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Počasie posledných dní tomu nenasvedčovalo, no v Tatrách začala zimná sezóna. Na území národného parku
platí sezónna uzávera, ktorá obmedzuje vstup do vybraných lokalít. Tohto roku nastali v pravidlách návštevného poriadku dve väčšie zmeny. Viac o možnostiach turistiky v zimnom období si prečítate na strane 7.
O myšlienke vzniku Evanjelického kostola sv. Trojice v Tatranskej Lomnici, ktorú zrealizovali grófky
Pejacevisch, sa dozviete na stranách 10 a 12. Pritom len nedávno sme si pripomenuli 100. výročie úmrtia
šľachtičnej Kataríny.
kb
Archív P. Kušnír

Po prvý raz sa uskutočnilo sympózium
umelcov „Tatry v oblakoch“. Viac o podujatí
a o tom, kde môžete diela umelcov z piatich
krajín Európy vytvorené v Tatrách vidieť, sa
dočítate na strane 9.

Vysoké Tatry nelákajú len turistov, ale aj vedcov. Hydrológovia dlhodobým výskumom
na tatranských plesách zisťujú, kedy sa roztopili ľadovce, aké zmeny nastali a čo môžeme očakávať v budúcnosti. Viac na strane 5.

Začala sa Zimná bežecká séria – sobotňajšieho Steeplechase Run v Tatranskej
Lomnici sa zúčastnili takmer tri stovky
pretekárov. Bližšie informácie a výsledky nájdete na strane 14.
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videli počuli
Dôkazom, že človek človeku
ešte dokáže pomôcť je aj informácia o naplnení výzvy na portáli ĽudiaĽuďom.sk. Ide o prvý
absolútne otvorený a univerzálny
on-line systém darcovstva na Slovenku. Tam sa v ostatných týždňoch objavila žiadosť o pomoc:
13. októbra v popoludňajších hodinách došlo pod Jahňacím štítom
v Belianskych Tatrách k vážnemu
zraneniu turistu. Padajúca skala
z brala zavinila jeho pád, ktorý
mal za dôsledok vážne poranenie
hlavy. Po transporte horskými záchranármi bol prevezený do popradskej nemocnice, kde niekoľko
dní bojoval o život. 52-ročný turista vníma, no ťažšie rozpráva, ľavá
strana tela je paralyzovaná. Vzhľadom na ťažké poranenie mozgu
mu bola odporučená liečbu v rehabilitačnom centre Adeli Medical Center Piešťany, ktoré ponúka
vysokoúčinnú terapiu indikovanú
pri úrazoch hlavy a poškodeniach
mozgu, no je náročná a finančne nákladná. Preto sa dobrí ľudia
spojili dohromady a každý svojou
troškou pomohol. Aktuálne sa vyzbieralo 8 616 eur.
Lyžiari si budú kupovať skipasy
podobne ako letenky. Čím skôr si
ich zadovážia, tým budú lacnejšie.
V najväčších strediskách vo Vysokých Tatrách budú mať pohyblivú
cenu – podľa predbežných prepočtov približne 70 % lístkov zlacnie
a 30 % zdražie. Lyžiari si zaplatia
od 9 do 60 eur. Výsledná cena bude
závisieť od počtu predaných lístkov, vyťaženosti strediska v danom
termíne a ďalších faktorov.
Prestížne ocenenia Haute
Grandeur Global Excellence
Awards 2018 poputujú tento rok
aj do Vysokých Tatier Ocenenia,
ktoré berú do úvahy hodnotenia
hostí a profesionálov z oblasti hotelierstva zo 16 portálov, ako sú
Tripadvisor, Booking, či Expedia,
získal vo viacerých kategóriách
tatranský Grand Hotel Kempinski
s hotelovým ZION SPA LUXURY.
Informácie o premávaní tatranských lanoviek: Štrbské Pleso
– sedačková lanovka Solisko Expres premáva počas víkendov od
8:30, posledná jazda hore 15:00,
smerom dole 15:15. V termínoch
12. – 16. 11. 2018, 19. 11. – 23. 12.
2018, 26. – 30. 11. 2018, 03. – 07.
12. 2018, 10. – 14. 12. 2018 a 17. –
20. 12. 2018 sa uskutoční jesenná
technická údržba lanovky Solisko
Expres. Starý Smokovec – lanovka
na Hrebienok premáva cez víkendy v čase od 8:30 do 18:00, mimo
prevádzky bude: 5. – 9. 11., 12. –
16. 11., 19. – 21. 11. 
mp

Spravodajstvo

Novinky na tratiach železníc
VYSOKÉ TATRY/SLOVENSKO – Železničná spoločnosť Slovensko
(ZSSK) vylepšuje svoje služby zákazníkom. Tí majú po novom
k dispozícii prehľadnú mobilnú aplikáciu na nákup cestovných
dokladov a spustený bol aj nový predaj cez internet.
V rámci skvalitňovania služieb a modernizácie národný
slovenský dopravca spustil 13.
novembra ostrú prevádzku vynoveného predajného systému.
Funkčná zatiaľ zostáva aj pôvodná verzia internetového
nákupu, aby mal zákazník dostatok priestoru zorientovať sa
a privyknúť si na nový systém.
Ten však disponuje viacerými
výhodami, akými sú napríklad
nákup zľavneného lístka v menšom počte krokov, jednoznačné
zaradenie do vekovej kategórie,
bezproblémový prístup z akéhokoľvek zariadenia (zrozumiteľné užívateľské rozhranie),
grafická rezervácia pre vybrané rýchliky, možnosť nákupu
traťových predplatných lístkov
z kreditného konta a ďalšie.
Od 6. novembra je takisto
k dispozícii prvá fáza mobilnej
aplikácie na nákup cestovných
lístkov v rámci komplexnej siete železničných tratí, vrátane
Tatranských elektrických železníc (TEŽ) a Ozubnicovej železnice (OŽ). Podľa slov predsedu
predstavenstva a generálneho
riaditeľa ZSSK Filipa Hlubockého, nová mobilná aplikácia
s názvom Ideme vlakom spolu s on-line predajným systémom zďaleka nepredstavujú
všetky novinky, ktoré domáca

železničná spoločnosť plánuje zaviesť, a to aj vzhľadom
na skutočnosť, že do jesene
tohto roka bolo cez internet
predaných takmer 4,5 milióna
cestovných lístkov. V porovnaní s predošlým rokom ide
nárast o takmer 50 %. „Zjednodušenie predaja cestovných dokladov je jednou z priorít ZSSK
a prezradil nám to aj prieskum
zákazníckej spokojnosti. Nielen
v oblasti digitalizácie chceme
viac vychádzať našim zákazníkom v ústrety a prinášať im
väčší komfort od nákupu lístka až po spätnú väzbu pre nás.
Čoskoro sa cestujúci môžu tešiť
aj na ďalšie prekvapenia...“ doplnil podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky
a informačného manažmentu
Patrik Horný.

Mobilná aplikácia má aktuálne za sebou úspešný pilot,
pričom zákazníci vyjadrili
veľkú spokojnosť. Cestujúci si
prostredníctvom nej môžu vyhľadať vlakové spojenie a využiť
aj voľbu rozšírených parametrov, zistiť informácie o ceste,
pozrieť si grafické znázornenie
rezervácie miesta pri vlakoch
InterCity a vo vybraných rýchlikoch. Vo svojom užívateľskom
profile nájdu prehľad všetkých
zakúpených cestovných lístkov
a ďalšie funkcie. V rámci plánovaných doplnkov sa budú môcť
dozvedieť informácie o aktuálnej polohe, meškaní vlaku
či výlukách, synchronizovať
viaceré svoje cestovné doklady
alebo tiež využívať vernostný
program ZSSK, prípadne si rezervovať iné doplnkové služby.
Mobilnú aplikáciu si zákazníci
môžu stiahnuť do svojho zariadenia aj prostredníctvom stránmp
ky www.zssk.sk. 

TASR-ilustračná fotografia

Bodka za komunálnymi voľbami
Istá miera rivality v predvolebnom období je celkom prirodzená, no v premrštenej miere so sebou v konečnom dôsledku prináša skôr negatívne následky. Pravdivosť týchto slov sa naplnila
v ostatných dňoch, kedy doznievajú výsledky uplynulých volieb na primátora mesta Vysoké
Tatry a poslancov do Mestského zastupiteľstva...
j. zvýšených požiadaviek napríHoci sa na verejnosti objavi- ním sa uskutočňujú analýzy klad na zimnú údržbu, kúrenie
lo veľa kritiky, treba uznať, že príjmových možností a suma- a pod. V našom meste sú náromnohé z týchto tendenčných rizácia požiadaviek. Po nich ky na rozpočet zvýšené aj prietvrdení sa však vôbec nezakla- nasleduje dohodovacie kona- mernou dennou návštevnosťou
dajú na pravde a boli žiaľ zby- nie medzi všetkými poslan- tisícok ľudí. Jeho čerpanie sa
točne zaháňané až do krajnos- cami o zapracovaní predlože- uskutočňuje podľa zákona o vetí v rámci nevhodne poňatej ných požiadaviek do rozpočtu. rejnom obstarávaní a zákona
predvolebnej kampane niekto- Na základe odporúčaní finanč- o finančnej kontrole. Novinkou
rých kandidátov, a to najmä nej komisie schvaľuje rozpočet je občiansky, tzv. participatívny
na primátorský post. Žiada sa mestské zastupiteľstvo – inak rozpočet, ktorý ráta s účasťou
mi preto uviesť niektoré z vecí tomu nebolo ani v prípade ľudí na komunitnom riadení
na správnu mieru. Napríklad rozpočtu na nadchádzajúci v oblasti umenia, kultúry, zvev súvislosti s kritikou nezmysel- rok 2019. Mestský rozpočet je ľaďovania... V tomto roku je
ného prerozdeľovania rozpočtu rozdeľovaný podľa samospráv- na to vymedzených 50 000 eur,
mesta by som rád upresnil, že nych funkcií mesta, charakteru čo je len ďalší dôkaz, že podobpred každým jeho schvaľova- územia, nadmorskej výšky – t.
(pokračovanie na str. 4)
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Sú známe výsledky komunálnych volieb 2018
VYSOKÉ TATRY/SLOVENSKO – v sobotu 10. novembra sa otvorili
volebné miestnosti a občania tak mali možnosť zvoliť si na nadchádzajúce štvorročné volebné obdobie svojho primátora
a členov do Mestského zastupiteľstva.
Obyvatelia Vysokých Tatier
si spomedzi ôsmych kandidátov na post primátora mesta opätovne vybrali Ing. Jána
Mokoša, ktorý týmto vstupuje
do piateho volebného obdobia v tejto funkcii. Rozhodlo
o tom 2 061 platných hlasovacích lístkov. O poslanecké
kreslo v Mestskom zastupiteľstve sa uchádzalo tridsaťjeden
kandidátov, no v jednotlivých
volebných obvodoch získali
od voličov najvyššie počty hlasov desiati z nich: Peter Lukáč

(volebný obvod č. 1), Ing. Matej Líška (volebný obvod č. 2),
Ivan Urbanovič a Ing. Alžbeta
Nedorostová (volebný obvod
č. 3), Mgr. Darina Jatiová a Ing.
Viktor Kosmák (volebný obvod
č. 4), Juraj Husovský, Ing. Lucia
Dubielová a Ing. Tomáš Tišťan
(volebný obvod č. 5) a Pavel
Schlaffer (volebný obvod č. 6).
Svoje hlasy kandidátom udelilo
2 057 voličov.
Ako vo svojich povolebných
súhrnoch uviedol Štatistický
úrad Slovenskej republiky, vo-

Milí spoluobčania,

lieb v meste Vysoké Tatry sa
zúčastnilo 59,10 % Tatrancov,
pričom celková účasť na voľbách v okrese Poprad dosiahla
49,9 %. V rámci Prešovského
kraja v okrese Poprad sa slobodné demokratické voľby
konali v dvadsiatich deviatich
obciach – zvolených bolo teda
29 štatutárnych zástupcov a 244
mp
poslancov. 

ďakujem vám za prejavenú
dôveru v komunálnych voľbách. Rozhodli ste sa pre slušnosť, skúsenosť, ľudskosť
a zodpovednosť. Urobím všetko preto, aby som dokázal, že
si vašu dôveru zaslúžim. Byť
primátorom je veľkým záväzkom. Moje aktivity budú
stále smerovať v prospech vás
a Vysokých Tatier. Spoločne budeme naďalej budovať
naše krásne mesto – naše
miesto pre život.
Váš primátor
Ján Mokoš

Konalo sa posledné „predvolebné“ Mestské zastupiteľstvo
STARÝ SMOKOVEC/VYSOKÉ
TATRY – 30. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva bolo na programe
8. novembra.
Zasadnutia sa zúčastnilo všetkých desať mestských poslancov, pričom zvolenými členmi návrhovej komisie boli M.
Hanč, D. Jatiová a P. Schlaffer.
V rámci programu sa riešilo
plnenie rozpočtu za tretí štvrťrok 2018, pričom hospodárenie
mesta k 30. 9. sa skončilo prevahou príjmov nad výdavkami,
a to čiastkou 212 142 eur.
Takisto sa hovorilo aj o návrhu rozpočtu mesta na roky
2019–2021: za jeho schválenie
bolo deväť z prítomných desiatich poslancov. Odsúhlasený
bol rozpočet mesta na nadchádzajúci kalendárny rok, rozpočet Základnej školy s materskou
školou v Dolnom Smokovci,
Základnej školy Tatranská
Lomnica, Základnej umeleckej
školy, Mestského kultúrneho
a osvetového strediska Vysoké Tatry a taktiež použitie rezervného fondu na výstavbu
požiarnej zbrojnice v Tatranskej Lomnici vo výške 47 000
eur, na vybudovanie mestských priechodov pre chodcov
vo výške 53 000 eur, na vybudovanie bezbariérového prístupu na MsÚ v Starom Smokovci
vo výške 50 000 eur a na Centrálny integrovaný systém zdravotnej starostlivosti.

Na zasadnutí boli prijaté
všeobecne záväzné nariadenia
o dotácii na prevádzku a mzdy
školám a školským zariadeniam pre rok 2019 ako aj o dani
z nehnuteľností, dani za psa,
predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. Okrem
bodov spadajúcich pod majetkovú agendu boli schválené
aj zmeny a doplnky územného
plánu mesta. Jednohlasne sa
odsúhlasilo aj predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok a spolufinancovanie
projektu „WiFi pre mesto Vysoké Tatry“ a „Protipovodňové
opatrenia v Tatranskej Lomnici
– intravilán“.
Z programu Mestského zastupiteľstva bolo však aj trinásť
materiálov stiahnutých. Opakovane odsúvaným materiálom je nájom Školy v prírode
1. máj v Tatranskej Lomnici,
ktorého nájomca T. Balogh
má záujem o jeho predĺženie.
Napriek rozhodnutiu poslancov o jeho ďalšie odročenie si
prítomný pán Balogh – podporený účasťou mnohých Tatrancov, ktorí nie sú voči tejto
veci ľahostajní – vyžiadal slovo, a tak mal možnosť vyjadriť
svoj postoj: „V roku 2017 som
na základe zákonom vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže
vysúťažil nájom súkromnej
školy v prírode Tatranská Lomnica 71. Tí ľudia, ktorí tu dnes
prišli so mnou, sú aj moji zamestnanci, aj podporovatelia

tohto projektu, ktorý sme rozbehli spolu s mladými ľuďmi
a mladými Tatrancami. Beriem
to už osobne, keďže tento návrh máme predložený od apríla
tohto roku a v mestskom zastupiteľstve a asi ani na meste
nie je vôľa, aby bol tento návrh
posunutý ďalej a rokovalo sa
o konkrétnych návrhoch. Snažili sme sa pre to robiť maximum,
s väčšinou poslancov som sa
aj osobne stretol, predložil som

im našu víziu.“ Podľa jeho slov
sa počas svojich snažení však
nestretol s pozitívnou odozvou, hoci takmer všetci kandidáti v uplynulých voľbách
deklarovali svoje stanovisko,
že v ich záujme je šport a podpora mladých ľudí v meste
Vysoké Tatry. Na záver svojho
vystúpenia vyjadril tiež ľútosť
nad rozhodnutím poslancov,
že tento problém znova odsump
nuli ďalej.

V piatok 9. novembra sa uskutočnilo stretnutie členov predstavenstva Národnej banky Slovenska (NBS) – jednej z ústredných finančných inštitúcií,
ktorá je centrálnou bankou Slovenskej republiky a v tomto roku si pripomína 25. výročie vzniku. Jej guvernér Jozef Makúch pricestoval so svojimi
spolupracovníkmi pri príležitosti slávnostného otvorenia viacúčelového
areálu v blízkosti Hotela Bystrina v Novom Smokovci. Vo svojom prejave
vyjadril radosť z úspešného projektu a primátorovi mesta Vysoké Tatry Jánovi Mokošovi prisľúbil, že oddychová zóna bude prístupná aj malým Tatrancom.
mp
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Ako si Tatry (ne)pamätáte / Spravodajstvo

S

me hrdí Tatranci, Tatrami žijeme, dýchame a sme s nimi spätí. Pozrite sa spolu s nami
v novom seriáli Ako si Tatry (ne)pamätáte na to, ako sa mesto Vysoké Tatry v priebehu
času mení. Jedným zo závažných problémov, ktorý mestom rezonuje už dlhšie obdobie,
je početný výskyt medveďa hnedého a jeho pohyb v blízkosti obývaných zón. Ako jedno
z možných riešení sa preto vybudovali kontajnerové stojiská, tzv. staničky.

Z

ákonom chránená šelma
sa v ostatných rokoch
naučila chodiť za ľahko
dostupnou potravou ku kontajnerom v obývaných častiach
Tatier. K príčinám tohto stavu dozaista patrí vysoký stav
populácie medveďa hnedého
u nás ako aj situácia s kontajnermi. Hoci sa o vybudovaní
staničiek uvažovalo už v roku
2012, mesto až v roku 2016 získalo financie na ich realizáciu.
Na základe podanej žiadosti
na Environmentálny fond o poskytnutie dotácie v oblasti rozvoja odpadového hospodárstva
pre projekt „Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým v meste Vysoké
Tatry“ bol mestu poskytnutý
nenávratný finančný príspevok
vo výške 1,24 miliónov eur.
Naklonený mu bol aj samotný
minister životného prostredia
László Sólymos, ktorý v tomto smere vidí cestu k zlepšeniu
vážnej situácie v Tatrách.
Cieľom projektu bolo za-

bezpečiť také umiestnenie komunálneho a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu,
aby bol pre medveďa neprístupný, a to formou vybudovania
zabezpečených kontajnerových
stojísk s umiestnením väčšieho
počtu kontajnerov v blízkosti
obytných domov. Navrhované
staničky predstavujú uzatvorený priestor pre umiestnenie
zberných nádob, ktoré nie sú
voľne prístupné. Ide o oceľové
prístrešky so spevnenou plochou a možnosťou uzatvárania
proti prístupu zveri – je to zastrešená oceľová konštrukcia
kotvená do základov s výplňou
stien oceľovými mrežovými
konštrukciami.
Táto žiadosť bola úspešná
a z nadobudnutých peňazí sa
mestu podarilo vybudovanie
57 kontajnerových stojísk, hoci
v pôvodnom pláne sa počítalo so 75 miestami, na ktorých
malo byť umiestnených 82 staničiek rôznych veľkostí. Reálny
počet staničiek sa však, priro-

Jedno z kontajnerových stojísk v Tatranskej Lomnici

dzene, odvíjal od výšky schválenej dotácie a projekt bol preto
realizovaný primárne na tých
miestach v meste Vysoké Tatry, kde dochádzalo k stretom
s touto šelmou najčastejšie.
Cena jedného vybudovaného
stojiska sa rôznila v závislosti
na jej veľkosti (pohybovala sa
od 7 800 eur za klietku na dva
kontajnery po 23 000 eur

za klietku na štyri kontajnery).
Takéto riešenie pritom nie je
žiadnou raritou, v severných
štátoch Európy, ale aj na severe amerického kontinentu
ide o bežný spôsob prevencie.
A hoci sa zriadením staničiek
problém celkom nevyriešil,
výrazne sa eliminovali prípady stretu človeka s medveďom
mp
hnedým.

Bodka za komunálnymi voľbami
(dokončenie zo str. 2)

né tvrdenia sú žiaľ len slovným balastom.
Rovnako transparentne sa pristupuje
aj k územnému plánu. Ten bol schválený
mestským zastupiteľstvom v roku 2010,
pričom verejnosť pri prerokovaní mala
možnosť pripomienkovať a namietať k reguláciám výstavby. Povoľujú sa také stavby, ktoré sú s ním v súlade, no treba mať
na zreteli, že mesto je špecifické svojím zasadením v národnom parku a jeho hlavné
funkcie sú rekreačné a liečebné. Práve tieto
atribúty má mesto záujem zachovať. V prípade nájomných bytov sa vo verejnom obstarávaní dohliada vždy na transparentnosť
a predpokladaná hodnota zákazky sa určuje na základe rozpočtu vypracovaného autorizovanou osobou a tak, aby bola striktne
v súlade s prísne stanovenými a kontrolovanými pravidlami, ktoré diktuje legislatíva
týkajúca sa Štátneho fondu rozvoja bývania
a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Samotné odpredaje pozemkov sa realizujú
na základe žiadostí občanov – ten je na prvom mieste, vyhovuje sa jeho záujmom
a potrebám. Rovnako treba podotknúť, že

sa k nim dochádza na základe výsledkov
obchodných verejných súťaží alebo osobitným zreteľom s adekvátnym odôvodnením
a v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vysoké Tatry.
Pri odpredaji pozemkov je na zasadnutiach
Mestského zastupiteľstva vždy známe stanovisko finančnej komisie a stavebnej činnosti, príp. stanovisko príslušného mestského výboru a hlavného kontrolóra spolu
s právnikom. A napokon všetky odpredaje
schvaľujú mestskí poslanci.
Pravdou je, že v rámci predvolebných
slovných zápolení neraz došlo až na ohováranie nejedného z kandidátov, ktoré podľa
Občianskeho zákonníka možno chápať ako
priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, zásah do osobných práv (kam sa
zaraďuje aj právo na ochranu občianskej
cti a ľudskej dôstojnosti), ba až ako trestný
čin hodný trestného oznámenia na polícii
či prokuratúre. Múdrejšie však je zastaviť
reťaz negatívnych činov, ktoré majú svoj
pôvod v negatívnych myšlienkach.
„Vyššia moc“ chcela, aby vo svojej práci
aj naďalej pokračoval primátor, ktorému

dôveruje väčšina voličov mesta Vysoké
Tatry. Primátor, ktorého prioritami sú
bezpečnosť, fungujúce školstvo, adekvátny počet nájomných bytov pre domácich
a v neposlednom rade tiež zdravotná starostlivosť. K naplneniu zámerov bude však
treba aj pomoc novozvolených poslancov. Podľa údajov Štatistického úradu SR
vo Vysokých Tatrách k volebným urnám
pristúpilo takmer 60 % voličov, ba čo viac,
rozhodli sa dať svoj hlas osobe, ktorej konaniu veria a tým zrejme nepochybujú ani
o jej mravných kvalitách. No s trochou
nadľahčenia dodám, že možno by sa medzi
predvolebnými kritikmi toho, čo sa v rámci komunálnej politiky u nás v meste deje,
našli aj takí, ktorí v mori ďalších svojich výmyslov považujú voľby za netransparentné.
A hoci uplynulé obdobie bolo pre všetkých
veľmi náročné, v tejto chvíli nemá viac
zmysel zapodievať sa všetkým negatívnym,
čo so sebou prinieslo. Radšej treba pokračovať v statočnej práci, z ktorej budú mať
v konečnom dôsledku najväčší osoh práve
obyvatelia.
Eugen Knotek, prednosta
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Kedy sa v Tatrách roztopili ľadovce?
Na slovenskej strane Vysokých Tatier sa nachádza približne sto plies – jazier ľadovcového pôvodu.
Pracovníci Ústavu hydrológie, Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Prírodovedeckou fakultou UK Bratislava uskutočnili pre tento rok posledný výskum na tatranských plesách. Dlhodobý výskumný projekt odhaľuje informácie
o pôvode a charaktere tatranských plies, ako aj o klimatických zmenách v dávnej minulosti.
Štvorročný projekt začal v roku 2016. Jeho cieľom je zmapovaním vybraných tatranských plies
určiť, kedy ustúpili ľadovce z tatranských dolín,
ako sa vyvíjalo prostredie a klíma po dobe ľadovej
(v holocéne) na danom území. Informácie o environmentálnych zmenách v minulosti poslúžia
ako odrazový mostík pre úvahy o budúcej klimatickej a ekologickej zmene.
Pomocou autonómneho zariadenia EcoMapper, jedinečného zariadenia v strednej Európe na meranie vlastnosti morských, brakických
a jazerných ekosystémov, zisťovali hrúbku plies
a odberným valcom merali hrúbku sedimentov
(usadenín) v plesách. Popri tom výskumníci odoberajú vzorky ortuti pre kolegov z Českej akadémie vied. Žiaľ, jej koncentrácia v modernej dobe
výrazne narastá. V dôsledku nárastu znečistenia
ovzdušia je v nadmernom množstve usadená
aj v plesách - vo vrchných vrstvách sedimentov.
V poradí tretiu meraciu sezónu ukončili hydrológovia na Batizovskom plese. Na výskum dohliadala aj riaditeľka Ústavu hydrológie SAV Yvetta
Velísková a Radovan Kyška-Pipík, ktorý nám priblížil ciele a proces ich výskumnej činnosti.
„Prechodom medzi posledným glaciálnym maximom (dobou ľadovou) do holocénu (poľadovej
doby) stúpla priemerná ročná teplota atmosféry o 5
°C, čo výrazne ovplyvnilo ekosystémy Zeme. Glaciálne maximum sa prejavilo na vzniku horského
ľadovca vo Vysokých Tatrách, ktorý po svojom maximálnom rozšírení pred cca 23-tisíc rokmi začal
ustupovať a zanikol pred 8 330 rokmi. Aj napriek
150 rokom výskumu ľadovcov v Tatrách zostávajú
poznatky o týchto zmenách obmedzené. Moderné
technológie však umožňujú lepšie študovať danú
problematiku.
Pomocou robotického sonaru, ktorý sa plaví
po hladine, zisťujeme charakter topografie dna
vybraných tatranských plies. Vďaka nemu sa nám
podarilo určiť ináč neviditeľné nerovnosti a hĺb-

Príprava sonaru, ktorý pomocou vysielaných signálov zaznamenal hĺbku a nerovnosti vybraných plies.

kové pomery dna a lokalizovať množstvo výverov. Pozdĺžne a priečne preskúmal dno, ktoré bolo
v prípadne Velického plesa veľmi ploché, plytké,
bez väčších nerovností. Dôležitou časťou výskumu
bolo zisťovanie hrúbky sedimentov, čiže vrstvy usadenín. Tá sa na jednotlivých plesách líšila – od pár
centimetrov až po niekoľko metrov. Závisí jednak
od veľkosti plesa, ale aj od znosovej oblasti, v ktorej
sa nachádza. Pre porovnanie, Zelené pleso malo
túto vrstvu až 13 metrov, Veľké Hincovo len 3 metre. Tu sa na dne nachádza ¾ metra jednoduchej
usadeniny. Odobraté sedimentačné vrstvy dokážu
prezradiť veľmi veľa o dávnej minulosti. Hrúbku
a vek sedimentov zisťujeme vŕtaním. Z optimálneho miesta na vŕtanie odoberieme do tubusu vzorky
na ďalšie spracovanie. Po sonarovaní a jadrovaní (odoberaní vzoriek pomocou vŕtania) nastáva
laboratórna časť. Odobrané jadrá dáme najprv
pod priemyselné CT-čko, kde vidíme štruktúru
usadenín, či nie sú tieto vrstvy porušené a či obsahujú celú škálu, usporiadanie vrstiev. Celý profil
sa rozreže na polovicu a vybrané vzorky sa rozdelia paleontológovi, biochemikovi, íliarovi.. ktorí
na základe profilu sedimentov od najnovšej po najstaršiu vrstvu určia, aké spoločenstvá sa tu kedysi
nachádzali. Veľmi dobrým indikátorom teploty
je výskyt pakomárov, spoločenstiev rias či peľov,
ktoré sa vyskytovali v dávnejších geologických dobách. Na základe týchto informácií vieme predpokladať, aké teploty boli na našom území v daných
geologických dobách. Vzorky sa posielajú na rozbor aj do Švédska, kde sa rádiouhlíkovou metódou
C14 určuje ich vek. Prvé výsledky máme z minulého roka zo Zeleného plesa. Podľa spracovaných
výsledkov je vek tohto plesa 8 800 rokov. Približne
v rovnakom čase začalo poľadovcové usadzovanie
aj v Popradskom plese, no ešte čakáme na presné
výsledky. O tom, kedy sa roztopili ľadovce nám napovedajú aj určité typy ílových sedimentov - tak
zvané varvy - ktoré vznikajú činnosťou ľadovca.
Okrem nich sa vo vzorkách nachádzali organické
sedimenty ale aj veľmi staré, kompletne zachovalé
kosodrevinové šišky.“
Zaujímavý bol aj výskum v lokalite Christlová,
ktorý uskutočnili minulý mesiac. Odobrali odtiaľ až osemmetrovú vrstvu typických jazerných
sedimentov, čím potvrdili, že v týchto miestach
sa v minulosti naozaj nachádzalo jazero, ktoré je
považované za najväčšie na slovenskej časti Tatier.
Ich výskumným plánom je zmapovať ďalšie
plesá. Limitujúcim faktorom je najmä ich hĺbka,
prístupnosť, no dôležitá je ich orientácia voči
svetovým stranám a lokalizácia v rôznych nadmorských výškach. Tieto faktory aj v minulosti
pôsobili na rozdielnu rýchlosť topenia ľadovcov.
Ako s vďakou zhodnotil prácu v Tatrách Radovan Kyška-Pipík – bez tatranských nosičov by
to nezvládli. Tí im pomohli s transportom ťažkého, často aj nadrozmerného a krehkého nákladu. 
kb
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avi z u j e me
V dňoch 16. a 17. novembra
si v Kine Tatra v Starej Ľubovni
na svoje prídu fanúšikovia outdoorových filmov s horskou tematikou. Na programe je 8. ročník Festivalu horských a dobrodružných
filmov ZDRUFF organizovaný horolezeckým klubom Vabec v spolupráci s celoslovenským festivalom
Hory a mesto. Premietanie začína
v obidva dni – v piatok aj sobotu –
o 16. hodine. Vstupné na jeden deň
sú 4 eurá.
Cestovateľov poteší populárny
festival Cestou necestou, ktorý
pravidelne predstavuje zaujímavé
prezentácie odvážlivcov podujímajúcich sa na výpravy do blízkych či
vzdialenejších kútov sveta. V nedeľu 18. novembra je v Kine Tatran
v Poprade opäť pripravených päť
inšpiratívnych besied spojených
s premietaním: o 15:00 sa môžete
tešiť na Štefana Koreňa (Jachtou
okolo sveta), o 16:00 sa predstavia
Peter Ondriaš a Veronika Šaradínová (Fasa Trasa: Top 5 zážitkov
z 365-dňovej FasaTrasy Áziou),
17:20 sa k slovu dostane Rudolf
Tisovský (Ázia na Pionieri, 1. časť
Slovensko – Kirgizsko), 18:20 vystúpi Peter Gregor s príspevkom
o Somálsku (Znásilnený raj) a večer uzavrie Patrícia Mráziková
o 19:50 so svojím rozprávaním
o svätojakubskej ceste Camino de
Santiago. Vstupné na podujatie je 6
eur v predpredaji, na mieste 7 eur.
Slovenská sekcia Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu,
Tatranská galéria v Poprade a Prešovský samosprávny kraj pozývajú
priateľov a milovníkov dobrej hudby na koncert, ktorý sa uskutoční
v rámci projektu VENI 30. Konať
sa bude 21. novembra o 17. hodine
v priestoroch popradskej galérie.
O nevšedný umelecký zážitok sa
postarajú šestnásti nadaní umelci,
hráči na rôznorodých hudobných
nástrojoch.
V nedeľu 25. novembra v čase
od 9.00 do 12.00 hodiny sa uskutoční v Katolíckom kostole sv. Petra
a Pavla v Novom Smokovci výjazdový odber Národnej transfúznej
služby Poprad prístupný pre verejnosť. Zapojte sa aj vy a pomôžte
tým, ktorí to najviac potrebujú.
Zariadenie lesnej pedagogiky
Krásne Sady Mlynica pripravuje
pre deti vo veku od troch do šiestich rokov lesné tvorivé soboty
– 24. novembra budú mať malí výtvarníci možnosť vyrobiť si šperky
z prírodnín a 8. decembra vianočné pohľadnice. Kreatívne dielne
sa v oboch prípadoch uskutočnia
v čase od 10.00 do 12.00 hodiny.
Poplatok za vstup: 3 eurá.
mp
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Zo z ákulisia le tecke j záchrany
Letecká záchranná služba v horách má za sebou už 45 rokov pôsobenia. Pri tejto príležitosti bol natočený film Na život a na smrť talentovanej režisérky Anny Žembovej.
Polhodinový dokument, ktorý vznikol vďaka spolupráci VŠMU v Bratislave a Ministerstva vnútra SR, prináša detailnejší pohľad práve na začiatky vrtuľníkovej záchrany.
Ako prezradila autorka snímky, samotný
nápad na tému sa zrodil v treťom ročníku
jej štúdia na VŠMU, keď v rámci dokumentárnej réžie na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU „za úlohu“ vytvorila práve tento
publicistický film. Mladá režisérka sa netají
tým, že má k horám blízko, keďže pochádza spod Žiarskej doliny a už ako malá
vždy rada pozorovala, keď ponad ňu prelietal červeno-biely vrtuľník: „Bol to vždy
akýsi pocit napätia, že sa stalo na horách
nešťastie, ale aj nádeje, že sa ešte dá pomôcť.
Keď prišla ponuka nahliadnuť do kuchyne
záchrannej služby, nedalo sa odmietnuť.
V tej dobe som ešte netušila, aký je rozdiel
medzi letkou MV SR a jej vrtuľníkovej záchrany a akú úlohu zohrávajú červeno-biele
vrtuľníky.“

Iniciátorom celého projektu bol bývalý
pilot vrtuľníkov Tibor Nosian, ktorý filmom sprevádza, ale rovnako bol pre tvorkyňu snímku aj hlavným informátorom
a nevyčerpateľnou studnicou kontaktov
a príbehov pri tvorení jeho kostry. „Film
sme točili dokopy dvanásť dní, čo sa možno
zdá málo, možno veľa, ale boli to natáčania
od rána do tmy a predchádzalo im množ-

stvo rozhovorov. Všetko okrem jedného dňa
natáčania v Bratislave sa točilo v Tatrách.
V Bratislave sa točilo na Letisku M. R. Štefánika, kde kvôli nášmu natáčaniu vypratali
a umyli vrtuľník, ktorý sa nachádzal na vrakovisku. Bolo úsmevné pozorovať starých
letcov v ich rutine, ako aj po x rokoch nezabudli na svoje pozície či presné inštrukcie
palubného technika,“ priblížila autorka.
Keďže vrtuľníková záchrana oslávila
spomínané 45. výročie, dokument sa zameral hlavne na jej počiatky a vznik a iba
okrajom spomenul dnešné fungovanie, nakoľko aj momentálne záchranu primárne
zabezpečuje súkromná firma ATE. Príbeh
letcov a samotnej záchrany ukazuje len vysokohorské prostredie – preň to vzniklo.
A hlavne tam vznikol aj nápad, chuť a odhodlanie zachraňovať ľudské životy – v ťažkom horskom teréne, ktorý je vraj náročnejší ako ten alpský.
mp
zdroj ATE


V Tatrách bude zimovať rekordný počet kamzíkov
Výsledky jesennej kamzičej inventúry zaskočili aj skúsených
zoológov. Očakávania, že po mimoriadne náročnej zime budú
počty kamzíkov nižšie ako pred rokom, sa nepotvrdili. Práve
naopak. Na slovenskej i poľskej strane Tatier padli rekordy.
Podľa výsledkov jesenného
spočítania kamzičej zveri bude
na území Tatranského národného parku zimovať 1 431
kamzíkov. Tento počet dokonca
prekročil doterajšie maximum
z jesene 2014, kedy do sčítacích hárkov zapísali 1 389 jedincov. Na slovenskej strane
Tatier tentoraz narátali 1 010
kamzíkov, z nich bolo 75 mláďat. V Poľsku počet kamzíkov
dokonca po prvýkrát prekročil hranicu štyristo kusov.

Spomedzi 421 jedincov bolo
46 mláďat. Výsledky jesennej
kamzičej inventúry prekvapili
aj skúsených zoológov. „Vôbec
sme to nečakali. Pre istotu sme
niekoľkokrát prekontrolovali sčítacie hárky, ale výsledok je jasný.
Hoci sme predpokladali nižšie
číslo, potvrdilo sa nám to, čo
sme hovorili už na jar, keď sme
tvrdili, že i napriek početným
úhynom je predčasné robiť unáhlené závery a treba si počkať
na jesenné sčítanie, kedy budú

už mláďatá väčšie a pohybovo
aktívnejšie. Teraz nám nahralo
ešte aj počasie, ktoré bolo v porovnaní s predošlými rokmi ozaj
ideálne. Dá sa predpokladať, že
toto číslo je veľmi blízke realite,“
okomentoval výsledky jesenného sčítania Jozef Hybler, zoológ
Štátnych lesov TANAP-u, ktoré
sú hlavným organizátorom pravidelných kamzičích inventúr.
Najviac kamzíkov už tradične
narátali v Belianskych Tatrách.
Prekvapili aj viaceré lokality, ktoré boli po minulé roky
takmer bez kamzíkov. Či už to
bol masív Širokej, Hlinská alebo Žabia Bielovodská dolina.
„Aj napriek tomu, že to po zime

vyzeralo dramaticky, príroda
nám ukázala, že sa naozaj nemáme čoho obávať, ak je úhyn
len nárazový, spôsobený hlavne
počasím a nie výskytom chorôb.
Z výsledkov sčítania vidíme, že
prírastky nám dokážu vykryť tie
straty a zrejme aj počty kamzíkov, ktoré sme zaevidovali vlani,
nekorešpondovali s reálnym stavom. Kamzíkov už vtedy muselo byť viac,“ doplnil zoológ.
Počas dvojdňovej inventúry
bolo v teréne približne dvesto
ľudí. Okrem zamestnancov
Štátnych lesov TANAP-u kamzíky počítali aj pracovníci
Správy TANAP-u a Správy
PIENAP-u spolu s kolegami
z poľského Tatrzańskiego Parku
Narodowego i ďalšími dobrovoľníkmi. Vo vysokohorskom
prostredí spozorovali tiež viacero medveďov, našiel sa jeleň
strhnutý vlkmi a na poľskej
strane videli aj tri orly skalné.
V Tatranskom národnom parku sa kamzíky rátajú od jeho
vzniku, teda takmer sedem
desaťročí. Kamzičie inventúry organizujú Štátne lesy TANAP-u (ŠL TANAP-u) dvakrát
ročne – vždy na jar a na jeseň.
Zatiaľ čo jarné spočítanie je
zamerané hlavne na zisťovanie
prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou. 
ŠL TANAP-u

M. Tobis
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Novinky v návštevnom poriadku počas zimy
Návštevný poriadok Tatranského národného parku vymedzoval podmienky správania sa
a možnosti pohybu návštevníkov vo vysokohorskom prostredí. Hoci je v súčasnosti neplatný,
práva a povinnosti návštevníkov vymedzuje zastupujúca Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Prešove. Tohto roku v nej nastali dve väčšie zmeny.
Hoci v Tatrách panujú jesenné podmienky,
podľa kalendára už niekoľko dní platí zimná uzávera turistických chodníkov. Zimná sezónna uzávera turistických chodníkov je podľa spomínaných dokumentov v čase od 1. novembra do 15.
júna. Neznamená však, že v tomto období je
pohyb vo vysokohorskom prostredí zakázaný. Je
len čiastočne obmedzený v záujme ochrany prírody a bezpečnosti návštevníkov. Turisti nemôžu
prechádzať cez sedlá a vystupovať na tatranské
štíty, no v prípade priaznivých poveternostných
podmienok môžu podnikať túry po všetky vysokohorské chaty, okrem Chaty pod Rysmi. Táto
najvyššie položená chata vo Vysokých Tatrách,
postavená v nadmorskej výške 2 250 metrov, je
otvorená len v letnom období. Podľa vyhlášky
môžu do vysokohorského prostredia aj mimo
turistických a náučných chodníkov a v čase
sezónnych uzáverov turistických a náučných
chodníkov vstupovať len horolezci za účelom
nástupu na horolezeckú túru s vyšším ako II.
stupňom horolezeckej klasifikácie, prípadne turisti v sprievode osôb, ktoré majú odbornú
spôsobilosť na sprevádzanie v danej oblasti, čiže
v sprievode horských vodcov. Turisti sú počas
každej návštevy Tatier povinní správať sa tak,
aby nedochádzalo k poškodeniu alebo k úhynu
rastlín a živočíchov, k poškodzovaniu a ničeniu
ich životného prostredia vrátane znečisťovania
národného parku odpadkami. Z dôvodu ochrany
tatranskej prírody a živočíchov, ktoré majú v daných mesiacoch ruju, zimujú či hniezdia, bola
stanovená sezónna uzávera. Čoraz obľúbenejším
zimným športom sa stáva skialpinizmus. Ten
je možné vykonávať na území národného parku
za priaznivých snehových podmienok od 15. decembra do 15. apríla. Túra sa môže začať najskôr
hodinu po východe slnka a musí byť ukončená
najneskôr hodinu pred jeho západom.
Nové obmedzenie sa podľa verejnej vyhlášky,
ktorá nahrádza chýbajúci Návštevný poriadok
TANAP-u, týka Slavkovského štítu. Ten bol minulé roky prístupný aj počas uzávery, ak sa na tu-

ristickom chodníku nenachádzal sneh. Tento rok
bude bez ohľadu na počasie uzavretý až do 15.
júna. „Minulé roky to bolo veľmi subjektívne, či
sú vhodné podmienky na turistiku na tento štít,
alebo nie. Zaznamenali sme tam aj zvýšený úhyn
kamzíkov v dôsledku vyplašenia turistami. Preto
je táto lokalita po novom uzavretá,“ povedal Pavol Majko, riaditeľ Správy TANAP-u. „Po novom
sa otvoril doteraz v zime uzavretý úsek červeno
značenej tatranskej magistrály od Velického plesa
cez Batizovské pleso, Sedlo pod Ostrvou k Popradskému plesu až k rázcestiu Trigan. Turisti budú
môcť prejsť od Skalnatého plesa po Štrbské pleso.
Exponovaný prechod cez Veľkú Svišťovku ostáva
naďalej uzavretý,“ dodal Majko. Časté sú otázky
podnikania vysokohorských túr so psom. Donedávna sa so psom nesmelo vstupovať do najprísnejšie chránených území so 4. a 5. stupňom
ochrany. Na základe novelizácie zákona o ochrane prírody a krajiny sa môžu návštevníci národného parku po novom pohybovať so svojím psom
po celom území parku, pričom v najvyššom stupni ochrany ho musia mať po celý čas na vôdzke
a musí mať aj náhubok. O tom, v ktorom stupni
ochrany sa práve nachádzate, informujú priamo
v teréne hraničné stĺpy, prípadne to môžete vyčítať z turistickej mapy. Územie národného parku (NP) je rozdelené do nasledovných stupňov:
ochranné pásmo národného parku (2. stupeň),
vlastné územie NP (3. stupeň) a v ňom lokality s najvyšším, 4. a 5. stupňom ochrany, ako
napríklad národné prírodné rezervácie (NPR),
prírodné rezervácie (PR), chránené prírodné
výtvory (CHPV) či chránené prírodné pamiatky (CHPP), ktoré bývajú vyznačené aj v bežnej
turistickej mape. Podľa riaditeľa Správy TANAP-u by mal byť nový návštevný poriadok
platný od budúcej sezóny. Dovtedy platí spomínaná vyhláška. Ak turistu počas sezónnej uzávery prichytia na niektorej z uzavretých turistických trás strážcovia, môžu mu udeliť blokovú
pokutu vo výške do 66 eur alebo mu zabránia
kb
pokračovať vo výstupe.

Každoročne v druhej polovici októbra usporadúva Medzinárodná komisia pre horskú záchranu (International Commision for Alpine Rescue – ICAR) kongres horskej záchrany,
ktorého hlavným cieľom je výmena skúseností horských záchranárov v oblastiach pozemnej, leteckej a lavínovej záchrany, ďalej horskej medicíny a kynológie. Tohoročný kongres sa
konal v dňoch 17. až 20. októbra vo francúzskom Chamonix
a jeho hlavnou témou bol vplyv zmeny klímy na horské záchranné operácie. Kongresu sa zúčastnili aj členovia Horskej
záchrannej služby a predseda Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru Jaroslav Švorc. Okrem prednášok a výstavy
záchranárskeho materiálu boli súčasťou kongresu aj ukážky
záchrannej činnosti na ľadovci, ktoré realizovali francúzski záchranári v oblasti Col du Geant na talianskej strane pod Mont
Blancom, ako aj ukážky leteckej záchrany v nočných podmienkach. Účasť nášho zástupcu na ICAR-e bola vhodnou príležitosťou na prehĺbenie poznatkov a informácií o súčasných
trendoch v záchrannej činnosti. 
THS-DZ

v skratke
Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici bude od 9. do 23.
novembra zatvorené. Dôvodom
sú každoročné profylaktické a modernizačné práce, ktoré expozície
obohatia o niekoľko noviniek. Modernizáciou prejdú diorámy (nová
dioráma bude venovaná borovici
limbe, pribudne panel venovaný
potokom a plesám i nová skalná
stena s druhmi, ktoré ju obývajú).
V zmysle zákona o múzeách a galériách prejdú muzeálne priestory
dezinsekciou a fumigáciou (plynovaním), aby sa zabezpečila ich
ochrana proti hmyzu, plesniam
a roztočom. Múzeum bude následne otvorené celý rok, s výnimkou
vianočných a novoročných sviatkov.
Od svojho založenia v roku 1957
zhromaždilo v depozitároch vyše
60-tisíc zbierkových predmetov
a ročne ho navštívi cez 30-tisíc ľudí.
Vydavateľstvo IB Vysoké Tatry z Tatranskej Lomnice sa predstavilo na Bratislavskej Bibliotéke.
Na najväčšom knižnom veľtrhu
na Slovensku propagovalo prostredníctvom svojich kníh Vysoké
Tatry. Autor Ivan Bohuš ml. porozprával na besede zaujímavosti
o nevšedných názvoch, ktorých
pôvod vysvetlil v publikácii Príbehy zemepisných názvov Vysokých
Tatier, ktorú napísal so svojím otcom.
Starostom Štrby sa už po jubilejný desiatykrát stal Michal Sýkora.
Vo funkcii je najdlhšie zo všetkých
starostov, no po prvý raz v histórii
nemal v komunálnych voľbách súpera a svoju podporu mu vyjadrilo
767 tamojších obyvateľov.
Sánkari z Vysokých Tatier podali pomocnú roku pri výstavbe
novej sánkarskej dráhy v Lendaku. Novú 280 metrov dlhú dráhu
so siedmymi zákrutami budujú
miestni za pomoci obce a Slovenského zväzu sánkarov. Aktuálne
má tamojší sánkarský klub 50 členov, no ich počet pravdepodobne narastie. V súčasnosti jediná
prírodná dráha je zo smrekového
dreva a mantinely budú zdobiť goralské motívy.
Štátne lesy TANAP-u opäť rátali škody. Atakom silného vetra,
ktorý zasiahol v uplynulých týždňoch aj Tatranský národný park,
popadalo vyše sedem a pol tisíc
stromov, čo predstavuje viac ako
5 000 m3 drevnej hmoty na území
v správe Štátnych lesov TANAP-u.
Najviac zasiahnutá bola aj tentoraz oravská časť Tatier a Podspády.
V čase Sviatku všetkých svätých
vypukol požiar na Symbolickom
cintoríne pri Popradskom plese.
(pokračovanie na str. 9)
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Zhodnotenie tohto le ta
Vysoké Tatry sú každoročne cieľovou destináciou pre stovky tisíc návštevníkov. Výnimkou nebola ani táto letná sezóna. Napriek nie až tak priaznivému počasiu, ktoré počas
júla a augusta v Tatrách panovalo, ostal počet návštevníkov Tatier približne rovnaký.
Čo sa týka návštevnosti Tatranských informačných kancelárii
v Starom Smokovci a Tatranskej
Lomnici, ktoré patria do Združenia cestovného ruchu (ZCR),
nastal mierny pokles. V roku
2017 sme zaznamenali 40 362
osôb, ktoré zavítali do našich
informačných kancelárií počas
leta. V roku 2018 sa v mesiacoch
júl a august počet návštevníkov
znížil približne o 6-tisíc na číslo 34 192. Na tomto poklese
sa najviac podpísali viacdenné
dažde a s nimi súvisiace záplavy
v treťom júlovom týždni, ktoré
spôsobili mnohopočetné poškodenia turistických chodníkov,
ktorých následky sa odstraňujú
ešte aj dnes. Národnostné zloženie návštevníkov sa na popredných priečkach nezmenilo.
Tatranské informačné kancelárie
navštívilo počas leta najviac českých turistov (15 966), za nimi
nasledujú Slováci (9 271), Poliaci

(3 267), Nemci (1 576), Izraelča- vodu a s otázkou, či im taktiež
nia (1 010). Na ďalších miestach vieme zaručiť krásne počasie.
boli návštevníci z Veľkej Britá- Počas našej práce sa stretávame
nie, Maďarska, Litvy, Lotyšska, s množstvom vtipných otázok
Ruska, Ukrajiny, Francúzska, Ta- a výrokov, s ktorými nás návlianska, USA, Kanady, Japonska, števníci počastujú. Pre pobavenie
Číny, Kórey. Okrem nich prichá- uvádzame aspoň niekoľko z nich:
Jeden pán sa nás pýtal, či si
dza do Tatier čoraz viac turistov
zo Škandinávie (Dánsko, Švéd- môže poistiť aj psa.
Anglicky hovoriaci turista sa
sko, Nórsko), z Belgicka, Holandzdruženie
cestovného
ruchu
opýtal: „Is the
cave indoors?“ („Je
ska, Austrálie a Nového
Zélandu.
Návštevníci sa u nás v Tatran- jaskyňa vnútri?“)
Slečna z Nemecka: „I want to
ských informačných kanceláriách najviac pýtali na turistické sleep in a cabbage.“ („Chcem spať
www.tatry.sk
trasy. Po spomínaných záplavách v kapuste“ asi chcela použiť slovo
sme sa stretávali s veľmi zodpo- „cottage“ - chate)
Český pán sa pýtal, ak nemá
vednými turistami, ktorí chceli
vedieť, kam sa smú a kam nesmú plavky, či sa môže vykúpať vo Vrvydať. Po zistení turistických bove v čistých slipoch.
V okolí Rainerovej chaty sa
trás prišli na rad mapy a otázky
ohľadne lanoviek, ich prevádz- potuluje líška, ktorú ľudia kŕmia
kových časoch a cenách. Keďže a jeden slovenský turista chcel
v našich kanceláriách poskytu- vedieť, kde konkrétne tá líška je,
jeme aj poistenie do hôr, najviac či je v nejakej klietke?
Máte nejaké voľné ubytovazákazníkov v ranných hodinách
nás navštívilo hlavne z tohto dô- nie v Tatranskom Smokovci?

VYSOKÉ TATRY

Veľmi častou otázkou, hlavne
izraelských turistov, je, či sa dá ísť
na Hrebienok alebo Skalnaté pleso autom.
Časté bývajú aj premenovania rôznych častí Tatier, napr.:
Hrebionek, Hrozienok, Bílkova
chata...
Do Tatranskej Lomnice často
chodieval k jazierku jeleň, tak sa
pani opýtala: „Kedy bude jelenček pri jazierku?“
Slečna, ktorá si zháňala ubytovanie, nás žiadala, aby sme jej
našli iba také s párnym číslom,
lebo v nepárnom sa cíti zle.
Pán z Čiech si kupoval turistické nálepky: „A ještě mi dejte
ten časostroj.“ TIK: „To asi myslíte tú meteostanicu, lebo až také
sci-fi tu nemáme.“
Mali sme tu dokonca
aj „prank call“ z nemenovaného
rádia, kedy chcel ísť pán s manželkou na romantický pobyt
a chcel zistiť, kde je veľa zelene
a kde bude môcť nakŕmiť veveričky. Či im má dať radšej slané
oriešky alebo oriešky v čokoláde, lebo keď naposledy kŕmil
kačky, tak stúpla hladina rieky.
Zorica Stojanovičová


Príbeh z Tatier pozná takmer celý svet

Vyštudovaný biológ, doktor a kandidát prírodných vied - aj to je známy slovenský spisovateľ Gustáv Murín. Uplynulé dni strávil dopisovaním reportáží zo zaujímavých krajín v Dome spisovateľov Timrava v Hornom Smokovci. O kúsok
svojho času sa podelil so študentmi blízkej SOŠ hotelovej, ktorých zaujal besedou. Počas nej im porozprával aj o viacerých témach, ktorým sa venuje.
Bratislavčan Gustáv Murín sa publikačnej
činnosti venoval popri vedeckej práci. Získané odborné poznatky s obľubou aplikuje
do svojich multižánrových kníh.
Aké to je žiť život vedca a spisovateľa?
„Pôvodne som chcel ísť študovať žurnalistiku alebo scenáristku. Ako novinár som
sa chcel špecializovať na životné prostredie,
a tak som išiel na biológiu. Žijem dvojdomým
- vedeckým a spisovateľským - životom. Oba
spolu krásne súvisia a veľmi dobre sa vzájomne kombinujú: veda je skúmanie
života, literatúra jeho opis.“
Pred dvomi rokmi vydal až šesť
kníh za rok, z toho jednu v zahraničí, čo je doposiaľ jeho spisovateľský rekord. Ako povedal,
dobieha to, čo mu bolo v časoch
komunizmu zakázané publikovať.
Mnohé jeho diela boli preložené
do cudzích jazykov a dostali sa na pulty
kníhkupectiev rôznych kútov sveta. „Cestovanie je pre mňa formou oddychu. Výborne
sa mi píšu cestopisné príbehy, ktoré sú vo svete najobľúbenejšie. Boli preložené do 50 jazykov. Jedným z nich je aj príbeh z Vysokých
Tatier. Tento úžasný, vraj skutočný príbeh mi
raz rozprával Paľo Barabáš. Je o Tatrancovi,

ktorý išiel na túru, no zastihla ho hrozná búrka. Ledva sa dotackal do najbližšej tatranskej
chaty, kde zaviazli vtedy už opití Nemci. Unavený turista ihneď zaspal, no stal sa nevládnou obeťou ich zábavy, našťastie, jediným
následkom je ten príbeh.“ Murín sa venuje
mafiánskym témam, problémom ľudskej sexuality, partnerských vzťahov a manželstva.
Jeho debutom s touto tematikou bol Návod
na manželstvo, ktorý bol aj jeho prvým bestsellerom. „Téma ma ako autora musí zaujať.
Pri literatúre faktu či pri témach
o slovenskom podsvetí si musím
dávať obrovský pozor na fakty.
Na ľudskú sexualitu mám ako
biológ nový pohľad. Preto o tom
aj rád píšem. O mafii som písať
nechcel, ale po pobyte v USA som
bol šokovaný nadmierou krvavých správ a brutality. Hoci nesúvisela s miestnou realitou, ale na človeka sa
tam valili z ich médií. Po návrate na Slovensko som zistil, že tu prebieha prvá mafiánska
vojna. Vedel som, že ide o časovo obmedzenú
epochu, ktorú mi prišlo zaujímavé zmapovať.
Desať rokov som zberal materiály a nakoniec
mali tieto knihy obrovský úspech: dokopy sa
ich predalo už viac ako 190 tisíc a jeden z ti-

tulov sa v danom roku stal najpredávanejšou
knihou na Slovensku.“ Ako však povedal,
nepíše len za honoráre, venuje sa aj písaniu
blogov, ktoré už dosiahli viac ako dva a pol
milióna čítaní. Berie to ako povinnosť človeka, ktorý vie písať a formulovať problémy,
ktoré ľudí trápia. Počas svojej spisovateľskej
praxe získal niekoľko literárnych ocenení.
Okrem nich si váži predovšetkým ocenenie
Literárny humanista roka 2018. Túto cenu
získal za otvorenú, vecnú a hrdú obhajobu
racionálneho myslenia, mieru, ľudských
práv, s dôrazom na slobodu slova, a humanizmu.
Gustáv Murín počas pracovného pobytu
v Tatrách úprimne rád absolvoval besedu
pre žiakov SOŠ v Hornom Smokovci. „Práve
v týchto dňoch sa pripravuje kniha, ktorá mapuje päť rokov projektu Dni národnej kuchyne. Podarilo sa mi osloviť 15 ambasád, ktoré predstavili svoje národné kuchyne v SOŠ
gastronómie a hotelierstva v Petržalke. Veľmi
sa hodilo, že som mohol o takýchto skúsenostiach s gastronómiou rozprávať s týmito žiakmi v Tatrách. Títo tu naozaj nie sú stratení,
práve naopak: cez ich remeslo sa im otvára
svet. Bola to šanca ukázať im, ako sa môžu
vďaka svojmu remeslu dostať do sveta alebo
svet príde za nimi. Boli to naozaj pozorní poslucháči. Na besedu v Smokovci mám dobrú
spomienku,“ zhodnotil svoj pobyt vo Vysokých Tatrách Gustáv Murín. 

kb

Sympózium venované Tatrám
Desať umelcov z piatich krajín Európy sa zúčastnilo prvého Medzinárodného výtvarného sympózia „Tatry v oblakoch“. Organizátorom nevšedného umeleckého podujatia bol Retro Hotel
Morava Tatranská Lomnica v spolupráci s mestom Vysoké Tatry.
pod záštitou mesta
Vysoké Tatry pod názvom TATRY V OBLAKOCH. Témou boli
zámerne Tatry a príroda, aby sme zvečnili
ich krásu na obrazoch. Pobyt bol kombináciou tvorby a výletov so sprievodcom,
ktoré podnietili tvorivosť umelcov, ktorí sa
Výtvarníci zo Slovenska, Stefan Gnandt (GER), Ján Šol- nechali uniesť aj krásami KežNemecka, Poľska, Ukrajiny tés (SR), Gabor Papp (ROM), marku,“ zhodnotili podujatie
a Rumunska strávili desať sl- Tania
Muchnichka
(UA), hlavní organizátori z Hotela
mp kb
nečných novembrových dní Anna Atoyan (UA), Miroslav Morava. 
v Tatranskej Lomnici. Počas Capovčák (SR), Iryna Gretýchto dní vytvorili krásne die- syk (UA), Anitta Rotter Pucz
la, ktoré predstavili na vernisáži (PL). Počas prvého sympózia
v priestoroch Mestského úra- vytvorili celkovo 28 diel, ktoré
du v Starom Smokovci. Tá sa si budete môcť pozrieť vo Vile
uskutočnila za účasti primátora Flóra v Starom Smokovci do 9.
mesta Jána Mokoša a hlavných decembra. Pre Hotel Morava
organizátorov z Hotela Morava ostane po skončení výstavy 20
– Ivety Šestákovej a Jozefa On- obrazov, ktoré tam budú vyMestské zastupiteľstvo Vysodrejku. Umelci si okrem pria- stavené v rámci Vianočného
kých
Tatrier prostredníctvom
teľskej atmosféry pochvaľovali programu do 8. januára 2019.
aj nevšedné vystúpenie fujaris- „Minulý rok bolo sympózium Tatranského dvojtýždenníka
tu zo Štrby. Odborným garan- Anjeli na horách organizované vyzýva predstaviteľov inštitútom sympózia bola akademická v spolupráci s Prešovskou galé- cií, organizácií a občianskych
maliarka Gosia Tvardzik z Poľ- riou. Myšlienka sa nám tak za- združení, obyvateľov Vysokých
ska, ktorá vybrala ostatných páčila, že sme sa rozhodli uspo- Tatier i tých, ktorým toto mesto
umelcov: Ladislav Demko (SR), riadať sympózium opakovanie prirástlo k srdcu a sledujú dianie v ňom, aby predložili návrhy na nominácie jednotlivcov
Mestská polícia Vysoké Tatry organizuje
alebo kolektívov, ktorým by
ZBER OBNOSENÉHO ŠATSTVA
mali byť udelené výročné ceny
mesta Vysoké Tatry. Ocenea NEPOTREBNÝCH TEXTÍLIÍ
ní môžu byť nielen obyvatelia
Zapojte sa do jesennej zbierky na charitatívne účely, ktorá
mesta, ale aj osoby, ktoré sa
sa v meste Vysoké Tatry bude konať v stredu 28. novembra
významným spôsobom priči2018. Miesta konania a časový harmonogram budú nasledovnili o rozvoj mesta a jeho proné: Vyšné Hágy pri Základnej škole 8:00 hod. Nová Polianpagáciu doma aj v zahraničí.
ka – veliteľská budova 8:30. Tatranská Polianka pri bytovom
Už po osemnásty raz sa môžete
dome LIPA 9:00. Nový Smokovec – pri Sibíranke 10:00. Dolaj vy podieľať na udelení Ceny
ný Smokovec-Pod lesom pri Dennom centre 11:00. Tatranská
mesta za celoživotnú a dlhoLomnica pri potravinách na sídlisku 12:00. Tatranská Kotliročnú prácu v prospech mesta
na pri Dennom centre 13:00.
a Ceny primátora za dosiahnuté výsledky či prácu vykonanú v prospech mesta počas
uplynulého roka. Prejavom
ocenenia dlhoročného angažoV uplynulých dňoch sa vyskytlo niekoľko upozornení na nevania sa pri rozvoji tatranského
čestné postupy niektorých podomových predajcov elektriny a plyšportu je slávnostné uvedenie
nu – ako napríklad: nátlakový predaj, skresľovanie informácií
do Tatranskej športovej siene
o cene, porušovanie spotrebiteľských práv...
slávy, kde taktiež môžete priAko sa môžete brániť?
spieť svojou nomináciou, ktorú
1. Overujte si poskytované informácie:
je potrebné poslať do 15. janukoľko mesiacov platí zľava; ako dlho budete
ára 2019 na adresu: Tatranský
viazaní; koľko ušetríte ročne v eurách.
dvojtýždenník, Starý Smokovec
2. Nepodpisujte zmluvy v časovej tiesni:
1, 062 01, Vysoké Tatry alebo
nechajte si čas na prečítanie zmluvy, lebo každá seriózna ponuka
na mailovú adresu: maria.pavbude platiť aj zajtra; ak ste už zmluvu podpísali, môžete od nej
ligova@vysoketatry.sk.  red.
do 14 dní odstúpiť bez akýchkoľvek sankcií.

Blíži
sa udeľovanie
výročných
cien...

Nenechajte sa oklamať
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v skratke
(dokončenie zo str. 7)

Od zapálenej sviečky začali horieť
dvere, zárubňa i drevený obklad
kaplnky. Požiar našťastie v zárodku
zahasili náhodní návštevníci z Tatranskej Štrby. Bez ich rýchleho zásahu by sa kaplnka pravdepodobne
zmenila na ruinu.
Popradčan Ján Kočiš je právom
najlepším slovenským cyklotrialistom. Prekonávanie prekážok
mu už nestačilo, a tak vlani skákal
na bicykli po zábradlí visutej terasy
na Lomnickom štíte. Majster sveta v cyklotriale tento rok vyliezol,
samozrejme aj s bicyklom, na Ihlu
v Patrii.
Horská záchranná služba
(HZS) Vysoké Tatry zasahovala pri drobných, ale aj vážnych
úrazoch. Dňa 4. 11. prijala HZS
žiadosť o pomoc pre maďarskú
horolezkyňu, ktorá spadla z hrebeňa Litvorového štítu smerom
do Kačacej doliny. Po páde niekoľko desiatok metrov si podľa dostupných informácií vážne poranila hlavu, nohy a ruky. Vzhľadom
na vážnosť úrazu bola o súčinnosť
požiadaná posádka vrtuľníkovej
záchrany z Popradu, ktorá na heliporte v Starom Smokovci vzala
na palubu horského záchranára
a spoločne leteli na miesto nehody.
Pre silný vietor sa však vrtuľník
k zranenej nemohol priblížiť, preto bol záchranár HZS vysadený
na hrebeni. Na záchrannú akciu
boli nutné posily aj s potrebným
materiálom, preto boli za pomoci vrtuľníka postupne vysadení
na hrebeni ďalší piati záchranári.
K zranenej 52-ročnej žene postupovali v exponovanom teréne.
Poskytli jej neodkladnú zdravotnú starostlivosť, medikamentóznu
liečbu a za pomoci lanovej techniky ju vytiahli na hrebeň. Záchranári HZS zahájili mimoriadne
náročný transport smerom do Velickej doliny. Zo Starého Smokovca
im odišla na pomoc druhá skupina záchranárov. Počas transportu
používali rôzne lanové techniky,
v náročných podmienkach a tme
vykonali spust so zranenou horolezkyňou v dĺžke takmer 300
metrov. Spod steny ju transportovali náročným sutinovým terénom
ku chodníku a následne k Sliezskemu domu, kde bola vo vážnom
stave odovzdaná privolanej posádke RLP na prevoz do nemocnice.
Záchranná akcia trvala od obedňajších hodín do 23.00 hodiny,
kedy sa záchranári HZS vrátili
na základňu. Celkovo sa na nej
zúčastnilo 15 profesionálnych a 5
dobrovoľných záchranárov HZS
z Oblastných stredísk Vysoké Tatry a Slovenský raj. 
kb
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Uskutočnilo sa stretnutie dobrovoľníkov Mary´s Meals Slovensko
Počas víkendu 10.–11. novembra sa
na fare v Novom Smokovci v srdečnej
atmosfére a s vrelým prijatím „domácich“
stretla skupinka nadšencov a dobrovoľníkov projektu Mary´s Meals (Máriine jedlá).
Poslaním projektu je umožniť ľuďom ponúknuť peniaze, veci, zručnosti, čas alebo
modlitbu a týmto poskytnúť tú najefektívnejšiu nezištnú pomoc tým, ktorí trpia dôsledkami extrémnej chudoby v najúbohejších častiach sveta. Vo svete zomiera 18 000
detí DENNE na choroby spojené s hladom!
Mary´s Meals je celosvetové charitatívne
hnutie, ktoré je výnimočné svojou jednoduchosťou.
Jeho víziou je, aby každé dieťa, ktoré má
NULA jedla denne, dostalo JEDNO jedlo
denne v mieste svojho vzdelania a aby tí,
ktorí majú dostatok, sa podelili s tými, ktorým sa nedostávajú ani najzákladnejšie potreby. Sumou, ktorá predstavuje len 15,60
eur, je možné nasýtiť jedno dieťa počas

„Hlad vo svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť chudobných,
ale preto, že nedokážeme nasýtiť bohatých.“ Matka Tereza

CELÉHO školského roka. Hodnota jedného denného jedla je 0,08 eur, čiže 8 centov a niekedy môže rozhodnúť o jednom
detskom živote. Táto jednoduchá myšlienka pomoci reálne funguje od roku 2002
a z prvých 200 nasýtených detí v Malawi
v Afrike sa stalo dielo, ktoré k dnešnému
dňu sýti 1 361 586 detí v sedemnástich najchudobnejších častiach sveta.
Slovenskí dobrovoľníci chcú tiež pomôcť
pri znižovaní hladu vo svete. Číslo 61 miliónov hladujúcich detí je alarmujúce,
a pritom stačí iba 15,60 eur raz za rok. Ve-

ríme, že sa k nám pridajú ďalší dobrovoľníci, ktorých táto myšlienka nadchne a dielo
sa rozšíri po celom Slovensku. Prvou aktivitou v meste Vysoké Tatry bude oslovenie
detí zo základných škôl a ich ochota naplniť batôžtek použitými školskými potrebami, vďaka ktorým deti v Afrike budú môcť
získať vzdelanie.
Viac informácií o tom, ako pomôcť,
nájdete na internetovej stránke www.marysmealsslovensko.sk, prípadne faceboo
kovom profile Mary´s Meals Slovensko.
Slovenskí dobrovoľníci Mary´s Meals

Vizitka viery

Slovenský dramatik Ján Solovič venoval pred časom báseň našim tatranským evanjelickým a. v. kostolom pod názvom Naše katedrály. V nej píše: „... pod úpätím najmenších veľhôr svetadielu predkovia naši vizitku skvelú nám tu zanechali“. Dve grófky,
sestry Katarína (1848–1918) a Jolana (1859–1932) Pejacsevich sa koncom 19. storočia
dali do stavby chrámu v Tatranskej Lomnici.
Nie kvôli prestíži a zviditeľneniu, ako to
skonštatovala sestra zborová dozorkyňa
Ivica Pjateková v úvode ďakovných služieb
Božích – to by sa boli realizovali celkom
inak. To bol ich prejav viery. Citujúc slová
autora básne: bola to ich vizitka viery. Toto
slovné spojenie ma veľmi oslovilo. Vizitka
viery. Vizitka je niečo viditeľné, čo podáte iným do rúk. Je to malý kúsok papiera,
ktorý vlastne reprezentuje navonok vašu
osobnosť. Podľa slov básne vizitka však
môže mať aj duchovnú povahu. Svet, v ktorom žijeme, veľmi akútne potrebuje vonkajší prejav našej viery. V príhodnom čase
je potrebné prejaviť ju aj navonok. Všetko
má svoj čas (Kaz 3,1). Viera bez skutkov je
mŕtva, píše apoštol Jakub (2,17). Nerobíme
si zásluhy zo skutkov, sú však veľmi dôležitým prejavom našej viery. Poznáme dobre to slovo: „Dobré skutky nerobím preto,
aby som bol spasený. Dobré skutky konám
preto, že som už spasený.“ Sú potvrdením
našej osobnej viery v Božieho Syna Pána
Ježiša Krista.
Na dve urodzené dámy, grófky a ich vizitku viery sme spomínali v Tatranskej
Lomnici práve v 19. nedeľu po sv. Trojici,
ktorej téma bola sila viery. Bola to nedeľa 7.
októbra, babie leto vtedy začínalo svoju požehnanú púť. V tú nedeľu znelo evanjelium
o uzdravení nemocného, ktorého niesli
štyria a pre zástup ľudí ho nemohli doniesť
k Ježišovi (Mk 2,1-12). Vynašli sa tak, že ho

spustili dole cez strechu – to bol prejav a vizitka ich viery, priamo úmerná ich očakávaniam. Inak ho priamo pred Ježiša dostať
nemohli. Sestry Katarína a Jolana, ktoré nevstúpili do manželstva a zostali slobodné,
sa dali do stavby chrámu. V roku 1895 im
otec, gróf zo známeho starého a významného šľachtického slavónsko-chorvátskeho
rodu Markus Pejacevisch, postavil letohrádok len o kúsok nižšie. Bolo to letné rodinné sídlo, ktoré obýval s manželkou a ďalšou
dcérou Lenke. V súčasnosti je to penzión
Bělín, ktorého majiteľkou v roku 1925 sa
stala Božena Bělínová (1902–1995). Jednou z prvých stavieb v tejto vlne rozvoja
osady T. Lomnica bola vila grófky Agáty
Orczyovej (terajšia Vila Alpínka). Neďaleko postavil svoju vilu jej brat Béla Lipthay
(terajší Jesenský). Všetky vily boli navzájom poprepájané chodníkmi. Koncom 19.
storočia mnohé svoje aktivity sestry Katarína a Jolana nasmerovali k stavbe Božieho
domu. Letný byt a vilku už mali a skvele sa
vynímala pod úpätím najmenších veľhôr
svetadielu. No žiadalo sa im ešte niečo viac
– postaviť aj kostol, ktorý im v ich letovisku
veľmi chýbal, a tak k svojmu bývaniu priradili rovnako dôležitú stavbu – Boží dom len
o kúsok vyššie od svojho sídla. Som veľmi
vďačný, že vďaka úsiliu a kontaktom v Budapešti pani barónky Anny Wielandovej
z Popradu sa nám podarilo zistiť aj ďalšie
zaujímavé informácie o tejto rodine.

Čosi podobné zažíval tiež doktor Mikuláš
Szontagh pod Slavkovským štítom. V novozaloženej osade Nový Smokovec, kde
ako prvý začal s klimatickou liečbou v bývalom Uhorsku, mu veľmi chýbal chrám.
Šľachta z Budapešti mala svoje letohrádky
aj tu. V roku 1899, keď zomrel, bolo ich už
dvanásť. Boží dom pod Slavkovským štítom ešte nestál. Veriaci lekár urobil všetko preto, aby popri honosných vilách stál
aj dom Boží, teda pôvodne jeho rodinná
kaplnka. Bola a aj je to jeho „vizitka“ viery.
Čo všetko je spojené so stavbou chrámu –
to vie iba ten, kto staval chrám. Pod Tatrami stoja chrámy už viac ako sto rokov. My
sme ich už stavať nemuseli, tie postavila
naša evanjelická šľachta. Ich úsilie a stavebnú činnosť sme zavŕšili stavbou nášho Zborového domu „Eben-Ézer“, ktorý sme dokončili po štyroch rokoch výstavby v roku
2007. Dve slavónsko-chorvátske šľachtičné
všetko svoje úsilie vložili do stavby pôsobivého kostola, a preto na ne s láskou
a vďačnosťou spomíname. Do stavby vložili určite aj nemalé finančné prostriedky,
keďže boli urodzeného pôvodu, ale hlavne
mali nadšenie pre Božie veci. Na podporu
tohto projektu organizovali zbierky. Z histórie vieme, že stavba kostola nebola celkom jednoduchá záležitosť, ako aj dnes, ale
pre nich nie nemožná, veď napokon, „kde
je vôľa, tam je aj cesta“. Chrám bol dokončený 3. augusta 1902, keď slúžil aj kalvínom
či luteránom, pretože obe sestry boli týchto
vierovyznaní, pravdepodobne po rodičoch.
V jeho začiatkoch boli služby Božie iba počas leta. Po osídľovaní Tatier koncom 19.
(dokončenie zo str. 12)
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Nezabúdajme na tradície
Počiatky paličkovanej čipky sú na Slovensku spojené s príchodom Nemcov do baníckych regiónov stredného Slovenska
v 13. storočí. Prvé písomne záznamy o čipkárstve v Hodruši
sú z konca 18. storočia. Šperkárka Miriam Veselá, ktorá má
rodinné korene v Hodruši a Kremnici, porozprávala o histórii, období najväčšej slávy, o prvej čipkárskej škole a o zaujímavostiach tohto remesla. Umenie paličkovania predstavila
počas trojdňového cyklu besied v Kaviarni a čajovni U Vlka
v rámci Festivalu živé leto, pestrá jeseň.
Trojdňové večerné podujatie Hodrušská čipka prilákalo
od piatka do nedele množstvo
návštevníkov. Prvý večer bol
venovaný histórii paličkovania a zážitkom Miriam Veselej z ciest po Španej doline,
Hodruši a Kremnici, ktoré sú
rodiskom tejto tradície. Do danej oblasti ju priniesli ženy nemeckých baníkov, ktorí osídľovali banské oblasti. Stretla sa
s čipkárkami, ktoré sa umeleckej tvorbe venujú už desaťročia
a stretávajú sa v kluboch paličkovania. Miriam sa o históriu
a techniku paličkovania začala
zaujímať v roku 2015. „Je dôležité poznať históriu a nadviazať
na ňu aj v umeleckej tvorbe. Zaujíma ma aj folklór – ako sa naši
predkovia obliekali, aké mali
kroje. V baníckych oblastiach
v okolí Hodruše kroje nemali,

pretože žili v skromných podmienkach. Muži ťažko pracovali
v baniach, ich ženy sa o nich starali, strachovali a privyrábali si
umeleckou tvorbou. Vďaka etnografovi Pavlovi Socháňovi, ktorý
túto kvalitnú čipku prezentoval
na výstavách, sa ich tvorba dostala do sveta a bola predávaná
v celom Rakúsko-Uhorsku.“
Paličkovanie ako ozdobná
tkáčska technika sa používalo
na ozdobu krojov, lemov, obrusov, dečiek a dekoratívnych
predmetov.
Nasledujúci večer porozprávala Miriam príbeh svadobného závoja pre anglickú
kráľovnú. Čipkárky z vychytenej čipkárskej školy a dielne
v Hodruši vyhotovili objednávku na čipkovanú vlečku
na svadobné šaty pre kráľovnú
Alžbetu II. za jeden rok. „Na

závoji dlhom 10 metrov pracovalo jeden rok od rána do neskorého večera 10 žien. Medzi nimi
aj Eva Trenčanová – najstaršia
čipkárka z Hodruše, ktorá mi
o jeho precíznej výrobe porozprávala, keď som ju navštívila.
Táto veľmi milá pani je dokonca
rovesníčkou kráľovnej Alžbety,
ktorá si závoj s hodrušskou čipkou obliekla na svadbe v roku
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1947. Pani Eva sa dodnes tejto
záľube venuje aj 6 hodín denne.“
Posledný deň patril ukážkam techník a originálnych
storočných podviniek – ručne
vyrábaných vzorov, ktoré sa
prišpendlili na tkáčsky valec
a podľa nich vznikali krásne,
nielen ľudové vzory. Hoci škola
v Hodruši už zanikla, tradícia
sa prenáša z generácie na generáciu a dúfajme, že sa zachová
kb
čo najdlhšie.

Miriam Veselá priniesla
na prezentáciu vzácne
podvinky s rôznymi
vzormi a obraz od šikovnej Evy Trenčanovej
– poslednej žijúcej
absolventky čipkárskej
školy, ktorá si vzor
vytvorila podľa námetu
poštovej známky.

Tatranský ľadový dóm opäť v novom šate
Od 23. novembra bude návštevníkom prístupný Tatranský ľadový dóm, ktorý sa tento
rok ponesie v štýle Baziliky sv. Petra v Ríme spolu s Berniniho kolonádou, a Tatranci
tak pomyselne otvoria zimnú turistickú sezónu.
O precízne detaily pri tvorbe ľadového
chrámu sa postará sochár Adam Bakoš so
svojím pätnásťčlenným tímom, ktorý má
slovenské, české, poľské, anglické a americké zastúpenie. Umelci na zimnej dominante Hrebienka pracujú od 22. októbra,
hoci prípravy sa spustili už v septembri,
kedy sa začalo s navážaním materiálu. Ako
prezradila Veronika Littvová, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného
ruchu, do tejto chvíle sa pod Slavkovský
štít vyviezlo 1 800 kusov ľadových blokov,
čo predstavuje 225 ton ľadu. V Berniniho
kolonáde bude po oboch stranách situo-

Ľadový dóm na Hrebienku, ktorý návštevníci
mali možnosť vzhliadnuť
v zimnej sezóne 2016/17.
Zdroj TASR

vaných dohromady 84 stĺpov. Na ich vrcholoch budú umiestnené sochy a celkovo
budú dosahovať výšku aj päť metrov (vrátane podstavcov a hlavíc).
Umelci už tradične nachádzajú inšpiráciu v architektonických unikátoch – kým
napríklad v predchádzajúcej sezóne sa
nechali inšpirovať barcelonskou bazilikou Sagrada Familia či o rok predtým ich
okúzlili sakrálne stavby Spiša, ľadový dóm
v sezóne 2018/19 odzrkadlí jeden z renesančno-barokových skvostov talianskej
architektúry.
Počas tohtoročného šiesteho ročníka do-

siahne hlavná kupola rekordnú výšku 11,5
metra. Originálne majstrovské dielo z ľadu
bude doplnené umeleckými výplňami, ktoré sú do vitráže pretransformované modernou technológiou tavenia skla. Tie bude
mať už po tretíkrát na starosti sklár a dizajnér so slovensko-gréckym pôvodom –
Achilleas Sdoukos.
„Tatranský ľadový dóm bude otvorený
od piatka 23. novembra vždy denne od 9:00
do 16:30 hodiny, pričom počas hlavnej
zimnej sezóny a vianočných sviatkov budú
otváracie hodiny predĺžené. Vstup do unikátnej ľadovej baziliky je pre návštevníkov
bezplatný. Okrem toho chystáme pre návštevníkov pravidelne každú nedeľu koncerty a hudobné vystúpenia. Návštevníci
si môžu v týchto unikátnych, mrazivo krásnych priestoroch vychutnať otvárací koncert, štyri adventné koncerty, silvestrovský
koncert a mnoho koncertov v roku 2019,“
prezradila V. Littvová. Očakáva sa, že
počet návštevníkov oproti vlaňajšku ešte
vzrastie. Príďte si aj vy vychutnať tento
slovenský unikát a preneste sa na chvíľu
do tatranskej ľadovej rozprávky.
red. a Región Vysoké Tatry
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zval „kapesní kostelík“. Nielen
navonok, aj zvnútra.
Konfucius má v tomto kontexte zaujímavé príslovie:
„Ušľachtilý človek sa neženie
do rečí, ale ponáhľa sa do práce.“ Ja ho vzťahujem a aplikujem na dve urodzené dámy, šľachetné šľachtičné, ktoré sa dali
do práce a vybudovali úžasné
dielo. Bol to prejav ich viery,

ní Tatier zohrávala významnú
úlohu. O evanjelickej šľachte sa
(dokončenie zo str. 10)
jazyk je stromom života, avšak
hovorí či publikuje dosť málo.
a začiatkom 20. storočia prišli jeho prevrátenosť je duchovná
Je potrebné pripomenúť, že
grófky aj spolu s inou šľachtou pohroma.“ (Pr 15,4) My domnohí šľachtici boli sponzori
do Tatranskej Lomnice. V tom dávame, že takmer katastrofa.
a donátori a podporovali rôzne
čase pretrvávala „módna vlna“ V Kralickej Biblii sa toto slovo
projekty. K nim priraďujeme
stavať si letohrádky pod Vy- vyskytuje nepomerne častejšie.
aj doktora Szontagha, ktorý bol
sokými Tatrami. Podobne to Tak napr. o Jozefovi čítame, že
zemianskeho pôvodu a vložil sa
bolo aj s kostolom v Novom „byl ušlechtilé postavy“. V žaldo stavby nášho kostola v NoSmokovci, ktorý bol posvä- me 121 čítame o Jeruzaleme,
vom Smokovci. V spojitosti
tený 24. júla 1887 ako prvý že je „ušlechtile vystas výstavbou rímskokatokostol postavený vo Vysokých ven“. Aj lomnický kostol
líckeho kostola v T. LomTatrách. Doktor Szontagh ako je práve takto vystava/venované tatranským ev.a.v. kostolom/ nici sa spomína arcikňažprvý otvoril Vysoké Tatry aj pre ný – má ušľachtilý, teda
ná Izabela Habsburská,
zimnú sezónu. Klíma zimy urodzený pôvod. Je to
ktorá dala postaviť kostol
100 rokov už tu stoja,
blahodarne pôsobila na jeho vskutku ušľachtilá stavv roku 1900. Ďakujeme
malé, skromné, bez orloja,
diagnózu TBC, a tak ako jediný ba a pri pohľade na ňu
za aktívny prístup šľachty
pod úpätím najmenších veľhôr svetadielu
obyvateľ Starého Smokovca tu človeku napadne známa
– za ich veľmi ušľachtilé
predkovia naši vizitku skvelú
prežil celú zimu. To ho podpo- veta: „V jednoduchosti
činy. Vystavali ušľachtilé
nám tu zanechali.
rilo v tom presvedčení, že Vy- je krása“. A keď vojdete
stavby, kde sa aj naďalej
soké Tatry je potrebné otvoriť dnu, tak vás tento pocit
zušľachťuje náš duch. Naše
Niet v nich oltárov zlatých,
pre celý rok.
priamo uväzní. Je krásny
chrámy sú duchovnou
sú bez mramorových svätých,
Architekti tatranské kostoly svojou jednoduchosťou.
školou, v ktorej sa učíme
len Božie slnko krášli ich biele steny
naprojektovali veľmi dômy- Kostol pod Lomnickým
ušľachtile zmýšľať, ale
obrazmi tak veľkej ceny,
selne, priamo pod štítmi a vr- štítom bol „ušľachtiaj následne konať. Aj keď
že ukradnúť ich nemožno.
cholmi – Lomnickým a Slav- lo“ vystavaný na chvánemáme šľachtický pôvod,
kovským. V nich sa deje totiž lu a slávu Božiu, ako to
nič nám nebráni v tom,
V pohode leta, v závejoch zimy,
niečo vrcholné, a to vždy v prvý v kázni na text Žalmu 8
aby sme nemali šľachetné
ich zvony srdciami zvučnými
deň po sobote. S vďačnosťou prízvukoval na slávnosti
srdce, ktoré je urodzenévolajú počúvať dobré slovo
do nich chodíme a užívame si emeritný brat generálny
ho, teda Božieho pôvodu.
vzácne posolstvo Kristovo
ich priestory, kde „Božie sln- biskup prof. ThDr. Július
Do našej prirodzenosti je
v Jeho milých príbytkoch.
ko krášli ich biele steny“, ale Filo. Ďakovné služby Bovložená Božia urodzenosť.
Autor: Ján Solovič
najmä zvestované Božie slovo. žie sa konali pri príleži„Šľachetný človek je spoOd slova šľachta sú odvodené tosti 100. výročia úmrtia staršej ich vizitka viery – chrám sv. kojne veselý, nešľachetný je stále
slová šľachetný a ušľachtilý. Ak sestry – Kataríny Pejacsevich. Trojice pod Lomnickým štítom. mrzutý,“ povedal Konfucius.
sa s týmito slovami trochu viac Veľmi nás teší, že si ho všimli Mali svoj letný byt na oddych Slovné spojenie: „šľachetný člopohráme, zistíme veľa zaují- aj filmári a v pripravovanom a relax. Máme svoje bývanie, vek“ dnes vyznieva už skôr ako
mavého a objavíme aj dosť za- československom filme „Blíž ke na zušľachtenie nášho ducha archaizmus patriaci do minulébudnutého. Slovo šľachetný má hvězdám“ sa v ňom budú v no- chýba nám však kostol? Chýba ho storočia. No čo ak by sme ho
viacero významov. Z tých mno- vembri nakrúcať štedrovečerné takýto sakrálny priestor ľuďom trochu „oprášili“ a naučili sa
hých pripomeňme – urodzený, služby Božie. Nijako nezaostáva na začiatku 21. storočia? Ak nie, ho aj dnes častejšie používať?
vznešený, šľachtický. Toto slo- ani kostolík v Novom Smokov- tak potom asi nie je s ľudským „Ušľachtilý človek používa svoje
vo som veľmi usilovne hľadal ci, ktorý pre svoju útulnosť brat pokolením niečo v poriadku. srdce ako zrkadlo. Nenaháňa
v Biblii. Vyskytuje sa, ale nie farár Zdeňek Svoboda zo Zlína Človek najradšej zušľachťuje sa za vecami, ani veci nenahátak často. Tak napr. „Ušľachtilý ešte za čias Československa na- svoje konto, svojho ducha už ňajú jeho. Odzrkadľuje ich, ale
podstatne menej. Božie slovo je nelipne na nich. Tak môže prečasto na periférii života. A prá- konať svet. Tak nebude zraneve tu sme pri koreni problému. ný. Nerobí zo seba otroka slávy,
Kostoly sa stavali ako Božie nekuje žiadne plány. Nekoná
domy, kde sa ľudský duch mo- zo ziskuchtivosti, nesnaží sa
cou Božieho slova zušľachťoval. dosiahnuť uznanie. Berie všetStavala ich aj šľachta, pričom ko, čo nebesá dávajú a zostáva
sa zušľachťoval naďalej ich už skromný a pokorný.“ Tento ciaj tak v mnohom ušľachtilý tát vyslovil klasický čínsky fiduch. Spomeňme si na úsilie lozof Čuang-c', žijúci v rokoch
našich aj nešľachtických pred- 369–286 pred Kristom. Ponúkov pri stavbe napr. toleranč- ka obraz ušľachtilého človeka,
ných chrámov. Mnohé z nich ktorého dnešná doba veľmi
postavili v rekordne krátkom potrebuje. Človeka neúplatnéčase. Dnes už často nepočuť ho, vnútorne krásneho, pevne
o dokončení a posvätení chrá- stojaceho na pozíciách morálDeti a kolektív Materskej školy Vyšné Hágy vysadili do nových vyvýšených
mu. V minulosti sa šľachta veľ- ky. Či už azda vymreli takíto
záhonov v školskej záhrade zdravú úrodu. Učitelia spolu s deťmi siali zemi aktívnym spôsobom vklada- ľudia? Rozhodne nie. V týchto
leninu, sadili cibuľky jarných kvetov, priesady byliniek a jahôd. Dúfajú, že
la do sakrálnych stavieb majúc slovách je však motivácia aj pre
toto milé podujatie prinesie čoskoro aj bohatú úrodu. „Ak bude bohatá,
zorganizujeme predaj z dvora, prinajmenšom ochutnávku C,“ pozvala
nielen hmotné prostriedky, ale ďalších...
pani riaditeľka Mária Gallíková. 
kb archív MŠ Vyšné Hágy
Pavel Kušnír
hlavne nadšenie, a pri osídľova-

Naše katedrály
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Ďakujem
Vážení Tatranci,
ďakujem všetkým, ktorí ma vo voľbách
podporili a dali mi svoj hlas. Veľmi si to
vážim.
Do predvolebnej súťaže som vstupoval
s ambíciou viesť slušnú kampaň. Ja som
svoj sľub dodržal. Nikoho som neosočoval, na nikoho nekydal...

Z komunálnej politiky odchádzam
so vztýčenou hlavou. Pre Tatrancov som
pripravil veľa zážitkových výletov a dúfam, že môj odkaz a posolstvo hudobným koncertom padlo na úrodnú pôdu
a bude ešte dlho znieť v srdciach stoviek
divákov.

Článok na objednávku v týždenníku
Plus 7 nielenže ublížil mne aj mojej rodine, ale vo veľkej miere ovplyvnil demokratické slobodné voľby. Prekročil prah
komunálnej politiky a nastavil zrkadlo
Slovensku ako banánovej republike.

Želám pánovi primátorovi pevné zdravie a novému poslaneckému zboru veľa
úspechov. Nech sa naplnia ich predvolebné sľuby.

Tip na darček
K predvianočnému času neodmysliteľne
patria aj úvahy o tom, čím potešiť svojich
blízkych. Darom, ktorý spraví radosť naozaj
mnohým, je určite kniha. Niektoré si prečítate a odložíte, no v niektorých si môžete listovať pravidelne a stále vás obohatia novou
informáciou. Taká je aj obsiahla publikácia
Mesto Vysoké Tatry včera a dnes, ktorá je
doplnená o bohatý fotografický materiál. Vydaná bola pri príležitosti 70. výročia vzniku
samostatného samosprávneho celku a na jej
príprave sa podieľalo až osemnásť autorov. Jej
predajná cena je 30 eur a zakúpiť si ju môžete
na Mestskom úrade v Starom Smokovci.

S úctou Gabriel Jamnický

Majstrovské tituly opäť v Tatrách
V nedeľu sa v rakúskom Igls konali Majstrovstvá Slovenskej republiky
v jazde na saniach dospelých a juniorov pre rok 2018. Súťaže na olympijskej dráhe sa zúčastnili reprezentanti zo sánkarských klubov ŠK Dukla
Banská Bystrica, TJ LOKO Čadca, ŠKS Helcmanovce a nechýbali ani domáci
z ŠKP a TJ Vysoké Tatry, ktorí odtiaľ priniesli niekoľko vzácnych kovov.
V kategórii mužov obhájil víťazstvo Jozef Ninis z ŠKP Vysoké Tatry,
za ním nasledoval domáci pretekár Jakub Šimoňák (reprezentant ŠK Dukla
Banská Bystrica) a Tatranec Marek
Solčanský. V kategórii žien obsadila
1. miesto Katarína Šimoňáková z ŠK
Dukla Banská Bystrica, ďalšie pódiové umiestnenia si vybojovali členky
klubu ŠKS Helcmanovce Simona Zmijová a Andrea Pavlíková. Jozef Hušla
z TJ Vysoké Tatry zvíťazil v kategórii
starší juniori. V súčte časov z dvoch
kôl porazil Michala Lopaniča z Čadce
a Tomáša Vaverčáka, ktorý je členom
ŠK Dukla Banská Bystrica. V kategórii
mladší juniori vyhral Marián Skupek
z ŠKS Helcmanovce, ktorý mal tretí
najrýchlejší čas spomedzi všetkých pretekárov. Jeho oddielový kolega Tomáš
Pisko skončil druhý a Dávid Lihoň z TJ Vysoké Tatry uzatvoril trojicu najlepších. V kategórii dvojsedadlových saní zvíťazila posádka Tomáš Vaverčák
a Matej Zmij z ŠK Dukla BB. Prvýkrát v histórii štartovala ženská posádka
dvojsedadlových saní, ktorá však v druhej jazde v poslednej zákrute po chybe
SZS kb
nedokončila preteky.
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Odštartovala Zimná bežecká séria
Sobotňajšie popoludnie patrilo bežcom. Priaznivci tohto športu sa stretli a svoje
sily si zmerali 10. novembra v jazdeckom areáli v Tatranskej Lomnici.
Populárne podujatie doslova „rozbehlo“
svoj šiesty ročník – 1. kolo Zimnej bežeckej série 2018/19 Steeplechase Run hostilo
takmer tristo pretekárov všetkých vekových kategórií, ktorých odštartoval staronový primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš.
Prvý zo štyroch pretekov sa uskutočnil
za slnečného, hoci dosť studeného počasia, no ani to odhodlaných bežcov neodradilo v ich snahe podať čo najlepšie výkony. Na ženy čakala štyri kilometre dlhá
trasa s osemnástimi prekážkami, muži si
zmerali sily na sedemkilometrovej trati
pretkanej tridsiatimi dvoma prekážkami.
Spomedzi žien prvú priečku obsadila Timea Mihoková z Bežeckého klubu Poprad

s časom 20:38,62, druhá do cieľa dobehla
tatranská rodáčka, bežkyňa Patrícia Puklová z CMP TRAIL tímu, ktorá zaznamenala čas 20:51,26 a necelé tri sekundy po nej
(21:53,83) Alexandra Štuková z tímu adidas Runners, ktorá sa umiestnila na treťom
mieste. Najrýchlejším mužom sa stal Radovan Tomeček z TJ Obal Servis Košice s časom 25:25,02, po ňom do cieľa dorazil Leo
Lendvorský s časom 25:29,64 – ktorý je bežcom z adidas Runners – a tretí skončil minuloročný víťaz Štefan Bachratý z tímu Davorin.sk/TRI Tatry Triathlon (čas 27:03,25).
Súčasťou sobotného krosového bežeckého podujatia boli aj preteky pre najmenších,
ktoré prilákali tridsaťtri mladých športovcov.

Organizátorov potešila bohatá účasť
Archív podujatia

Tí najmenší odbehli 500 metrov dlhú trať,
väčšie deti si zmerali sily na 1,5-kilometrovej trase. Bodovaná séria zimných behov,

ktoré organizuje Sport Tatry, o.z. v spolupráci s OOCR – Región Vysoké Tatry
a so Združením cestovného ruchu Vysoké
Tatry, pokračuje až do februára 2019. Jeho
druhé preteky sú na programe o necelý mesiac, 8. decembra v Štrbe.
mp

Tatry budú v p o hyb e a j p o č a s z i m y
Celoročná séria podujatí Tatry v pohybe pokračuje aj v jesenných a zimných mesiacoch. Pre milovníkov behu pripravili organizátori zo športového klubu SportTatry.sk
v spolupráci s OOCR Región Vysoké Tatry a Združením cestovného ruchu Vysoké
Tatry už 6. ročník obľúbenej Zimnej bežeckej série.
Séria odštartovala tradičnými
pretekmi „Steeplechase“ v Tatranskej Lomnici. Ako už samotný názov naznačuje, nebolo to
iba o behu, ale aj o prekonávaní
prekážok. Tento beh bol prvým
zo štyroch kôl bodovanej bežeckej série. Rôznorodé trasy
a profily jednotlivých súťažných kôl sú nastavené tak, aby
čo najviac preverili všestrannosť pretekárov počas celej
Zimnej bežeckej série. Jednotlivé behy sa uskutočnia raz mesačne v mesiacoch november
až február. „Šiesty ročník podu-

jatia opätovne kombinuje behy
v rôznych časoch a zaujímavých
lokalitách regiónu Vysokých Tatier. Pretekári sa v druhom kole
10. decembra presunú do Štrby,
kde ich čaká nočný beh okolo
zaniknutej stredovekej osady
Šoldov. Tretie kolo štartuje 12.
januára pri východe slnka v areáli golfového rezortu Black Stork
vo Veľkej Lomnici, vo štvrtom
kole budú musieť účastníci absolvovať beh do vrchu z Tatranskej Polianky na Sliezsky dom,
s celkovým prevýšením takmer
700 metrov. V rámci finálového

kola budú 9. februára vyhlásení aj celkoví víťazi série,“ povedal Peter Végh, organizátor
podujatia zo športového klubu
SportTatry.sk. Séria behov zaznamenala za posledné roky
vynikajúcu, dokonca medzinárodnú účasť. Láka začínajúcich
i skúsených bežcov rôznych
vekových kategórií, ale aj nordic walkerov a skialpinistov,
pre ktorých je určené finálové
kolo. Motiváciou je najmä výborná atmosféra, skvelá organizácia pretekov a hodnotné ceny.
Okrem Zimnej bežeckej série

sa počas tretieho januárového
víkendu uskutočnia aj ďalšie
zaujímavé športové podujatia
pre širokú verejnosť. V sobotu
19. januára organizuje Sportcentrum Galfy atraktívne nočné preteky Vertical Grand Tour,
kde si svoje sily na zjazdovke
v Tatranskej Lomnici vzájomne zmerajú skialpinisti, bežkári
a bežci. Nedeľa bude patriť vyznávačom bežeckého lyžovania. Na Štrbskom Plese sa bude
v réžii Športového klubu Štrba
konať VI. ročník populárnych
verejných pretekov Štrbské
bežky, nad ktorými už tradične
držia záštitu bratia Timkovci
zo skupiny No Name.
 kb

Pocta Vladovi Krajňákovi opäť po roku na Skalnatej chate
Stáva sa už tradíciou, že vždy 17. novembra sa rodina
a priatelia stretávajú na spomienkovom stretnutí venovanému lyžiarskej legende Vladovi Krajňákovi. Ten nás vo veku
86 rokov navždy opustil pri lyžiarskom tréningu. Keďže
bol nielen vynikajúcim človekom, lyžiarom i milovníkom
Tatier, na Skalnatej chate sa každoročne stretávajú ľudia,
ktorí si ho uctia a pospomínajú na jeho dlhoročné pôsobenie vo športovom svete. Všetci hostia sa môžu tešiť na priateľskú atmosféru, pohostenie a množstvo spomienok jeho
blízkych. Pozvanie prijal i jeho starší brat, nemenej známa
lyžiarska legenda Otto, ktorý je vo veku úctyhodných 93 rokov pravdepodobne najstarším lyžiarom na svete. Stretnutie sa bude konať v sobotu 17. novembra od 11.00 hodiny na Skalnatej chate. Organizátori budú veľmi radi, ak si
Vladovi a Ottovi priatelia prinesú akékoľvek spomienkové
predmety s nimi spojenými. Bližšie informácie: www.skalnatachata.sk.
Pavol Kulanga


Bývalý československý reprezentant v alpskom lyžovaní a jeden z najstarších slovenských olympionikov, kežmarská lyžiarska legenda Vladimír Krajňák. V roku
1948 v St. Moritzi a v roku 1956 v Cortine d‘Ampezzo sa predstavil na zimných
olympijských hrách, kde tento šesťnásobný majster Československa reprezentoval svoju vlasť. Na fotografii ako víťaz letného slalomu vo Veľkej Zmrzlej doline
nad Zeleným plesom, reprezentant z klubu Iskra Kežmarok. Zomrel pred štyrmi
rokmi vo veku 86 rokov na následky zranení po páde počas tréningu na veteránske preteky v lyžovaní. 
kb archív TASR, autor Š. Petráš/17. júla 1956
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽST VO

Vysoké Tatry
VYHLÁSENIE VOĽBY
HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Mestské zastupiteľstvo Vysoké Tatry v zmysle § 18a zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov,

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra.
Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách v zmysle § 18a,
odsek 2) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov,

vyhlasuje
za deň konania voľby štvrtok – 17. januára 2019 o 14.00 hodine.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách.
Kvalifikačné predpoklady:
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
Požadované doklady k prihláške:
overené doklady o vzdelanístručný profesijný životopis
doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov, nie starší ako
3 mesiace)
Uzávierka prihlášok: 03. januára 2019 o 12.00 h
Písomné prihlášky s požadovanými dokladmi, s označením
NEOTVÁRAŤ „Voľba hlavného kontrolóra“ posielajte na adresu: Mestský úrad Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry,
alebo doručte do podateľne Mestského úradu, adresa detto.

„Žiarila z teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Aj keď už nie si medzi nami, v našich
srdciach žiješ stále s nami,“
Dňa 30. októbra 2018 sme si pripomenuli deviate výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka

Petra Simočka.

S láskou a úctou spomínajú manželka Marika, dcéry
Beja a Anka so svojimi rodinami.
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Predám leštený smrekový
tatranský obklad perodrážku
3€/m2, zrubový obklad, hranoly aj dlážku na podlahu. Tel:
0908 234 866.
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Vysoké Tatry
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
vyhlasuje výberové konanie
Funkcia, na ktorú sa hľadá uchádzač: riaditeľ/konateľ
Názov a sídlo spoločnosti, pre ktorú sa hľadá uchádzač o funkciu:
TATRY – TEPLO, s.r.o., Tatranská Lomnica 77, 059 60 Vysoké Tatry
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady uchádzačov:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
(ekonómia, právo, technika)
• osobnostné a morálne predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme
podľa § 3 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
Iné kritériá a požiadavky:
• riadiace (manažérske), organizačné a dobré komunikatívne schopnosti;
znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy, právnych noriem v predmetnej oblasti - Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, Zákona č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, (zákona 246/2015 Z. z. o správcoch
bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov), v znení
neskorších predpisov
• riadiaca prax viac ako 10 rokov
• riadiaca prax kolektívu nad 5 pracovníkov
• bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, rozhodnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť
• práca s PC – Word, Excel, Outlook, (znalosť ekvivalentných aplikácií softvérov pre správu bytových domov vítaná – t. j. znalosť vybraných SW aplikácií)
• osvedčenia o odbornej spôsobilosti súvisiace s výkonom práce vítané
• znalosť aspoň jedného svetového jazyka (anglický/nemecký)
• vodičský preukaz skupiny B
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;
• štruktúrovaný profesijný životopis s výpovednou hodnotou doterajšej
praxe;
• písomný návrh koncepcie rozvoja spoločnosti;
• overené kópie diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní;
• kópie dokladov o inom vzdelaní, špecializácií súvisiacich s funkciou,
osvedčenia o odbornej spôsobilosti súvisiace s výkonom práce;
• výpis z registra trestov (doklad o bezúhonnosti) nie starší ako 3 mesiace;
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti
a v životopise;
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom
rozsahu;
• písomný súhlas s tým, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberového konania, bude Mesto Vysoké Tatry
spracovávať podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
Spôsob, termín a miesto podania žiadosti s označením „Výberové konanie –
riaditeľ/konateľ TATRY – TEPLO, s.r.o.“ NEOTVÁRAŤ
spolu s požadovanými dokladmi:
• písomne – poštou alebo elektronickými prostriedkami (ak nebude elektronicky podaná žiadosť podpísaná zaručeným elektronickým podpisov, je
uchádzač povinný doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi Mestu Vysoké
Tatry aj printovo do 5 dní od podania žiadosti elektronickou formou); Žiadosť
môžete podať aj do elektronickej schránky.
• termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 06.12.2018
do 12.00 h.
• rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum doručenia elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe, termín a čas doručenia
do podateľne
Poštová adresa na doručenie žiadostí: Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec
1, 062 01 Vysoké Tatry
Email na doručenie žiadostí: lucia.petrasova@vysoketatry.sk

Milí čitateli a návštevníci tatranských knižníc, dovoľujeme
si vás upozorniť na nové e-mailové adresy, prostredníctvom
ktorých sa môžete v prípade potreby spojiť s Mestskou knižnicou Vysoké Tatry:
Knižnica Starý Smokovec:
 kniznica-ss@vysoketatry.sk
Pobočka Tatranská Lomnica:  kniznica-tl@vysoketatry.sk
Pobočka Dolný Smokovec:
 kniznica-ds@vysoketatry.sk

Vyhlasovateľ nezaradí do výberového
konania tých, ktorí nesplnia požadované podmienky.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, pozvať na osobný pohovor len vybraných
uchádzačov.
Ing. Ján Mokoš
primátor mesta Vysoké Tatry
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Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

15.11. - 28.11. 2018

Starý Smokovec - Galéria Tatranský šperk

Starý Smokovec

Rozprávanie a premietanie o orchideách slovenskej
prírody v podaní RNDr. Pavla Mereďa, PhD.
z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV v Bratislave.

Vstupné: 0,5 € - 2 €

celý
mesiac

24

19:00 h

SOBOTA

Vstupné: 16 €
predpredaj: 14 €

25

15:30 h

NEDEĽA

Vstup voľný

25

19:00 h

NEDEĽA

Vstup voľný

Vstup voľný

Starý Smokovec - Hrebienok

Ľadová bazilika postavená v štýle Baziliky sv. Petra
v Ríme s Berniniho kolonádou. Hlavným staviteľom
je sochár Adam Bakoš so svojim tímom.

ZATVORENÉ
ZATVORENÉ
10:00 - 14:00
ZATVORENÉ
13:00 - 17:00
10:00 - 14:00
13:00 - 17:00

Organizátor: OOCR Región Vysoké Tatry, www.regiontatry.sk

TATRANSKÝ LES

Rozprávanie a premietanie lesníka a ekológa Slavomíra
Celera o lese. Podujatie v rámci Festivalu zdravia,
regenerácie a prírody.
Organizátor: Kaviareň a čajovňa U Vlka, rezervácie:
uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk, +421 908 704 412

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
SMOKOVCOV

celý
mesiac

Ut.-Pi.: 10:00-16:00
So: 09:00-15:00

Dolný Smokovec - zraz pri drevenom kostole
pri stanici TEŽ
Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok
a zaujímavostiach spojená s obedom.

Organizátor: Agentúra Vietor tatranský +421 949 202 493
Predpredaj v Múzeu tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe
+421 918 102 296

celý
mesiac
09:00-18:00

Organizátor: Kaviareň a čajovňa U Vlka, rezervácie:
uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk, +421 908 704 412

OTVÁRACÍ KONCERT

Starý Smokovec - Hrebienok

Otvárací koncert v novom Tatranskom ľadovom chráme.
Organizátor: OOCR Región Vysoké Tatry, www.regiontatry.sk

ŽIVÁ RIEKA

TATRY V UMENÍ Stála expozícia s tematikou Tatier
zo zbierok Tatranskej galérie.

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
Ó HORY, Ó HORY, Ó HORY

Výstava súčasnej architektúry
v českých a slovenských horách.

TATRY V OBLAKOCH

Téma jedinečnosti a krásy
tatranskej prírody a majestátnosti
našich veľhôr v dielach maliarov
zo 6 krajín Európy.

celý
mesiac

Po.-Ne.: 09:00-18:00

celý
mesiac
Št.-Ne.: 10:00-18:00

S KOŽOU NA TRH

Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

Výstava súčasnej produkcie ľudových umeleckých
výrobkov tvorených z pravej kože.
Organizátor: ÚĽUV, +421 52 4467 322, www.uluv.sk

TATRANSKÝ ŠPERK

Starý Smokovec – Galéria Tatranský šperk,
Vila Flóra
Stála expozícia šperkov s tatranskou tematikou.

Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

TATRANSKÁ SYMBIÓZA

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka

Tajomstvá a krásy tatranskej prírody z pohľadu horolezca,
skialpinistu a horského vodcu Miroslava Peťa.
Podujatie v rámci Festivalu zdravia, regenerácie a prírody.

Expozície:

Organizátor: Mesto Vysoké Tatry - oddelenie kultúry a športu,
+421 52 478 04 56, Tatranská galéria Poprad,
Mestské kultúrne a osvetové stredisko Vysoké Tatry

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka

Vstup voľný

24

09:00 h

SOBOTA

Vstupné: 3 €

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Vstup voľný

23

19:00 h

PIATOK

Vstup voľný

TATRANSKÝ DÓM

okrem pondelkov

23

09:00-16:00

PIATOK

Organizátor: Agentúra Vietor tatranský a Galéria
Tatranský šperk +421 949 202 493

od

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA

Vstupné: 6-9 €

Vstupné: 3 €

ČARO ORCHIDEÍ - ORCHIDEY
NAŠEJ PRÍRODY

VÝSTAVY

Vstup voľný

14:30 h

STREDA

PROGRAMY
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KALENDÁR
PODUJATÍ

TRICKLANDIA

Starý Smokovec - Tricklandia

Jedinečné putovanie Slovenskom v galérii trick-artu
a optických ilúzií.

Organizátor: Tricklandia, +421 911 733 840, info@tricklandia.sk

ALOIS CHYTIL V TATRÁCH
Starý Smokovec – Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe

Výstava fotograﬁí vydavateľa, publicistu a fotografa.
Organizátor: Múzeum tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe,
+421 949 202 493

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka

Film, SR, 2017, 52 min., réžia: Erik Baláž.
Podujatie v rámci Festivalu zdravia, regenerácie a prírody.
Organizátor: Kaviareň a čajovňa U Vlka, rezervácie:
uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk, +421 908 704 412

viac na www.vysoketatry.sk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! Email: kulturasport@vysoketatry.sk, tel.: +421 52 478 04 55-6, www.vysoketatry.sk
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me

Po.-Pi.:

