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Tatranský dvojtýždenník
Číslo: 2/XXX

Vyšlo: 24. januára 2019

0,30 €

Reprezentanti Japonska pri tvorbe ľadovej sochy na Lomnickom štíte sú ozajstným dôkazom toho, že tvorivú energiu
nezahatia ani mrazivé mínusové teploty. Ľadové srdce ako
aj ostatné sochy Tatry Ice Master 2019 môžete obdivovať aj
naďalej na Hrebienku.
mp kb

Bielo-modré Tatry zachytené fotoaparátmi a na pohľadniciach si môžete pozrieť
v rámci rovnomennej výstavy vo Vile Alica.
Viac na strane 6.

Prikrmovaním môžete zveri zachrániť
život, ale aj veľmi ublížiť. O pravidlách
kŕmenia sa dočítate v rozhovore so zoológom na strane 11.

Po ocenenom Anjelovi Vianoc ZUŠka pokračuje v tvorivých aktivitách
a úspechoch. Od februára pripravili
aj veľkú novinku. Viac na strane 9.
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videli počuli
Štátne lesy TANAP-u pripravili na rok 2019 nástenný kalendár,
v ktorom figurujú fotografie kežmarského rodáka žijúceho v Piešťanoch Yara M. Kupča. Umelec fotí
na analógový fotoaparát, inšpiráciou je mu predovšetkým prírodná
krajina – objektívom zachytáva jej
panorámu aj malebné zátišia. Kupčo zaznamenal zákutia Velickej či
Malej Zmrzlej doliny, Kolový štít,
Gerlach i Lomničák, ale aj mnohých ďalších čarovných kútov Tatier,
ktoré sú preňho zdrojom inšpirácie. Noblesu fotkám v kalendári
dodáva zlaté tónovanie. Kalendár
je možné si zakúpiť v infocentrách
Štátnych lesov TANAP-u či Múzeu
TANAP-u v Tatranskej Lomnici
za cenu 3,5 €.
Belianska jaskyňa v Belianskych
Tatrách je už druhý rok najnavštevovanejšou slovenskou jaskyňou.
Turisti jej návštevu uprednostňujú
aj pred populárnou Demänovskou
jaskyňou slobody. Zvýšený záujem
je pravdepodobne spôsobený aj novou atrakciou – chodníkom korunami stromov v Bachledovej doline.
Prešovský samosprávny kraj pripravuje vyhlásenie každoročnej ankety najúspešnejších športovcov
kraja za rok 2018. Ocenených jednotlivcov a kolektívy, ktorí dosiahli
v tomto roku najvýraznejšie výsledky, vyberie odborná komisia na základe určených kritérií. Už tradične
budú ocenené kategórie najúspešnejší športovec PSK, najúspešnejší
športovci PSK bez určenia poradia,
najúspešnejšie kolektívy dospelých,
najúspešnejšie kolektívy mládeže,
najúspešnejší študenti stredných škôl
v pôsobnosti PSK a najúspešnejšia
stredná škola v pôsobnosti PSK. Návrhy na ocenenia úspešných športovcov a športových kolektívov môže
posielať aj široká verejnosť a športové
kluby. Základnou podmienkou nominácie je pôsobnosť športovca alebo
klubu na území Prešovského samosprávneho kraja. Nominácie aj s potrebnými údajmi o dosiahnutých
výsledkoch je potrebné poslať najneskôr do 31. januára 2019 elektronicky
na email: sportovec@vucpo.sk, prípadne poštou na adresu: Úrad PSK,
Športovec 2018, Námestie mieru 2,
080 01 Prešov.
V sobotu 19. januára sa Štrbské
Pleso stalo dejiskom ďalšieho ročníka podujatia Vagonárske zimné hry
2019. Návštevníci si vďaka skvelému
moderátorovi Šarkanovi a hudobnému vystúpeniu skupiny Polemic
užili deň plný zábavy. Nechýbalo ani
vystúpenie FS Vagonár, množstvo
športových súťaží či psie záprahy.
mp
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Nové možnosti riešenia dopravy
Doktorandi a docenti Žilinskej univerzity – Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedry železničnej dopravy – pod vedením doc. Ing. Nedeliakovej Evy, PhD. odprezentovali na Mestskom úrade v Starom Smokovci záverečnú správu dopravnej štúdie na území
nášho mesta s názvom Komplexné riešenie dopravy v regióne Vysoké Tatry s dôrazom na ekológiu a trvalo udržateľný rozvoj. Výsledky nepredstavujú finálny projekt, ale návrhy riešení,
ktoré by mali byť podkladom pri ďalšom plánovaní a rozvoji udržateľného smart mesta.
V rámci štúdie boli uskutočnené dopravné
prieskumy dynamickej a statickej dopravy, čiže
počtov motorových vozidiel na cestách a na parkoviskách, železničnej dopravy ako aj sociologické výskumy pomocou dotazníkov. Komplexná záverečná
správa podáva súhrn získaných výsledkov počas jedného roku práce a návrhy, ako vyriešiť narastajúce
komplikácie s dopravou v budúcnosti.
Počet vozidiel sa v riešených oblastiach (Starý
Smokovec, Tatranská Lomnica) zaznamenávali počas zimnej a letnej sezóny, počas dopravnej špičky
i v mimosezónnom období. Pre ilustráciu, počas
12-hodinového dopravného prieskumu v Starom
Smokovci (10.3.2018 sobota) bolo na sčítacích profiloch zaznamenaných 12 546 motorových vozidiel.
Sledovalo sa aj využívanie vybraných parkovacích
plôch v centrách cestovného ruchu. Okrem počtu
parkujúcich vozidiel a dĺžky parkovania zaznamenávali aj evidenčné čísla vozidiel (EČV), aby bolo
možné identifikovať príslušnosť vozidla k okresu
prípadne krajine, z ktorej návštevníci Tatier pricestovali. Na základe získaných údajov vypracovali závery, z ktorých vyplývajú závažné súhrnné poznatky
a variantné možnosti riešenia dopravy v budúcnosti. Prvoradý musí byť systematický prístup vedúci
k efektívnemu využívaniu územia bez nutnosti veľkých zásahov. Ten by viedol k spokojnosti verejnosti
a miestnych obyvateľov.
Ekologická doprava

Pri rozvoji má primárny význam ekologické hľadisko. Nosným dopravným prostriedkom v Tatrách
je Tatranská elektrická železnica (TEŽ), ktorá v sezóne nepostačuje. Ako najvýhodnejší variant medzi
dvoma hlavnými centrami cestovného ruchu – Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou – sa javí
vybudovanie výhybne. Tá by sa nachádzala v Tatranskej Lesnej, kde by sa pred zastávkou TEŽ existujúca trať zdvojkoľajnila. Interval spojov by sa zvýšil
zo súčasnej hodiny na polhodinu a súpravy idúce
z oboch smerov by sa stretávali práve tu. Ďalším riešením železničnej dopravy je pridanie troch párov
vlakov, čím by sa zvýšila prepravná kapacita. Tento
návrh požaduje minimálne, respektíve prijateľné investičné náklady. Výrazne vyššou investíciou pre železnice by bola smerová úprava trate. Tou sa rozumie
vyrovnanie štyroch miest s tiahlymi zákrutami. Tie
by nahradili rovinky, čím by jazda v týchto miestach
zrýchlila z 20 na 60 km/h a celková doba jazdy by sa
tak skrátila.
Príslušné orgány musia apelovať na VÚC, kde
patrí autobusová doprava. Tá by sa v budúcnosti
mala prispôsobiť železničnej, vyriešiť spoločne grafikon a nadväznosť spojov, čím by sa zvýšila motivácia
ľudí použiť hromadnú dopravu. Podľa vyhotoviteľov
je nutné sledovať výzvy pre mestá s možnosťou nákupu elektro autobusov, ktoré by mohli byť alternatívnou dopravou v našom meste.
Na základe výsledkov merania emisií sa zistilo,
že jednotkové emisie skleníkových plynov (na 1
cestujúceho) sú pri prevádzke vlakov aj pri 50 %
obsadenosti nižšie ako pri jazde osobným automobilom obsadenom troma cestujúcimi.
Parkovanie

Množstvo áut má negatívny dopad na estetiku,

tvorbu emisií a hluku. Z hľadiska ekologického je súčasná situácia trvalo neudržateľná. Jednou z možností
ako znížiť negatívne dopady individuálnej automobilovej dopravy je vybudovanie záchytného parkoviska
pri vstupe do mesta Vysoké Tatry so zabezpečením
atraktívnej kyvadlovej dopravy. Umiestnenie parkoviska je závislé od majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov. Ako spomenul primátor mesta Vysoké
Tatry Ján Mokoš, pod Tatranskou Lomnicou je plocha na takéto záchytné parkovisko, avšak pod Smokovcom mesto musí vysporiadať vzťahy, aby získalo
pozemky. Veľmi dôležitá by podľa neho bola aj kontrola vjazdu áut ostatnými príjazdovými cestami,
nielen od Popradu a Veľkej Lomnice. Parkoviská by
vyriešili dopravné zápchy. Ponúkané by boli hlavne
jednodňovým návštevníkom, čím by sme si chránili to najcennejšie, čo tu máme – životné prostredie.
Kedysi fungujúci systém záchytných parkovísk by sa
ujal jedine za predpokladu, že v danej oblasti bude
rýchla, fungujúca a cenovo dostupná alternatívna
doprava ako napríklad železnica či elektrobus. V takomto ideálnom prípade je za obmedzenie dopravy
a vjazdu áut do tatranských osád väčšina návštevníkov aj domácich.
Nevyhnutnosťou je zjednotiť parkovaciu politiku
na celom území mesta. Počas sezóny parkoviská
nepostačujú, v mimosezónnom období tieto plochy
zívajú prázdnotou. Preto je zriaďovanie ďalších parkovísk na zelených lúkach len dočasným riešením,
avšak s trvalými následkami v chránenom území.
Na zasadnutí vystúpil aj riaditeľ dopravného inšpektorátu, ktorý vidí problém v pohodlnosti ľudí.
Uvítal počin mesta zadať túto štúdiu, pretože potreba zachovať prírodu je nevyhnutná, rovnako ako
aj otázky bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Trendom vo svete sú úložiská áut, kde sa zmestí
na plochu s priemerom 12 metrov takmer 100 áut
a zachová sa aj zelená plocha. Pri takomto riešení by
bola finančne náročnou len počiatočná investícia,
následné prevádzkové náklady sú nízke, avšak ich
umiestnenie je závislé od podložia.
Smart riešenia

Štúdia poskytuje aj návrhy smart riešení („chytré
riešenia pre mesto“). Predstavujú napr. zavedenie
informačného systému o obsadenosti jednotlivých
parkovísk, online monitoring a navigačný systém
na voľné parkovacie miesta. Pre účel inteligentného
parkovania možno využiť senzory vyvinuté na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Absencia takejto služby spôsobuje zbytočné
jazdy pri hľadaní voľných miest. V budúcnosti by sa
mal zefektívniť aj bezpečnostný kamerový systém.
Názor ľudí je dôležitý

Dopravno-sociologického prieskumu sa zúčastnilo 1 692 respondentov (prevažne jednodňový
návštevníci, zamestnaní, zo Západného Slovenska).
81 % respondentov vyjadrilo jasný záujem o ekologické riešenie dopravného systému vo Vysokých
Tatrách prostredníctvom využívania verejnej dopravy od záchytných parkovísk (12 % nevedelo odpovedať, 7 % bolo proti). Ukázalo sa, že respondenti
sú v záujme ochrany prírody ochotní odstaviť auto
na záchytnom parkovisku a čakať na kyvadlovú dopravu 15 až 30 minút.
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Poslanci mesta zvolili nového kontrolóra
STARÝ SMOKOVEC – Na januárovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva (17. 1.) bol zvolený hlavný kontrolór Vysokých
Tatier na ďalšie funkčné obdobie. Na mestský úrad v Starom
Smokovci svoje prihlášky odovzdalo až trinásť uchádzačov
o tento post, poslanci si spomedzi nich zvolili Michala Hanča,
ktorý donedávna takisto pôsobil v MsZ.
Vzhľadom na to, že v januári tohto roka končí výkonné
funkčné obdobie Františka
Mrázika, ktorý túto funkciu
zastával posledných šesť rokov, podľa Zákona o obecnom
zriadení bola vyhlásená nová
voľba. Uzávierka prihlášok
bola 3. januára, následne ich
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posúdila sedemčlenná komisia. Samotnej voľby sa napokon
zúčastnili len deviati kandidáti.
Počas trojminútovej prezentácie mal každý z nich možnosť
v krátkosti predstaviť seba ako
aj svoju víziu pracovných povinností hlavného kontrolóra
mesta. Na zvolenie bol nevy-

hnutný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov, no
keďže v prvom kole táto podmienka splnená nebola – hlasy
desiatich poslancov sa rozdelili
medzi štyroch kandidátov –
muselo sa uskutočniť aj druhé
kolo volieb. Doň postúpili dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov: Ladislav Gánovský
a Michal Hanč, ktorý napokon
uspel. V závere voľby hlavného kontrolóra Vysokých Tatier
primátor Ján Mokoš poďakoval
dosluhujúcemu kontrolórovi

F. Mrázikovi za jeho šesťročné
úsilie a dobre odvedenú prácu
a novozvolenému M. Hančovi
poprial veľa zdaru pri výkone
svojho povolania.
Medzi ďalšie body programu
patrilo aj schválenie riaditeľa-konateľa spoločnosti TATRY
– Teplo, s. r. o. Po zvolení výberovou komisiou na čelo spoločnosti nastupuje Mária Hadnagyová, ktorá tak vo funkcii
vystrieda Jozefa Kručaya.
Mestské zastupiteľstvo sa venovalo aj otázke delegovania
zástupcov mesta do Združenia
cestovného ruchu Vysoké Tatry
(pokračovanie na str. 5)

Poznáme najlepších v cestovnom ruchu
5. ročník ankety Najlepší v cestovnom
ruchu Prešovského kraja má svojich
víťazov. O ocenených osobnostiach, produktoch a službách cestovného ruchu
za rok 2018 rozhodla odborná porota
a online hlasovanie. Ako každý rok,
ani teraz neobišli Vysoké Tatry.
Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja organizuje od roku
2014 Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska. Hlavným cieľom
je upriamiť pozornosť verejnosti
na inšpiratívne osobnosti, kvalitné zariadenia, zaujímavé produkty
a šikovných zamestnancov v oblasti cestovného ruchu, ako aj motivovať ostatných.
Ako uviedol Martin Janoško, riaditeľ
KOCR Severovýchod Slovenska, ocenenie
má dve formy: výber odbornej poroty a online hlasovanie verejnosti. V kategóriách NAJ
Žiaci a učitelia Základnej školy
v Tatranskej Lomnici si pripomenuli 60 rokov od jej otvorenia.
Šesť desaťročí je naozaj dlhá
doba, počas ktorej poskytla
základné vzdelanie a vychovala
tisíce skvelých ľudí. Aj dnes dosahuje škola pod vedením Lucie
Baloghovej výborné výsledky.
Tento vzácny deň spríjemnil
kultúrny program, kde okrem
talentovaných žiakov vystúpil
aj kúzelník „Super banda“,
ktorý rozosmial a ohúril kúzlami
všetky deti, ale aj hostí, pedagogických i nepedagogických
zamestnancov školy. Pri jubileu
školy primátor mesta Ján Mokoš
odovzdal ďakovnú plaketu a
spolu s riaditeľkou školy Luciou
Baloghovou pokrstili nového
maskota školy – medveďa, ktorému žiaci vybrali meno Oskar.
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zariadenia, NAJ zamestnanci a NAJ produkty rozhodla o víťazoch hlasovaním široká
verejnosť. Odborná porota ocenila za celoživotný prínos v cestovnom ruchu Zuzanu
Šedivú in memoriam, ktorá pôsobila vo viacerých veľkých tatranských hoteloch, patrila
k zakladateľom Združenia cestovného ruchu
Vysoké Tatry i Zväzu hotelov a reštaurácií
SR, kde dlhé roky pôsobila ako viceprezidentka i prezidentka zväzu,
a Jána Gondeka - dlhoročného konateľa Chaty Pieniny a aktivistu
za rozvoj oblasti Pienin.
V kategórii podnikanie
v cestovnom ruchu získal ocenenie Jozef Vilim, riaditeľ Kúpeľov Nový Smokovec, ktoré
patria k najznámejším klimatickým kúpeľom na Slovensku.
V kategórii NAJ kultúrno-náučné zaria-

denie, atrakcia zvíťazil s výrazným náskokom a počtom hlasov 1 821 Tatranský ľadový
dóm na Hrebienku. Ten je tohto roku postavený v štýle Baziliky Sv. Petra v Ríme spolu
s Berniniho kolonádou a denne ho navštívia
tisíce turistov. Štátne lesy TANAP-u – Expozícia tatranskej prírody (botanická záhrada) Tatranská Lomnica sa umiestnili s počtom hlasov 477 na piatom mieste,
Galéria Dobrá Hračka Tatranská
Lomnica na 11. mieste (180 hlasov). Víťazom kategórie NAJ informačné zariadenie sa na prvom
mieste umiestnili Tatranské informačné kancelárie Starý Smokovec
a Tatranská Lomnica (1 612 hlasov), za nimi nasledovali kancelárie vo Svidníku (1 300 hlasov),
v Levoči, Poprade, Prešove a Kežmarku. NAJ
ubytovacím zariadením sa stal Hotel Menhard Vrbov (3 762 hlasov), nasledovala Villa
Capri Nová Lesná (1 875), Hotel Lomnica
Tatranská Lomnica (828), Grand Hotel Starý
Smokovec (630), Hotel Solisko Štrbské Pleso
(607) a Hotel FIS Štrbské Pleso (354 hlasov).
V ankete NAJ reštaurácia skončilo na druhom mieste s počtom hlasov 1 893 Humno
v Tatranskej Lomnici. Nasledovala Reštaurácia Al Lago na Štrbskom Plese, Reštaurácia
Penzión Raimund Dolný Smokovec získala
siedme miesto. Ako NAJ zamestnanec bol
za naše mesto nominovaný Juraj Jancík,
náčelník lanovej dráhy Tatranská Lomnica
- Skalnaté pleso, ktorý získal 542 hlasov a 4.
miesto.
Bežecký areál Štrbské Pleso bol za rok
2018 ocenený ako NAJ produkt cestovného
ruchu. Medvedí brloh v Múzeu Štátnych lesov TANAP-u v Tatranskej Lomnici obsadil
4. priečku, za ním nasledovalo podujatie Ta
try Ice Master.
Víťazom ankety budú už dnes slávnostne
odovzdané ceny na veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR v Incheba Expo
Bratislava v expozícii Prešovského kraja.
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2.

1.

Obr. 1 - Chrlič s podobizňou draka – takto vyzeral gotický motív mongolských sochárov, ktorý
im zabezpečil sobotné prvé miesto ako aj cenu
sympatie od divákov.
mp
Obr. 2 - Inšpiráciou domácich ľadových majstrov – M. Trnovského a M. Husára – sa stalo sakrálne gotické umenie a treba uznať, že slovenský tandem si dal naozaj záležať.
mp
Obr. 3 - Sobotných hostí na Hrebienku roztancovalo hudobné zoskupenie Peter Bič Project
z Košíc.
mp
Obr. 4 - Neobyčajný januárový víkend, tony ľadu,
sochári z desiatich krajín sveta, skvelé koncerty
a množstvo nadšených návštevníkov – aj takto
sa dá zhrnúť Tatry Ice Master 2019. mp
Obr. 5 - Umelci svojej inšpirácii nekládli naozaj
žiadne medze... Medzi ľadovými sochami bolo
možné zahliadnuť skutočne všeličo.
mp

4.

Obr. 6 - Neobvyklé hudobné spojenie mladej alternatívnej kapely Billy Barman, ktorá sa tatranskému publiku nepredstavila po prvýkrát, s nadanými dievčatami zo SĽUK-u, bolo skutočným
spestrením celého víkendu.
archív podujatia, © M. Hajkovský
Obr. 7 - Dvadsiatka sochárov na spoločnej fotografii s organizátormi podujatia.
archív podujatia, © M. Hajkovský
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Na Hrebienok opäť po roku
dýchla ľadová krása
VYSOKÉ TATRY – Tatry Ice Master 2019, výnimočné podujatie
zhmotňujúce talent do podoby ľadových sôch, aj tento rok nadchlo návštevníkov. Svoje umenie predviedlo dvadsať súťažiacich
z rôznych kútov sveta pod Slavkovským štítom počas víkendu
12. a 13. januára, kde nechýbal ani pestrý kultúrny program.
Siedmeho ročníka neoficiálnych majstrovstiev vo vyrezávaní ľadových sôch sa zúčastnili umelci z Česka, Poľska,
Rakúska, Ruska, ale aj Holandska, Lotyšska, Walesu či vzdialeného Mongolska a Japonska,
no, samozrejme, nechýbala ani
slovenská dvojica v zložení Miroslav Trnovský a Michal Husár. V sobotu sa tesalo z ľadu
na tému gotika. Hodnotila sa
použitá technika, zručnosť,
úroveň obťažnosti, rozmery,
symetria či dôraz na detail, ale
aj prvý dojem. Najúspešnejšími tvorcami prvého súťažného
dňa sa stali mongolskí sochári
so svojím ľadovým chrličom –
tí si od divákov vyslúžili aj cenu
sympatie – druhé miesto sa ušlo
tímu z Japonska, ktorý do ľadu
vytesal takisto typický gotický
ornament, chrlič, a pekné tretie
miesto patrilo domácej dvojici,
ktorú inšpiroval gotický oblúk
a Madona Majstra Pavla z Levoče. Kultúrnu kulisu počas
sobotného podvečera skvele

dotvoril koncert košickej hudobnej skupiny Peter Bič Project, nechýbalo večerné losovanie tombolových lístkov a večer
zavŕšila ľadovo-ohňová šou
v podaní holandského tímu.
Nedeľná téma bola voľná.
Umelci prostredníctvom svojich sôch zobrazili svoje pocity,
dojmy či myšlienky. Nechýbal
koncert obľúbenej kapely Billy
Barman v netradičnom spojení s dievčatami so SĽUK-u,
ktorí roztancovali prítomných. Ľadovo-ohňovej šou sa
pre zmenu ujali chlapci z Walesu a pútavo nasvietené ľadové sochy tak spravili za celým
podujatím skvelú bodku. Trojčlenná odborná porota v zložení Jozef Mundier (akademický
sochár, reštaurátor a pedagóg),
Tomáš Bosambo (výtvarník
a sochár pracujúci so všetkými dostupnými materiálmi)
a Adam Bakoš (sochár, tvorca
Ľadového dómu) za víťazov
druhého dňa Tatry Ice Master
vybrala ruských súťažiacich,

Japonská stopa na Lomničáku

ktorí divákom ukázali sochu
predátora, na druhej priečke
skončili Mongoli, tentoraz však
s ľadovou horou a umiestnenie
na tretej pozícii získali českí
reprezentanti so svojou sochou
dámy. Cenu sympatie, ktorej
„porotcami“ sa stali samotní
diváci, získali domáci Slováci,
ktorí do ľadu vytesali anjela.
Tých najmenších určite potešili
maskoty – obľúbený rozprávkový snehuliak Olaf a snežný muž
Yeti, ktoré na Hrebienku rozdávali radosť počas obidvoch
víkendových dní. Deti mali tiež
možnosť vyskúšať si tesanie
do ľadu.
O popularite podujatia svedčí aj jeho bohatá návštevnosť,
nechýbali domáci, ako aj turisti
z rôznych kútov Slovenska. „Aj
tento rok vznikli nádherné ľadové unikáty, ktoré si návštevníci
Tatier budú môcť prísť pozrieť
aj v nasledujúcich týždňoch,“
uviedla Veronika Littvová,
výkonná riaditeľka Oblastnej
organizácie cestovného ruchu
Región Vysoké Tatry. Vyjadrila
tiež svoju vďaku a spokojnosť
v rámci príprav celého podujatia, na pozadí ktorých stojí
úspešná spolupráca s mestom
Vysoké Tatry, mestskou políciou, VPS či miestnymi poskytovateľmi služieb. Vďaka úsiliu
všetkých zainteresovaných sa
tak päťdesiat ton ľadu premenilo na tridsaťpäť neopakovateľmp
ných sôch.
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Počas víkendu 9. a 10. februára sa pod Lomnickým štítom
uskutoční 10. ročník zábavného
podujatia Snežné psy. Zasnežené lyžiarske stredisko v Tatranskej Lomnici navštívia štvornohí
hostia! Spoznajte tento netradičný šport, ale aj spôsob prepravy
v krajinách tuhej zimy a nechajte
sa vtiahnuť do atmosféry života
na severnom póle.
Zariadenie lesnej pedagogiky Krásne sady v čase jarných
prázdnin pripravilo pestrý
program pre deti od 6 do 12
rokov. Rodičia môžu svoje ratolesti prihlásiť na denný tábor
Prázdniny v zimnom lese, ktorý potrvá od 18. do 22. februára.
Deti sa môžu tešiť na dni plné
dobrodružstiev, počas ktorých si
postavia snežný totem, vyrobia
si balíček prežitia, zažijú bláznivú zimnú olympiádu, výtvarné
dielne či výlet na Hrebienok.
Pre deti zo stredoslovenského
a západoslovenského regiónu,
ktoré do nášho kraja prídu za lyžovačkou, sú pripravené popoludňajšie divadelné, literárne,
hudobné a výtvarné dielničky,
cez víkendy zasa lesné tvorivé
soboty pre tých najmenších a pre
školákov ekohry s lesným pedagógom.
9. ročník Ľadovo-filmového
festivalu (ĽFF), ktorého súčasťou
je 2. kolo slovenského pohára
v drytoolingu, sa mal uskutočniť 18. – 20. januára na Zbojníckej chate vo Veľkej Studenej
doline. Pre nepriaznivé poveternostné podmienky sa však presunul na neurčito.
mp

Poslanci mesta zvolili ...
(dokončenie zo str. 3)

Hoci hlavný program podujatia bol sústredený do víkendových dní, japonský tandem neotáľal už ani v piatok. V nadmorskej výške 2 634 m n. m. vyrástla prvá zo sôch tohtoročného
Tatry Ice Master symbolizujúca lásku dvoch ľudí. Na srdce z ľadu
spotrebovali sochári Junichi Nakamura a Hiroaki Kimura tri ľadové bloky a ich kreativitu a um neoslabili ani nízke teploty, hoci
výhľady z Lomnického štítu boli pred víkendom priam ukážkové. Ako prezradila riaditeľka Regiónu Vysoké Tatry Veronika Littvová, jedným z motívov, prečo boli na vytvorenie prvej
tohtoročnej tatranskej ľadovej sochy spomedzi všetkých vybraní
japonskí súťažiaci, bol, že práve Lomnický štít je miesto, kde slnko vychádza ako prvé a Japonsko je známe ako „krajina vychámp
dzajúceho slnka“. 

(ZCR VT) – členmi predstavenstva sa stali: Darina Žembová, Viktor Kosmák a Ivan Urbanovič. Do dozornej rady bol
zvolený Peter Vegh. Odsúhlasili
sa tiež úpravy rozpočtu Oblastnej organizácie cestovného
ruchu pre oblasť Vysoké Tatry
(OOCR RVT) na rok 2019.
Prešiel aj poslanecký návrh
Lucie Dubielovej, na základe
ktorého sa pozmenil názov
a rozšírila sa činnosť Komisie
cestovného ruchu, medzinárodných vzťahov, životného
prostredia o dopravu. Návrh
na túto zmenu odôvodnila slovami: „Keďže doprava je pre nás
veľmi dôležitou súčasťou a je te-

raz naozaj v riešení a veľmi súvisí práve s cestovným ruchom
a životným prostredím, tak si
myslím, že komisia by sa mala
zaoberať aj touto oblasťou.“
V rámci interpelácií sa o slovo prihlásil poslanec Pavel
Schlaffer, ktorý interpeloval
riaditeľa VPS Ladislava Holíka
vo veci zimnej údržby mestských chodníkov. Poslankyňa Darina Jatiová sa k nemu
pridala svojou poznámkou
na margo problematického
značenia jednosmerky v Pod
Lese. Záverom primátor J.
Mokoš oznámil meno viceprimátora mesta, ktorým sa stal
poslanec P. Schlaffer.
mp
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Zásahy Tatry 2019
Mestské zásahy sú na Slovensku už zavedeným formátom. Ich
cieľom je vylepšenie verejného priestoru mesta po funkčnej
a estetickej stránke. Nejde pritom len o pomenovanie jeho nevyužitých či slabých miest, ale rovno o navrhnutie rôznorodých
riešení - zásahov. Možnosť zapojiť sa má celá verejnosť.
Mestské zásahy sa po prvýkrát
uskutočnili pred siedmymi rokmi. Počas tohto obdobia sa realizovali vo viacerých slovenských
a českých mestách. Ukázalo sa,
že je to výborná možnosť, ako
zapojiť širšiu odbornú i laickú
verejnosť do riešenia problémov miest a diskutovať o nich.
„Vysoké Tatry máme všetci radi.
Vždy tam však nachádzame
miesta s obrovským potenciálom, ktorých momentálny stav je

z rôznych dôvodov zanedbaný až
katastrofálny,“ objasňujú situáciu iniciátori projektu. Cieľom
projektu Zásahy Tatry 2019 je
kreatívne zasiahnuť do problematických alebo nevyužitých
lokalít v Tatrách a navrhnúť ich
funkčné, zušľachťujúce a rozumné riešenia.
Zásah môže mať rôznu formu od umeleckých inštalácií,
úpravy zelene či tvorby nových
zelených plôch až po zložitejšie

Legendárna električka
sa nechystá zaháľať

Električka EMU 89.0009, tzv. „Trojča“, bola vyrobená v roku
1969 v ČKD Praha a uvedená do prevádzky pri príležitosti
Majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych disciplínach v roku
1970. Spoľahlivo fungovala tridsaťsedem rokov. Posledná jazda
s cestujúcimi sa uskutočnila v roku 2007.

Trojča pred svojou rekonštrukciou
archív VKŽ

Následne, ako bola vyradená
z pravidelnej prevádzky, slúžila
len na pracovné účely (napríklad na odstraňovanie námrazy
z trakčného vedenia). Po dlhých rokoch prevádzky chátrala
na odstavných koľajniciach v popradskom depe. Z pôvodných
osemnástich električiek tohto
radu, šestnásť skončilo svoju púť
na šrotovisku. Posledné dve, ktoré však boli v zúboženom stave,
sme sa pokúsili zachrániť. Jednu z nich Veterán klub železníc
Poprad odkúpil od Železničnej
spoločnosti Slovensko a za necelý rok sa nám podarilo električku zrekonštruovať a zabezpečiť
všetky povolenia na to, aby mohla
prevážať cestujúcich.
Prvýkrát po veľkej oprave sa
ukázala na trati aj s cestujúcimi
pri príležitosti 110. výročia začatia prevádzky na trati Tatranských
elektrických železníc, ktoré sme
si pripomenuli v minulom roku.
Rozhodnutie uskutočniť jazdy
touto električkou v rámci podujatia „Retro Vianoce s Trojčaťom“
sa ukázalo správne. Počas nich
sme sa presvedčili, že verejnosť

má záujem o tento druh zážitku
a zároveň sme získali cenné informácie ako sa „správa“ električka
po technickej stránke pri celodennej prevádzke a tiež to, koľko času a personálu potrebujeme
na prípravu a realizáciu podobných podujatí.
V tomto čase uvažujeme o rekonštrukcii ďalšej električky
tohto typu, ktorú máme v pláne
dokončiť do konca tohto roku.
Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s Oblastnou organizáciou cestovného
ruchu Vysoké Tatry, mestom Vysoké Tatry a obcou Štrba.
Návštevníci Vysokých Tatier sa
budú môcť previezť „Trojčaťom“
aj počas jarných prázdnin v dňoch
17. a 24. februára a tiež 3. marca.
V mesiaci apríli sa budeme venovať technických kontrolám a príprave na letnú sezónu. Zmyslom
našich dobrovoľníckych aktivít
je priblížiť verejnosti historickú
železničnú dopravu vo Vysokých
Tatrách a priniesť ďalší atraktívny
prvok cestovného ruchu.
Jana Sabaková
Veterán klub železníc Poprad

Tatranské spektrum
architektonicko–urbanistické
koncepty. Nie je to len o hľadaní problémov mesta, ale
aj o odkrývaní jeho nevyužitého potenciálu.

Máte konkrétny nápad ako
zlepšiť Tatry? Všetko potrebné nájdete stránke Mestských
zásahov.
https://www.zasahy.sk/tatry

Riešené lokality:

1. Priestor autobusovej stanice Starý Smokovec
2. Vytvorenie námestia
pred stanicou lanovky Smokovec - Hrebienok
3. Areál bývalých VPS v Starom Smokovci
4. Areál bývalého amfiteátra v Starom Smokovci
5. Priestor autobusovej stanice Tatranská Lomnica
6. Železničná stanica Tatranská Lomnica
7. Promenáda v Tatranskej Lomnici
8. Areál Jazierka v Tatranskej Lomnici
9. Stanice bývalej lanovej dráhy Tatranská Lomnica
10. Kúpeľné areály
11. Vytvorenie námestia pred vstupom do Belianskej Jaskyne
12. Verejné priestory na tatranských sídliskách
13. Urbanistická vízia areálu Eurokemp
14. Orientačný systém a vizuálna identita Tatier, riešenie vizuálneho smogu

Tatranská zimná

rozprávka na fotografiách

V nedeľu 20. januára sa v Múzeu tatranskej kinematografie
a fotografie vo Vile Alica uskutočnila vernisáž novo pripravenej
výstavy fotografií a historických pohľadníc, na ktorých dominuje zimná tatranská príroda. Výstava nesúca názov Bielo-modré
Tatry bude pre záujemcov prístupná až do Veľkej noci.
Myšlienka usporiadať takúto sa na príprave výstavy spolupovýstavu sa zrodila vcelku poe- dieľal Andrej Janovský, ktorý sa
ticky – všetko odštartovala ná- vo svojej bohatej zbierke zamehodná zimná momentka briezky riava na vybraných vydavateľov
so Slavkovským štítom v pozadí. pohľadníc s tatranskými motívBielo-modrá scenéria inšpiro- mi, a napokon Michal Sýkora –
vala Ivanu Figovú z tatranského ten disponuje najmä obrázkami
múzea, ktorá napokon oslovila zachytávajúcimi premeny krajifotografov a zberateľov pohľad- ny v okolí Štrby a Štrbského Pleníc. K dispozícii mala archív sa. Významné sú však aj zábery
Viliama Malíka – významného zachytávajúce okamihy z Majpredstaviteľa modernej sloven- strovstiev sveta v klasických
skej fotografie prvej polovice lyžiarskych disciplínach, ktoré
minulého storočia a nechýbajú v roku 1970 hostilo práve Štrbani kúsky Ivana Bohuša, kto- ské Pleso.
Výsledkom tvorivej práce
rý sa fotografovaniu horského
prostredia venuje už vyše troch a zberateľského úsilia všetkých
desaťročí. Spomedzi zberateľov menovaných je očarujúca expozícia, ktorej súčasťou je vizuálny
materiál z obdobia od roku 1905
až po súčasnosť. Hostia vernisáže si takisto mohli pozrieť krátky
film z archívu múzea s názvom
Biela tvár Slovenska. „S vernisážou som veľmi spokojná, prišlo
sa k nám pozrieť takmer tridsať
ľudí – takýto záujem ma skutočne prekvapil a úprimne potešil.
Bol to príjemný živý podvečer,
ľudia sa začali medzi sebou zhovárali, mnohí sa celkom náhodne
stretli po rokoch práve pri tejto
príležitosti, o to viac ma teší, že
sa táto akcia tak pekne vydarila,“
prezradila zostavovateľka, ktorá
celému nápadu vdýchla dušu.

mp
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Slovo poslancov / Tatranské spektrum

Naše mesto má obrovský potenciál
V prvom rade sa chcem poďakovať Tatranskému dvojtýždenníku za priestor, ktorý mám
k dispozícii.
Som človek, ktorý žije v našom meste, v meste, v ktorom
som vyrástla a mám k nemu
veľmi osobný vzťah. Môj vzťah
k miestu – prírode i ľuďom, čo
tu žijú, je naozaj veľmi hlboký.
Vnímam ho ako jeden celok.
Každý zásah do miesta zvonku,
nech sa javí akokoľvek nezávislý na bežnom živote v meste, má vplyv na jeho obyvateľov.
Aj to je jeden z dôvodov, prečo by som chcela
veci prepájať. Prax v cestovom ruchu ma naučila, že často zapájame do tvorby plánov iba aspekty priamo súvisiace s cestovným ruchom a podnikaním, no prvok – obyvateľ – veľmi často nie
je zapojený. Jedným naozaj drobným príkladom
toho, ako sa dajú aktivity cestovného ruchu (ktorý tvorí hlavný príjem mesta) s obyvateľstvom
prepájať, sú bežecké a bežkárske trate. Tieto sú
využívané návštevníkmi i obyvateľmi a zároveň
nevyžadujú zásahy do prírody. Tých možností,
ako aktivity prepájať je však celé spektrum, len
je potrebné pri tvorbe plánov zahŕňať aj názor
a potreby obyvateľov, aspekty ochrany životného
prostredia a všetko sa krásne spojí. Účelom nie
je bojovať, ale nasmerovať sa na aktivity, ktoré
sú v súlade s prírodou, obyvateľmi i rozvojom
cestovného ruchu. Žiaden plán nebude v meste
dlhodobo úspešný, ak nebude v súlade s prianím
a potrebami obyvateľov.
Informácie

Moje životné skúsenosti sú také, že čím viac
je snaha niečo skrývať, tým viac to smerujeme
k nedôvere. Otvorenosť je cesta, ktorá umožňuje
situácie naozaj riešiť a nie ich iba tlačiť pred sebou ako balvan. Z toho dôvodu sa budem snažiť
byť vo svojej práci veľmi otvorená a komunikovať vám čo najviac informácií – o tom, čo sa
deje, o čom sa rozhoduje, aký máte názor, čo sa
pripravuje.
Potenciál

Naše mesto má obrovský potenciál, no často
sa prezentuje iba cez možnosti „stavebného
rozvoja“. No ďaleko pred týmto potenciálom
stojí skutočný a neopakovateľný potenciál „liečivého zdroja energie“. Dnešná rýchla doba
„ťahá“ ľudí z miest do hôr, pretože psychický
tlak v mestách a zamestnaniach je obrovský.
Tento unikátny benefit – akým je príroda a výborné klimatické podmienky, často marketingovo prebíjame aktivitami, ktoré sú populárne,
ale nie unikátne. Určite sa tejto problematike
budeme venovať aj v Komisii cestovného ruchu,
medzinárodných vzťahov, životného prostredia
a najnovšie aj dopravy.
Život v meste

Rada by som podporila v meste ľudí, ktorí naozaj chcú pomôcť, aby sme sa spojili. Podporujem
naše výborné športové kluby a miestne školy,
ktoré majú často náročné podmienky a pracujú
aj za hranicu svojej pracovnej doby. Veľmi fandím aj našej základnej umeleckej škole, ktorá

priťahuje stále viac a viac záujemcov. Teším sa
zo záujmu občanov o to, ako vylepšiť naše mesto
a tieto občianske iniciatívy podporujem,
pretože som sama ich súčasťou. Som veľmi
vďačná aj seniorom za ich rady, lebo ich
životné skúsenosti často pomôžu zmeniť
môj pohľad na konkrétne situácie.
Súhlasím aj s mojím poslaneckým kolegom, ktorý zacielil na prílev financií
do mesta spoplatnením prevádzkovateľa
lanoviek. Nárast jednodňových turistov, ktorí si idú zalyžovať, nemá pre mesto ani
miestnych podnikateľov finančný efekt, no prináša ďalšie náklady. Nie je možné, aby sme čítali v článkoch, aké veľké a väčšie zisky prúdia
z našej lokality a my sme riešili, z čoho opravíme
naše mestské budovy, kino, kde vezmeme peniaze na rozšírenie sociálnych služieb pre našich
seniorov, ako podporíme mladé rodiny, školy
a škôlky...
Čo by som tiež veľmi chcela je zveľadenie nášho mesta. Chýbajú mi lesné kúpeľné
chodníčky, krásne upravené parky, chýba mi
atmosféra, ktorá na mňa dýcha zo starých pohľadníc. Atmosféra s nádychom krásy, pohody
a príjemného luxusu zasadeného v nádhernej
prírode. Zameranie na funkčnosť a maximalizáciu zisku by nemali v rozvoji prebiť krásu
a súlad. Chýba nám komisia, ktorá by vedela
účinne posúdiť projekty aj z hľadiska architektúry a priestorového plánovania.
Určite nechcem riešiť, kto čo mal alebo nemal
v minulosti urobiť. Pozerám sa na súčasnosť aká
je a čo môžem urobiť TU a TERAZ.
Myšlienka na záver...
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
robila prieskum u návštevníkov Vysokých Tatier. Jedna z otázok smerovala k tomu, čo im
v našom meste najviac chýba. Najväčší počet
návštevníkov napísalo, že stromy. To hovorí
za všetko... Popravde, aj mne veľmi chýbajú.
Ing. Lucia Dubielová
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Divadlo Kontra Spišská Nová
Ves má vo svojom bohatom
repertoári aj hru Čínsky Maharádža od poľského horolezca
Wojteka Kurtyku. Ten sa opäť
zúčastnil januárového predstavenia. Horolezecký thriller o lezení ťažkej cesty a prekonávaní
samého vyšiel vďaka Sylvii Galajda aj knižne.
Rýchlostný lyžiar Michal Bekeš vytvoril nový rekord. Tentoraz s lyžami na streche idúceho
auta, ktoré sa po pristávacej dráhe letiska premávalo rýchlosťou
200 km/h. Lyžiarovi zo Ždiaru
sa už o pár dní rozbehne sezóna
Svetového pohára.
Záchranári HZS boli privolaní k poľskej lyžiarke, ktorá si
v teréne mimo vyznačenej zjazdovky zo Štartu privodila komplikovanú otvorenú zlomeninu
ramennej kosti. Poskytli jej neodkladné zdravotné ošetrenie,
podali medikamentóznu liečbu
a zafixovali pomocou vákuového matraca. Keďže poveternostné podmienky nedovolili nasadiť leteckú techniku, lyžiarka
bola za pomoci snežných saní
transportovaná do Tatranskej
Lomnice, kde bola odovzdaná
privolanej posádke RZP.
Za pár dní ošetrili na svahu
až 4 vážne zranenia, ku ktorým
došlo v dôsledku zrážok. Išlo
o poranenia hlavy s krátkodobým bezvedomím, luxáciu ramena a neskôr poranenie predkolenia.
kb

Pomáhajú tam, kde najviac treba
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) má za sebou štrnásťročné
pôsobenie – štrnásť rokov úsilia a nezištnej pomoci. Na pozadí formovania sa
do svojej aktuálnej podoby stojí však mravčia práca všetkých tých, ktorí chcú
podávať pomocnú ruku ľuďom v núdzi.
Slovenskí samaritáni sa od začiatku svojPri zrode občianskeho združenie v roku ho pôsobenia púšťali do humanitárnych
2005 stála pätica lekárov. Jedným z nich a záchranárskych aktivít, orientovaných
je Marcel Sedlačko z Dolného Smokovca, na veľké nešťastia, katastrofy vo svete,
lekár záchrannej služby, dobrovoľník Tat- udalosti s hromadným postihnutím osôb.
ranskej horskej služby a samaritán telom Okrem toho sú nedeliteľnou súčasťou oraj dušou. Dnes má organizácia dohromady ganizácie tiež sociálne aktivity. Spomedzi
okolo stopäťdesiat dobrovoľných členov. nich rezonuje najmä projekt Domáceho
Pôvodne vznikla popri záchrannej službe, tiesňového volania, fungujúci už vyše dektorá pôsobila v tomto teritóriu – vrátane kády. „Ten je aj tu v Tatrách. Osamelo žijúci
Vysokých Tatier, no krok k spolupráci uro- obyvatelia majú možnosť využiť elektrobili aj Rakúski samaritáni, ktorí sú dlho- nické zariadenie, ktoré im umožní privolať
ročnými členmi Samaritan International, si prostredníctvom nás pomoc v prípade,
medzinárodnej samaritánskej organizácie že majú problém privolať si ju štandardso sídlom v Bruseli, momentálne zastrešu- ným spôsobom. Takýchto šesť prístrojov
júcej osemnásť krajín.
(pokračovanie na str. 8)
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Mesto Vysoké Tatry je pre mňa najkrajším miestom na svete
Žijem v ňom od narodenia, mám tu svoj
domov, prácu a priateľov. No zároveň je
to mesto atypické tak svojím územím –
pätnásť tatranských osád rozprestierajúcich sa na území Tatranského národného
parku, ako aj svojimi funkciami – liečebnou, rekreačnou, športovou a bývaním.

fráz a sľubov bez splniteľného
obsahu
ohurovať svoje okolie.
Je to najmä o komunikácii s občanmi,
s primátorom, so zamestnancami mesta,
s kolegami poslancami, s riaditeľmi škôl
a mestských podnikov. Je to aj o práci v komisiách, radách škôl či dozorných radách.
Mestským zastupiteľstvom som bola opäť
zvolená za predsedníčku Komisie školstva,
kultúry, športu a zdravotníctva. Je to najväčšia komisia pri mestskom zastupiteľstve,
rieši veľmi citlivé otázky života obyvateľov
nášho mesta. Osobne som rada, že členstvo
v komisii prijali odborníci vo svojich oblastiach, hoci komisia je len poradným orgánom, názory a stanoviska odborníkov majú
vždy svoju váhu. Už teraz môžem povedať,
že našu komisiu čakajú veľké výzvy – problematika základných a materských škôl,
rozšírenie sociálnych služieb pre seniorov,
spôsob poskytovania zdravotníckych služieb či spustenie činnosti zariadenia pre seniorov v Dolnom Smokovci. V minulom
volebnom období som prešla všetky školské zariadenia aj denné centrá pre senio-

rov na území mesta a spoznala úžasných
pedagógov, ktorí svojej práci dávajú srdce
pri práci s deťmi, preto mojím úsilím bude
naďalej im pomáhať v ich náročnej práci.
Vo svojej poslaneckej činnosti budem mať
na pamäti, že nesmiem sklamať dôveru občanov, ktorú mi prejavili na základe volieb, usilovať sa, aby som im podľa svojich možnosti
uľahčila život, tiež budem podporovať všetko,
čo prispieva k skrášleniu a zveľadeniu nášho
mesta v prospech jeho obyvateľov ako aj návštevníkov a v neposlednom rade budem dbať
na to, aby sa s majetkom a financiami mesta
nakladalo čo najhospodárnejšie.
Ako poslankyňa mestského zastupiteľstva
chcem samozrejme takto vystupovať a konať
nielen voči obyvateľom môjho volebného
obvodu, ale voči všetkým obyvateľom mesta
Vysoké Tatry.
Záverom by som sa chcela ešte vrátiť k práci predošlého mestského zastupiteľstva, bola
to dobrá partia, aj keď niekedy s rozdielnymi
názormi, no boli to poslanci zodpovední, ktorí sa vedeli dohodnúť, ale veci aj pomenovať,
preto musíme mať na pamäti aj teraz v novom
mestskom zastupiteľstve, že výsledkom nášho
pôsobenia majú byť riešenia prospešné hlavne
pre našich občanov.

Mgr. Darina Jatiová

Pomáhajú tam, kde najviac treba

lietadlá. Je pripravený kedykoľvek odletieť na miesto katastrofy a evakuovať ľudí, ktorí to
potrebujú, poskytnúť zdravotnícku a psychosociálnu starostlivosť, krátkodobé ubytovanie
a sprostredkovať tiež konzulárnu
pomoc. Sú zapojení aj do druhého modulu, tým je európska modulárna poľná nemocnica, ktorá
bude schopná poskytnúť najvyššiu úroveň zdravotnej starostlivosti (pričom na svete existujú
len dve certifikované poľné nemocnice – v Izraeli a Číne, Európa zatiaľ nemá ani jednu). Projekt
zjednocuje 9 organizácií z 8 krajín, ktoré aktuálne pracujú na jej
vytvorení. Tá by mala v prípade
núdze poskytnúť na mieste katastrofy nevyhnutnú adekvátnu
a profesionálnu pomoc v rozsahu
niekoľkých mesiacov.
„Myšlienka samaritánstva ma
od začiatku oslovila, bol som
pri vzniku ASSR a vidím v tom
zmysel. Celý život robím záchranku v našom prostredí a v tejto činnosti som našiel širší rozmer, ktorý
mi vo väčšom rozsahu a medzinárodnom kontexte umožňuje zapojiť sa. A práve skúsenosti zo zahraničia sú naozaj neopakovateľným
zážitkom,“ uzavrel Marcel Sedlačko so zanietením. 
mp

Keďže mi záleží na budúcnosti nášho mesta,
na kvalite života všetkých jeho obyvateľov, rozhodla som sa opätovne kandidovať za volebný
obvod Dolný Smokovec a ešte raz si získať dôveru obyvateľov. Som rada, že touto cestou sa
môžem poďakovať všetkým voličom, ktorí mi
vyjadrili svojím hlasom podporu a sľúbiť im,
že niektoré veci, ktoré sa nám podarilo naštartovať, dokončím. A keďže som mala možnosť
uplynulé štyri roky nazerať na mnohé veci aj
z poslaneckých lavíc, preto viem, že nie všetko sa bude dať zmeniť, ale isto budem robiť
všetko preto, aby sa potrebné zmeny uskutočnili. Ako poslankyňa, ale aj ako učiteľka, veľmi citlivo vnímam názory občanov na rozvoj
a problematiku na území Vysokých Tatier.
A aká je práca poslanca mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách? – špecifická
a náročná. Čo všetko zahrňuje práca mestského poslanca? Ak to chcete robiť od srdca a poriadne, tak to nie je len „odsedieť si“ na mestských zastupiteľstvách či rétorickým prívalom

(dokončenie zo str. 7)

s náramkom, je v majetku mesta
a obyvatelia Vysokých Tatier si
ich môžu bezplatne prenajať,“ vysvetlil Sedlačko, ktorý sa v rámci
mesta Vysoké Tatry posledné tri
roky zapája aj do pomoci s dobrovoľnou zbierkou šatstva organizovanou tatranskou mestskou
políciou.
Ďalšou nemenej dôležitou oblasťou asociácie sú vzdelávacie
aktivity – interné vzdelávanie
vlastných členov až do takej miery, že sú pripravení v prípade potreby vyrážať na záchranné akcie
kdekoľvek vo svete. Samaritáni
začínajú kurzom prvej pomoci,
nasleduje úvodný kurz členov
Jednotky rýchleho nasadenia
a napokon absolvujú štvordňové
poľné cvičenie, kde si prakticky
overia nadobudnuté vedomosti.
Po absolvovaní všetkých týchto
príprav sú pripravení byť nasadení do akcií, či už na Slovensku,
alebo v zahraničí. „Máme už dve
takéto reálne skúsenosti – v roku
2010 sme boli po ničivom zemetrasení na Haiti a v roku 2013
sme po tajfúne pomáhali na Filipínach. Každoročne sa tiež zú-

častňujeme viacerých veľkých medzinárodných cvičení.“ Rovnako
organizujú kurzy prvej pomoci
pre záujemcov.
Okrem medzinárodného zapojenia sú slovenskí samaritáni aktívni aj v rámci civilnej
ochrany na Slovensku. Medzi ďalšie
aktivity ASSR

M. Sedlačko (v strede)
so spolupracovníkmi
počas humanitárnej
pomoci na Filipínach.
archív M. Sedlačko

patrí tiež vytvorenie dobrovoľného hasičského zboru, tzv. logistického špeciálu, ktorý pri veľkých
zásahoch zabezpečuje logistiku
pre zasahujúce zložky (miesto
pre oddych, zabezpečenie stravy
a pitného režimu). Takto pomáhali napríklad aj v Starej Lesnej
v lete minulého roka.
Takisto vybudovali dva moduly s medzinárodným
pôsobením, dva tímy
pomoci, a to letecký
evakuačný
tím,
ktorý má možnosť využívať štyri
vládne
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R a d o s t i a n o v i n k y z umeleck ej šk oly
Šikovní pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Tatranská
Lomnica získali už nejedno hodnotné ocenenie. Okrem toho prichádzajú
do ďalšieho školského polroka so zaujímavou novinkou.
Riaditeľka ZUŠ Silvia Bombarová Zoričáková nám porozprávala o nedávnych
úspechoch školy a o pripravovaných novinkách, ktoré potešia všetkých záujemcov o umenie. „Počas uplynulých štyroch
mesiacov nastal veľký progres v tanečnom
a výtvarnom odbore. Pohľad na diplom
za umiestnenie našich žiakov vo výtvarnej
súťaži Anjel Vianoc za kolektívnu prácu
a diplom za víťazstvo v žánri tanec a za
profesionalitu pedagóga tanca mi vnukol
myšlienku: už sme v bode vývoja školy, kedy
nie je priorita pracovať na nábore žiakov,
ale skôr na skvalitňovaní možností pre výber zamerania štúdia, priestorov na tvorbu
či prezentovanie vytvoreného - naučeného. Záujem o výtvarné umenie sa prejavil
najmä pri táboroch našej školy a tvorivých
dielňach ako napríklad Vianočné dielne.
Na týchto aktivitách boli ponúkané okrem
stálych a základných predmetov ako kresba
a maľba aj novinky, z ktorých rezonovalo umelecké kováčstvo. To nás inšpirovalo
pri výbere techniky a materiálu na súťaž
Anjel Vianoc. Rozšírenie výtvarného odboru o nové predmety vyžaduje nového človeka, ktorého kvalifikačné odborné predpoklady, no najmä láska k umeniu a záujem
o vzdelávanie detí sa budú rovnať záujmu
a nadšeniu našich žiakov. Takáto osobnosť
v podobe pedagóga podstúpila výber a hľa!

Máme meno nového pedagóga pre umelecké pôsobenie vo výtvarnom odbore, ktorá
mimo iných kvalít disponuje úžasnými
komunikačnými vlastnosťami a preto sa
verejnosti v tomto článku predstaví. Nové
predmety sa budú vyučovať v Tatranskej
Lomnici, Dolnom Smokovci a Vyšných Hágoch. Pre skvalitnenie a zabezpečenie lepších možností pre rozvoj v tanečnom odbore
bude vedenie a rada školy úzko spolupracovať s rodičmi, poslancami mesta Vysoké Tatry a zriaďovateľom - mestom Vysoké Tatry
- aby sme spoločne našli riešenia pre zabezpečenie priestoru s vyhovujúcimi mierami
tanečných sál, čím zabezpečíme pedagógom
a ich žiakom možnosť pracovať na profesionálnej úrovni.“
Nová posila školy!

„Volám sa Katarína Horníková, patrím
medzi kreatívne a pozitívne naladené osoby. Mám rada výzvy, nebojím sa ísť do nových vecí. Vo voľnom čase ma baví študovať
novinky z oblasti kultúry a umenia, najmä
výtvarného, pretože nielen ako učiteľka ale
aj sama tvorím. Venujem sa súčasným moderným štýlom, kresbe, maľbe abstraktného
umenia, ktoré pre mňa predstavuje slobodu
tvorby. Orientujem sa taktiež na konceptuálne umenie, ktoré využívam aj pri výučbe
napr. land art, pretože príroda je našou každodennou inšpiráciou. Baví ma práca s deť-

mi nielen počas vyučovania ale aj v táboroch
a umeleckých workshopoch.
Mám za sebou šesťročnú prax na pozícii
pedagóga výtvarného odboru v Základnej
umeleckej škole a teda bohaté skúsenosti
vo výučbe žiakov vo výtvarnom odbore.
Pod mojím vedením žiaci získali mnoho
ocenení v celoslovenských výtvarných súťažiach. Verím, že úspechy dosiahneme aj so
žiakmi, ktorí navštevujú Základnú umeleckú školu Tatranská Lomnica.“
Aké techniky budeme
vedieť ponúknuť žiakom?

Tým, ktorí chcú svoj výtvarný talent rozvíjať, ponúkame okrem klasickej kresby,
maľby a grafiky aj nasledujúce techniky:
Keramický svet: Keramika, sklenená mozaika - návrh a tvorba rôznych výtvarných
motívov sklenenej mozaiky, rezanie, štiepanie, skladanie a lepenie farebného mozaikového skla do výsledného obrazu.
Zo starého nové: výroba ručného recyklovaného papiera, tvorba asambláži.
Práca s textilom: tvorba gobelínu, vosková batika.
3D papierové kašírované sochy
Si kreatívny? Hráš sa s výtvarným
umením? Staň sa súčasťou
,, našej umeleckej rodiny“

Neváhaj a pridaj sa k nám! Začíname
od 1. februára! (ak máš viac ako 5 rokov,
podaj si do 31. 1. prihlášku)

Tanečnice zo ZUŠ Tatranská Lomnica sa stali víťazkami (GRAND WINNER)
multižánrového medzinárodného festivalu Tatras Talent Cup 2019 (TTC 19)

V sobotu 12. januára sa v kultúrnom dome v Poprade konal 5. jubilejný ročník finálového multižánrového medzinárodného festivalu TTC19 v detskej a mládežníckej tvorivosti v žánroch Hudba, Spev, Tanec a Divadlo.
Žiačky ZUŠ Tatranská Lomnica boli nominované do tohto finále v kategórii TANEC
ešte v minulom školskom
roku, kedy sa stali Laureátmi
Grand Prix festivalu Viva Talent Festival 2018 v Košiciach.
Vďaka tomu mohli ďalej pred-

viesť svoj talent a opäť vystúpiť pred porotou zloženou
z renomovaných odborníkov
na všetky žánre. Po súťažnej časti boli žiačky vybrané
do časti prezentačnej - festivalového programu Galashow,
kde sa predviedli s dvoma

pripravenými choreografiami: ,,Body Love“ a ,,Počkám
si na zázrak“ z dielne učiteľky
Mgr.art. Adriány Rusnákovej,
ktorá bola ocenená za vysoký profesionalizmus svojej
práce. V programe vystúpila
aj porotkyňa Bc.art. Monika
Haasová DiS.art.,
profesionálna herečka, tanečníčka,
mímka, pedagogička, mnohým známa ako Bambuľka.
Po skončení programu boli vyhlásené
výsledky
súťaže
a festivalu, kde sa
žiačky, ktoré reprezentovali Tanečný
súbor
ARtDanse
zo ZUŠ Tatranská Lomnica stali

Veľkými víťazmi / GRAND
WINNER v kategórii scénický
tanec a domov si odniesli medaily, diplom a víťazný pohár.
„Účasť na festivale hodnotím
veľmi pozitívne. Je to pre nás
veľká motivácia do ďalšej práce, tvorby aj súťaží. Chceme
naďalej úspešne reprezentovať
našu školu a robiť jej dobré
meno nielen na domácej, ale
celoslovenskej úrovni. Veľká
vďaka patrí pani riaditeľke
ZUŠ, žiačkam za obrovskú chuť
do práce a úžasným rodičom,
ktorí sú nám vždy nápomocní.
Na podujatiach tohto druhu sa
nesmierne utužuje kolektív a to
je ten správny motor na to, aby
sa naše tanečnice snažili takúto emóciu prepojenia preniesť
počas vystúpení aj na divákov,“
povedala Rusnáková.
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Storočnica p o m o c i
6. februára 2019 si pripomenieme sté výročie vzniku Československého červeného
kríža (ČSČK), ktorý sa do svojej záslužnej činnosti pustil iba niekoľko mesiacov po vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. História Červeného kríža (ČK) však siaha ešte
ďalej do minulosti a len málokto vie, že územie Slovenska ešte v časoch monarchie
patrilo medzi niekoľko prvých desiatok krajín sveta, v ktorom toto hnutie pôsobilo.
Zakladateľom
Červeného
kríža
(ako aj nositeľom Nobelovej ceny
za mier) je Henry Dunant, švajčiarsky filantrop, ktorý položil základy tejto svetovej
humanitárnej organizácie
v roku 1863. O šestnásť rokov neskôr bola v Uhorsku
podľa jeho vzoru založená
Uhorská spoločnosť Červeného kríža, ktorá mala na území Slovenska niekoľko pobočiek
– v Banskej Štiavnici, Bratislave, Košiciach či Nitre. Už od svojich počiatkov
sa s vervou púšťala do humanitárnych
aktivít. Počas 1. svetovej vojny pracovali
vo všetkých slovenských mestách dobrovoľné sestry ČK.
Predsedníčkou ČSČK sa stala Alica
Masaryková, dcéra prvého československého prezidenta T. G. Masaryka
(v roku 1926 aj vďaka jej úsiliu bol založený v Martine Ústav M. R. Štefánika –
škola pre sociálno-zdravotnícke pracovníčky). Organizácii dala pevné základy
a za jej vedenia zdokonaľovala jej pracovné metódy. Uvedomovala si význam

odborného vyškolenia humanitárnych
pracovníkov, stála pri zrode ošetrovateľskej školy. Pri práci jej aktívne pomáhala Hana Benešová
– manželka druhého československého prezidenta
–, ktorá sa veľkou mierou
pričinila o rozvoj ČSČK.
Ten vo svojich počiatkoch
sústredil svoju pozornosť
na budovanie zdravotníctva,
šírenie osvety a podporoval nemocnice či sirotince.
V časoch 2. svetovej vojny sa ČSČK
rozpadol a nahradil ho Slovenský Červený kríž. Už v tom období sa organizovalo dobrovoľné darcovstvo krvi,
poskytovala sa zdravotná starostlivosť
raneným či utečencom. Koncom päťdesiatych rokov sa začali oceňovať bezpríspevkoví darcovia krvi plaketami doktora Janského. Od augusta roku 1993
Medzinárodný výbor Červeného Kríža
oficiálne uznal Slovenský Červený kríž
za samostatnú národnú spoločnosť, ktorá poskytuje humanitárnu pomoc všade
mp
tam, kde je to potrebné. 

So snehovou nádielkou, ktorá v uplynulom
období potrápila nielen Tatry, ale tiež celé Slovensko, si u nás vieme poradiť. A to aj vďaka
takýmto šikovným pomocníkom!

Odborná prax vo Švajčiarsku v letnej sezóne 2019 pre mladých ľudí zo Slovenska
Ešte neskončila zima, ale mnohí mladí ľudia už teraz rozmýšľajú, ako účelne strávia leto a letné prázdniny. Švajčiarsko – slovenské
združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici ponúka mladým ľuďom vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí ovládajú nemecký jazyk (aspoň na bežnej konverzačnej úrovni), možnosť stráviť letnú sezónu
vo Švajčiarsku formou odbornej praxe v zariadeniach cestovného
ruchu v kantóne Graubünden (nemecky hovoriaci kantón) v termíne od 9. júna 2019 do 8. októbra 2019. Prax začína dvomi týždňami intenzívneho vzdelávania v oblasti obsluhy (v termíne od 9.6.
do 22.6. 2019) v školskom hoteli v Luzerne v kolektíve mladých
ľudí z Čiech, Maďarska, Litvy a dokonca aj z Južnej Afriky. V rámci
kurzu je jeden deň exkurzia do vybraného strediska cestovného ruchu vo Švajčiarsku. Po absolvovaní vzdelávacieho kurzu v Luzerne
22. júna 2019, švajčiarsky partner zabezpečí účastníkom odvoz
do zariadení cestovného ruchu v ktorých budú vybratí záujemci
pracovať ďalších tri a pol mesiaca do 8. októbra 2019. Leto prežijú
mladí ľudia v niektorom zariadení cestovného ruchu vo Švajčiarskych Alpách v kantóne Graubünden ako pracovníci obsluhy alebo
v pomocníci kuchyni. V uvedenom kantóne sa nachádzajú najznámejšie horské strediská Švajčiarska ako sú St. Moritz, Davos, Klosters,
Lezerheide, Arosa a iné (do strediska Klosters chodil lyžovať aj britský princ Charles s manželkou Dianou a ich deťmi). Prečo však
nevyužiť voľný čas počas víkendov na spoznávanie týchto stredísk,
venovať sa vysokohorskej turistike, cykloturistike na horských bicykloch, navštevovať diskotéky a využívať bohatý nočný život v týchto
strediskách? Okrem toho je tu možnosť zdokonaliť sa v nemčine, získať nové skúsenosti z prevádzky zariadení cestovného ruchu a horských stredísk v jednej z najrozvinutejších krajín cestovného ruchu
v Európe a získať diplom a vysvedčenie zo Švajčiarska, ktoré možno

využiť pri hľadaní zamestnania po skončení strednej alebo vysokej
školy. Nezanedbateľná je aj garantovaná výška čistého mesačného zárobku vo výške 768 švajčiarskych frankov. Okrem toho možno rátať
v obsluhe so sprepitným, resp. s príplatkami za prácu nadčas. Z uvedenej sumy sa už neplatí žiadna daň ani odvody, ani náklady na stravovanie a ubytovanie. Je to v podstate „vreckové“. Ako s ním účastníci
praxe naložia je len na nich. Možno si niečo kúpia, precestujú alebo
ich inak využijú vo Švajčiarsku, prípadne si ich prinesú domov a nasledujúci rok vycestujú niekam do zahraničia. Máme skúsenosti, že
viacerí zamestnávatelia vo Švajčiarsku požiadali praktikantov, s ktorými boli mimoriadne spokojní, aby prišli na prax aj v nasledujúcej zimnej alebo letnej sezóne, ale za lepších platových podmienok
(odpadne totiž platiť školné). Prax možno príp. stráviť aj s priateľom
(priateľkou), pokiaľ spĺňa podmienky (vek od 18 do 26 rokov, má
aspoň základnú znalosť nemčiny a úspešne absolvuje výberové konanie 12.februára 2019 na Strednej odbornej škole hotelových služieb
a obchodu vo Zvolene, ktoré zahŕňa písomný test v nemčine a osobný pohovor s každým študentom v nemčine v rozsahu cca 10 – 12
min. Záujemci sa môžu prihlásiť v Švajčiarsko – slovenskom združení cestovného ruchu v Banskej Bystrici na e- mailovej adrese: peter.
patus1@gmail.com kde uvedú nasledovné údaje: meno a priezvisko,
dátum narodenia, názov a adresa školy (u študentov), zamestnávateľ
a jeho adresa (u ostatných záujemcov), domáca adresa, číslo telefónu
(pevná linka), číslo mobilného telefónu, e-mailová adresa. Na základe toho obdržia mailom prihlášku na prax a podrobné informácie
o podmienkach praxe s ďalšími pokynmi ako pokračovať. Odporúča
sa tiež pravidelne sledovať web. stránku združenia – www.swiss-slovaktourism.sk, kde budú uverejnené aktuálne informácie k praxi.
Peter Patúš - riaditeľ združenia
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Prikrmovaním zveri nepomôžete, ale ublížite!
Strata plachosti zvierat sa stala určitou formou atrakcie, avšak takýto stav je pre prírodu
neprirodzený a pre človeka i zver nebezpečný. Vyvolaný je najmä neodborným prikrmovaním, ktoré vidíme v intravilánoch tatranských osád prevažne v zimných mesiacoch.
Keďže na prikrmovanie zveri sú rôzne pohľady, na názor sme sa opýtali odborníka – zoológa Štátnych lesov TANAP-u Jozefa Hyblera.
jú, že strava v osadách určená
Niekto považuje prikrmovanie čiaci proces, keďže odchytené pre vysokú zver láka aj obávazveri za nevyhnutnú pomoc, iní jedince porodili na jar mladé, né medvede. Medvede, ktoré
ho zakazujú. Čo je pre prírodu ktoré budú mať rovnaké návyky. nestratili svoju prirodzenú planajvhodnejšie?
Jednoduchým riešením je NE- chosť, musíme chrániť. Ostatné
„Ak by sme prikrmovanie PRIKRMOVAŤ a nelákať zver sú problematické a zvyčajne
zobrali trošku obšírnejšie, tak do intravilánu.“
o ich osude, keďže sú chráneným
podľa zákona o poľovníctve je Je zver v Tatrách premnožená? živočíchom, rozhoduje ministerZákon stanovuje okrem iné- stvo životného prostredia. Medpovinnosťou užívateľa daného
revíru zver prikrmovať. Mali ho aj početnosť zveri na danej vede nie sú na takéto získavanie
by to však robiť len odborní- ploche. Reguláciou sa dosiahne potravy odkázané a tak ich opaci – lesníci a poľovníci, pretože ideálny vyvážený stav, kedy je kované návštevy osád žiaľ často
ináč môžete viac uškodiť, ako zver najzdravšia a neprejavuje končia uspaním alebo pod kolepomôcť. Je veľmi dôležité nasta- stresové správanie. Starostli- sami auta...“
viť ČO, KEDY a KDE zveri dá- vosťou sa prirodzene zvyšuje Nielen obyvateľov teší prívame. Začiatkom zimy dávame jej početnosť. „Zver potrebuje tomnosť vysokej zveri priamo
dužinaté krmivo, aby sa lepšie dostatok energie, aby dokázala v intravilánoch tatranských
pripravili na zimu, potom dáva- prežiť krutú zimu, no pomá- osád. Sú už akoby prirodzenou
me už len seno a senáž, ktoré sú ha len dobre zvolená strava. súčasťou života na sídliskách
pre nich prirodzenou potravou. V zime, keď sa pri pohybe pre- a určitou atrakciou. S ľuďmi žili
Ak by sme im nepomáhali, boli bárajú pod sneh, sú aj zdravé v zdanlivej symbióze, no počuby odkázané na vyhrabávanie jedince ohrozované predátormi li sme aj o prípade, kedy jeleň
potravy v podobe suchých tráv - stávajú sa tak prirodzenou sú- zaútočil na človeka. Je takéto
spod snehu alebo obhrýzanie časťou potravinového reťazca. správanie spôsobené tiež prikrstromčekov, čo nás neteší najmä Minulú zimu sme zaznamenali movaním?
„Určite áno. Zviera, čo stratí
po kalamite v roku 2004. Dô- hromadný úhyn kamzíkov, ktoležitá je pravidelnosť kŕmenia rý mal za následok zľadovatený plachosť môže byť veľmi nebeza množstvo dodanej potravy. vysokohorský terén. V takýchto pečné. Jeleň je živočích, ktorý
My zver prikrmujeme mimo in- podmienkach nie sú schopné na rozdiel od medveďa dokázal
travilánov osád, v ich prirodze- nájsť si potravu a pohybovať sa človeka aj zabiť. Človeka môže
nom prostredí. Medzi ľuďmi sa v teréne. Preto často schádzajú veľmi ľahko dokopať raticami
zvieratá pohybujú, pretože tam až do pásma lesa, prípadne ich a parohmi môže aj nechtiac
môže zachrániť sušená jara- ublížiť. Preto by sme ich nemamajú ľahký prístup k pobina a minerály v podobe li lákať mimo ich prirodzeného
trave a sú chránene pred
soli, ktoré im pravidelne prostredia. Ak by niekto chcel
prirodzeným predátorom
nosíme. Ľudia si
ako napríklad vlkom. Je
neuvedomuto však aj pre nich nepriZoológ sa obáva, že ak tento jerodzené, nebezpečné a neleň bude naďalej taký nebojácpatrí to tu.“
Neodborné prikrmovanie spôsobuje množstvo
problémov

„Napríklad ak dáte vysokej (jelenej) a srnčej zveri
dužinaté krmivo vo väčšom
množstve (jablká, zemiaky,
repu...) koncom zimy, veľmi
jej uškodíte. Takúto stravu
v danom období nedokážu spracovať, čo im spôsobí vážne tráviace ťažkosti.
Okrem toho, pri zveri zvyknutej na takýto životný štýl
dochádza omnoho častejšie
k stretu s motorovým vozidlom,
prípadne musíme pristúpiť k odchytom. Tých bolo v minulom
roku šesť, pretože jelene si zvykli
na prítomnosť ľudí a úplne stratili plachosť. Je to však nekon-

ny až drzý, môže skončiť naozaj
zle... V minulosti bol odchytený,
takže ak úrad nariadi jeho odstrel, budú k tomu musieť, hoci
veľmi neradi, pristúpiť.
P. Lapšanský

pomáhať zveri, mal by sa s nami
o tom najskôr poradiť.“

Kŕmte vtáctvo, ktorému pomôžete prežiť zimu

Ako povedal zoológ ŠL TANAP-u Jozef Hybler, za posledné roky nastal výrazný úbytok
vtáctva. Ak sa chcete cez zimu
starať o zvieratká, môžete pomôcť práve im. Ideálnym krmivom sú slnečnicové semienka či loj, vďaka ktorým dokážu
prežiť zimu a spríjemnia vám
pohľad z okna. „V zime dochádza k výraznej selekcii - úhynu
vtáctva. Nadmernému úhynu
môžu zabrániť aj ľudia, ktorí
pomôžu kŕmením. Vtáky majú
veľmi rýchly metabolizmus,
a tak musia jesť denne, hoci
každodenné hľadanie potravy je pre ne energeticky veľmi
náročné. Ak by sýkorka jeden
deň nežrala, na druhý deň už
nežije. Slnečnica, ktorá je zdrojom energie, jej zachráni život
a vďaka tomu budeme mať
v lete menej otravného hmyzu,“
vyzdvihol kŕmenie vtáctva zoológ.
Neboja sa ani vo vysokohorskom prostredí

Kŕmenie z ruky či fotka s líškou priamo na turistickom
chodníku sa ocitli v nejednom
fotoalbume návštevníkov Vysokých Tatier. Zoológ to vidí
taktiež ako veľký problém, ktorý vážne ohrozuje ľudské zdravie. „Pri líškach máme podobný
scenár ako pri 'kontajnerových'
medveďoch. Matka naučí mladé
na jednoduché získavanie potravy – pri medveďoch z kontajnerov, pri líškach priamo od turistov. Tí sú v prípade líšok radi
lebo majú atrakciu, no zabúdajú
na to, že ide o divú zver. Besnotu
v Tatrách nemáme, avšak to neznamená, že líšky sú pre človeka
neškodné. Podľa výskumov až
40 % líšok v Tatrách prenáša
echinokokózu – smrteľné
parazitické ochorenie, ktoré sa prenáša trusom zvieraťa a u človeka sa usadí
v pečeni, ktorú postupne
ničí,“ varuje zoológ. Odporúča, že ak stretneme
na chodníku krotkú líšku,
máme si ju len odfotiť
a ísť ďalej, hlavne ju nekŕmiť! Ona si potravu nájde
kb
sama.
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Špor toviská v meste
Zdá sa, že tohtoročná zima praje všetkým priaznivcom zimných
športov. Okrem obľúbeného lyžovania či sánkovania sú na území mesta výborné podmienky aj na korčuľovanie či bežecké
lyžovanie. Stručný zoznam verejných klzísk a upravovaných
bežeckých tratí vám prinášame v nasledujúcom článku.
Na území mesta Vysoké Ta
try sa nachádza 5 umelých a 1
prírodné klzisko. V najväčšej
tatranskej osade – Tatranskej
Lomnici – sa nachádzajú dve
z nich. Klzisko s mantinel-

mi a osvetlením sa nachádza
pod Základnou školou. Je
v správe spoločnosti Tatry-Teplo, ktorá určila prevádzkovú dobu denne od 9.00
do 22.00 hodiny. Naše jediné
prírodné klzisko sa nachádza
v areáli Relax park Jazierko.
Manželia Poloreckí ho prevádzkujú denne od 9.00 do 18.00
hodiny. Vďaka osvetleniu
a športovému zázemiu si u nich
môžete aj vo večerných hodinách požičať korčule či zahrať
„tatranský karling“. V Smokovcoch si môžete vybrať z troch ľadových plôch: pri zastávke TEŽ
Dolný Smokovec (oproti drevenému kostolu), na sídlisku
pri ZŠ s MŠ a na sídlisku Sibír.
Okrem prvého spomínaného sú
osvetlené a prevádzková doba
je stanovená od 9.00 do 22.00.
Na sídlisku vo Vyšných Hágoch
sa nachádza klzisko, ktoré je
v čase od 19.00 do 22.00 hodiny
vyhradené pre Hokejový klub
Vyšné Hágy. Vstup na ľadovú
plochu je mimo prevádzkových
hodín zakázaný, pretože v tom
čase prebieha údržba ľadu.
Najznámejším bežeckým areálom je Bežecký areál Štrbské
Pleso. Počas celej zimnej sezóny má v prevádzke priamo
pri bežeckých tratiach servis

a požičovne lyží či možnosti občerstvenia. Upravované
a v niektorých úsekoch umelo
zasnežované trate pre klasickú
aj voľnú techniku slúžia širokej
verejnosti. Ďalšia, nepravidelne
upravovaná bežecká trasa, vedie
po chodníku medzi Vyšnými
Hágmi a Starým Smokovcom.
Miloš Várady upravuje dve trasy v okolí Tatranskej Lomnice:
obľúbený nenáročný okruh
Kolbisko (pod veľkým futbalovým ihriskom), ktorý má dĺžku

1,75 km, ako aj trate na Starolesnianských lúkach. Tie začínajú v Tatranskej Lomnici alebo sa na ne dostanete zo Starej
Lesnej od Observatória. Celková dĺžka tejto upravovanej trasy
s krásnym výhľadom na Tatry
je 8 kilometrov. Aj neďaleké
greeny Golfového areálu Black
Stork Veľká Lomnica sa využívajú v zime pre klasický bežkársky štýl s celkovou dĺžkou viac
kb
ako 12 kilometrov. 

Za Maťom
Dňa 14. januára nás opustil vo veku nedožitých 78 rokov
Jozef Koršala. Posledná rozlúčka s horským vodcom, dlhoročným záchranárom a niekdajším náčelníkom Horskej
záchrannej služby Vysoké Tatry sa uskutočnila na cintoríne
v Novom Smokovci.

Jozef Koršala

sa narodil 14. septembra 1941 v Dravciach na Spiši. Jeho
neskoršej vášni – horolezectvu - sa začal venovať už ako
15-ročný. Počas svojho aktívneho života absolvoval množstvo
výstupov v Tatrách, kde zanechal aj niekoľko hodnotných prvovýstupov. Okrem Tatier, ktoré sa stali jeho domovom, pôsobil aj v Alpách, na Altaji a zúčastnil sa významných československých expedícií v Himalájach.
Česť jeho pamiatke.

Nepoznám človeka, čo by Maťa nemal rád. Absolútny pohoďák s večným zábleskom humoru v očiach. Dlhšie vlasy len
tak ledabolo spojené gumičkou, večne neoholený. Na sebe veci,
ktoré mu práve prišli pod ruku. Naozajstný horal, bez snahy
o image. Vie, že to najdôležitejšie je očiam skryté. Rovnako
jeho svalnaté telo nosiča a horolezca ukrýva jemné a dobrácke
srdce. Pravá polovica bije pre hory, vháňa krv do priestranných tatranských dolín. Ľavá prináša kyslík milovanej manželke Majke a malému Jurkovi. Píšem v prítomnom čase, velí tak
srdce kamaráta, no kdesi v záhlaví ostal kalendár pretočený
na 13. januára 2019. Nie a nie sa posunúť ďalej...
Maťo, veľmi by som Ťa chcel opäť vidieť vyškereného
v okienku na Térynke. Som však malý pán. Lavína vo Švajčiarsku rozhodla inak. S trochou zveličenia si ma nazýval sensei
C. Role sa vymenili a senseiom si sa stal Ty – pre nás všetkých,
čo sme Ťa poznali. Byť v Tvojej prítomnosti bolo za odmenu.
Tvoj ľahký úsmev nás bude sprevádzať aj naďalej. Odpočívaj
v pokoji, kamarát.
Maťo Maličký
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Viac ako 300 bežkárov vrátane členov skupiny No Name
Uplynulú nedeľu sa v Areáli bežeckého lyžovania na Štrbskom Plese uskutočnil šiesty ročník verejných pretekov
v behu na lyžiach známy ako Štrbské bežky. Na Štrbské Pleso
opäť pricestovali aj Ivan a Igor Timkovci zo skupiny No Name,
ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou tohto podujatia.
V areáli bežeckého lyžovania sa
stretlo viac ako 300 amatérskych
i skúsených pretekárov zo všetkých kútov Slovenska a z Českej
republiky. O hudobno-zábavný
program sa postarala skupina
Bravo. Priamo na nedeľné poludnie si 88 pretekárov vyskúšalo
novú prekážkovú trať SnowKidz
kros šprint, ktorú tvorilo 9 rôznych prekážok ako slalom, skok,
obraty a odšľapávanie. 800-metrová trať preverila aj skúsenejších lyžiarov, spomedzi ktorých
ju najrýchlejšie prešiel Pavol Štr-

ba (ŠKP Banská Bystrica) v čase
2:23,1. Len dve sekundy stratil
jeho tréner Branko Michalech,
tretie miesto si odniesol taktiež
Bystričan Róbert Štrbák. Ženský

šprint vyhrala Barbora Klementová (KL Nováky) s časom 2:28,8
pred žiačkou Vanesou Ruskovou
(ŠKP B. Bystrica) a našou do(pokračovanie na str. 15)

archív podujatia

Športovci odbehli 3. kolo Zimnej bežeckej série
Seriál obľúbených tatranských bežecký podujatí mal
svoje pokračovanie v sobotu
12. januára vo Veľkej Lomnici. Už po tretíkrát si bežci
užili východ slnka na trati
štartujúcej z golfového
rezortu Black Stork.
Pretekárov čakal sedem kilometrov dlhý zasnežený bežecký
okruh s miernym prevýšením,
ktorý pokračoval v obci, okolo
Wild Parku na vrch Smrekovec
a späť.

archív podujatia

Víťazkou ženskej kategórie
v behu sa opätovne stala Timea Mihoková (Bežecký klub
Poprad), ktorá stála na najvyššom stupni víťazov aj po de-

cembrovom kole ZBS, s časom
26:08,19. Len s veľmi malým
odstupom jej za pätami skon-

čila domáca bežkyňa, aktuálna bežecká kráľovná Tatier,
Patrícia Puklová (CMP Trail
Team) – tá okruh absolvovala
za 26 minút a 33,80 stotín sekundy. Tretiu priečku obsadila
Jana Tatarková (30:53,94). Spomedzi mužov bol najrýchlejší
Štefan Bachratý (Davorin.sk)
s časom 24:03,02, s miernou
stratou za ním dobehol do cieľa
(pokračovanie na str. 14)

Najvyššie položená
zjazdovka na Slovensku
je už v prevádzke

Vďaka bohatej nádielke prírodného snehu sa od soboty 12.
januára lyžuje už aj v Lomnickom sedle. Na 1 240 metrov dlhej
trati bolo v deň otvorenia viac ako 150 cm snehu a veľmi dobré
podmienky na lyžovanie. Tie v kombinácii s dobrým počasím
prilákali množstvo priaznivcov tohto športu.
Lyžiari odvtedy môžu zlyžovať z nadmorskej výšky 2 190 metrov po 5,5 kilometrov dlhej trati až do Tatranskej Lomnice. Najvyššie položená zjazdovka na Slovensku má miestami sklon 40
stupňov, čím sa radí medzi náročné – čierne zjazdovky. Historicky najskorší dátum otvorenie sezóny v Lomnickom sedle bol 20.
kb
november v osemdesiatych rokoch. 

Originálne drevené lyže zo začiatku minulého storočia, autentické oblečenie, lyžiarky a doplnky. Lyžiarky nakrémované, lyže natreté kožkou
od slaniny, remene na kapčaní skontrolované a ide sa na preteky C
Tatranec Martin Mladoň zabodoval na Medzinárodných Majstrovstvách Českej republiky v historickom lyžovaní v Orlických horách.
Medzi pretekármi boli Slovinci, Rakúšania, Česi a Martin ako jediný Slovák. „Majstrovstvá boli na veľmi vysokej úrovni. Pred štartom bola prísna
kontrola lyží, výstroja. Víťazstvo v prestížnej kategórii ´clasic´ ma teší o to
viac, že som porazil aj oveľa mladších! Boli tam ľudia, čo jazdia a organizujú Majstrovstvá sveta v Rakúsku, kde ma aj pozvali. Víťazstvo symbolicky
venujem do neba môjmu prvému a najlepšiemu trénerovi ujovi Jánovi Hanusovi, ktorý mi celé detstvo vštepoval lásku k lyžovaniu,“ povedal Martin
Mladoň, ktorý najbližšie preteky absolvuje v Tatrách, ktoré spolu s priateľmi už roky organizuje. 
kb
archív M. Mladoň
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Skialpový január v Tatrách je v plnom prúde
Druhá januárová sobota (12. 1.) pod Soliskom sa niesla
v znamení 5. ročníka skialpových pretekov Štrbský skialp
race, na ktorom nechýbali ani sprievodné podujatia ako
mini lavínové kurzy či možnosť vyskúšať si športový výstroj
popredných značiek.
Preteky tohtoročnej sezóny
v lyžiarskom stredisku na Štrbskom Plese dopĺňal tiež Slovenský pohár v skialpovom
šprinte. Súťažiace a súťažiaci
boli rozdelení do niekoľkých
kategórií – spomedzi seniorskej
sa najlepším pretekárom stal
Matúš Danko s výsledným časom 4:11,59 (Skialp Bobrovec/
Scarpa Team), medzi veteránmi bol najúspešnejší Vlado Hubač (Dynafit Tatranská Lomnica) s časom 4:31,00 a medzi
juniormi Boris Obergries
(Juniori-SJM Dynafit) s časom
4:17,49. Spomedzi ženských
senioriek si prvenstvo získala
Simona Triznová (Skialp Bobrovec), ktorá do cieľa dorazila

za 5 minút a 23,17 stotín sekundy. Súťaž sa začala intervalovým štartom všetkých pretekárov, ktorí podľa dosiahnutých
časov boli rozdelení do rozbehov po štyroch, a nasledovalo
samotné absolvovanie trate
na svahu Interski s dĺžkou 400
m a prevýšením 72 m.
V podvečerných hodinách
štartovali aj amatérske preteky
Vertical, ktoré boli súčasťou
podujatia. Začínalo sa pri sedačkovej lanovke Solisko,
odkiaľ súťažiaci pokračovali
po vyznačenej trase na Chatu
pod Soliskom a späť. Na trati s prevýšením 490 m sa najrýchlejšou v kategórii seniorky
stala Simona Triznová (Skialp

archív podujatia

Bobrovec) s časom 33:45,80,
najúspešnejšou vo veteránskej
kategórii bola Janka Sochorová
(44:21,75). V mužských kategóriách sa víťazmi stali: seniori –
Lukáš Trizna (Skialp Bobrovec)
s časom 25:01,27; veteráni –
Michal Ryša (29:30,02); juniori – Michal Rybecký (35:46,38)
a kadeti – Samuel Dubjel
(38:59,93).

Počas soboty mali prítomní
možnosť otestovať lyžiarsky
výstroj obľúbených športových
značiek alebo si na mini lavínových kurzoch mohli ozrejmiť
základné informácie o vyhľadávaní v lavíne. Súťažný deň plný
lyžiarskeho športu na Štrbskom
Plese sa končil tombolou a záverečnou párty.
mp

Víťazstvo obhájil domáci pretekár
8. ročníka nočných pretekov Vertical Grand Tour 2019 sa zúčastnilo cez 200 pretekárov - skialpinistov, bežcov
a bežkárov - ktorí súťažili na trati z Tatranskej Lomnice k stanici Čučoriedky a späť. Športové podujatie organizované Intersportom Galfy bolo súčasťou projektu a série podujatí Tatry v pohybe.
Dejiskom sobotňajších pretekov bolo lyžiarske stredisko Ta
transká Lomnica. Vo večerných
hodinách pri svetlách čeloviek
odštartovali pretekári smerom
na Čučoriedky v nadmorskej
výške 1 370 metrov. Tam bol
otočný bod a po vytýčenej trase
išli do cieľa v Lomnici pri ná-

stupe na kabínkovú lanovku.
Jednokolová trať mala dĺžku
5,4 kilometrov a prevýšenie
455 metrov. Najzdatnejší skialpinisti absolvovali dve kolá,
pričom časový limit na postup
do druhého bol 40 minút. Ten
s prehľadom splnili najrýchlejší pretekári, ktorí dva výšľapy

a dva zjazdy v celkovej dĺžke
10,8 kilometrov s prevýšením
910 metrov zvládli za menej
ako hodinu! V kategórii skialp
muži 5,4 km zvíťazil Ľubomír
Valko s časom 27:28,27, medzi
ženami Magdalena Kozielska
(31:31,63). V dvojkolovom
skialpe nenašiel premožiteľa
domáci pretekár Vlado Hubač,
ktorý v súčte časov oboch kôl
dosiahol čas 54:17,72. Ďalšie
pódiové umiestnenia v tejto kategórii obsadili jeho tímoý kolega Tomáš Repka a Adam Jankura (TJ Tatranská Lomnica).

V ženskej kategórii zvíťazila Simona Triznová (01:04:15,95),
za ňou Alena Stevens-Sinayová. Najrýchlejšími bežcami
sa stali Zbigniew Jaworski
(31:06,79) a Monika Chovanová (39:03,31). V kategórii bežkárov zvíťazil Pavol Jambrich
s časom 35:18,27. Súčasťou pretekov bol aj prvý nákupno-výmenný skialp a outdoor bazár,
ktorý sa konal v priestoroch
Hotela Morava. Hotel bol aj dejiskom vyhlásenia výsledkov
najlepších pretekárov a bohatej
kb
tomboly. 

Športovci odbehli 3. kolo
(dokončenie zo str. 13)

Najrýchlejší pretekári: Vlado Hubač (v strede), Tomáš Repka
(obaja z tímu Dynafit Tatranská Lomnica), a Adam Jankura
z TJ Tatranská Lomnica (na snímke vpravo).
galfy.sk

Martin Bálint (BehamSrdcom.
sk) – 24:05,67 a ako tretí sa
umiestnil Emil Henček (TJ
Obalservis Košice) s časom
24:17,08. Najúspešnejšími nordic walkermi sa stali Viktor
Lapšanský (NW RUNNING
Stará Ľubovňa) a Zuzana Levocká (ŠK Štrba NW).
Podujatia Zimnej bežeckej
série uzavrú 4. kolom – Grand

finále už o niekoľko týždňov
9. februára. Bežci vyštartujú
z Tatranskej Polianky a pobežia k Horskému hotelu Sliezsky
dom, absolvujú tak necelých sedem kilometrov s prevýšením
približne 640 metrov. Po ocenení športovcov jednotlivých
kôl sa uskutoční aj vyhodnotenie celej Zimnej bežeckej série
2018/2019. mp
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Viac ako 300 bežkárov .....
(dokončenie zo str. 13)

mácou pretekárkou Paulínou Chudíkovou
(SportRysy Club).
Súčasne so šprintom do bielej stopy naskočilo aj 20 najmenších detí, ktoré si mohli bezplatne požičať detské bežky. Najviac bežcov
sa tešilo na preteky s hromadným štartom
a organizátori opäť pripravili 2 a 5 kilometrovú trať pre voľný spôsob behu s možnosťou
využiť stopu pre klasickú techniku. Dvojkilometrovú trať najrýchlejšie odbehol Marek
Dutko (BKL Lipa) s časom 6:10,6. Druhý najlepší čas obsadil Peter Mráz (KBL Jasná LM)
a tretí bol Miloš Mydliar (MB Liptov Team).
Ženské preteky najrýchlejšie zvládla Liliana
Baculíková (ŠKP BB) s časom 6:59,1. Druhá skončila Paulína Chudíková (SportRysy
Club) a tretia Vanesa Rusková (ŠKP BB).
Organizátori od prvého ročníka pripevňujú na staré drevené lyže štítky s víťazmi
na najdlhšej trati a tento rok bežky ozdobia
mená Peter Mlynár a Barbora Klementová.
Peter Mlynár (ŠKP Vysoké Tatry) s časom

VÝZVA

pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú
malé zdroje znečisťovania
ovzdušia (ďalej len prevádzkovateľ malého zdroja),
na území Mesta Vysoké
Tatry
Na základe § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov je
prevádzkovateľ malého zdroja
(výkon do 300 kW) právnická
osoba a fyzická osoba podnikateľ, povinná oznámiť každoročne do 15. februára mestu Vysoké Tatry za každý malý zdroj
znečisťovania ovzdušia spotrebu
palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
Oznámenie má obsahovať:
1. Názov prevádzkovateľa

2. Druh spotrebovaného paliva a suroviny
3. Množstvo spotrebovaného
paliva a suroviny
4. Prevádzka
5. Druh a typ malého zdroja
znečisťovania ovzdušia
6. Výkon malého zdroja
znečisťovania ovzdušia
Adresa:
Mesto Vysoké Tatry
Starý Smokovec 1
062 01 Vysoké Tatry
Na základe hore uvedeného
Vás žiadame o splnenie si povinnosti poskytnúť údaje Mestskému úradu v Starom Smokovci ihneď po obdržaní výzvy.
Kontaktná osoba: Michal
Ovšonka, oddelenie výstavby,
územného plánovania a dopravy, tel.: 052/478 04 27, mail: michal.ovsonka@vysoketatry.sk

Inzercia
Predám 2-izbový byt v Ta
transkej Lomnici, t. č. 0904
113 109.
Som Lomničanka a kúpim
byt v Tatrách na vlastné bývanie. T. č. 0903 977 414, ivagacikova@gmail.com.
Občianske združenie Familiaris poskytuje opatrovateľskú službu v domácnosti
od 1. februára 2019 v byte

Novinky z tatranskej

12:46,7 a 15 sekundovým náskokom zvíťazil nad Lukášom Olejárom z Popradu. Tretí
dobehol Lukáš Nemčík z LK Metropol Košice s časom 13:29,3. Barbora Klementová
(KL Nováky) si s časom 14:06,2 vytvorila
náskok viac ako dve minúty nad Veronikou
Holmíkovou (ŠKP BB) a tretie miesto obsadila domáca Margaréta Sokolová (ŠK Štrba).
Všetci pretekári získali účastnícku medailu
a zároveň boli zapojení do tomboly o zaujímavé ceny.
Organizátorom pretekov boli Športový
klub Štrba, obec Štrba a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.
Na príprave podujatia sa tento rok podieľalo 40 dobrovoľných organizátorov prevažne
zo Štrby, ktorí v marci organizujú aj vrcholnú
súťaž Slovenského pohára v behu na lyžiach
- Majstrovstvá Slovenskej republiky a svoje
skúsenosti ponúknu aj pri organizácii Zimnej Kalokagatie - olympiády detí a mládeže,
ktorá sa uskutoční 12. a 13. marca na Štrbskom Plese. 
red.

Vysoké Tatry

alebo dome klienta. Viac sa
dozviete na: https://opatera.
webnode.sk/ alebo na tel. č.:
0948/619739.
Predám kvalitný leštený
smrekový tatranský obklad
perodrážku 3 €/m2, zrubový
obklad – polguľatý, hranový
aj dlážku na podlahy. T. č.:
0908 234 866, www.drevozrubyobklady.sk.
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Literatúra pre deti a mládež
Göntgen, Isabelle: Letisko

Na letisku sa stále niečo deje! Kam sa
človek pozrie, všade sa to hemží cestujúcimi a ľuďmi, ktorí na letisku pracujú.
V množstve kreslených príbehov ich môžeš sprevádzať počas ich ciest a dozvedieť
sa, ako to na letisku chodí...
Lohr, Stefan: Zvieratá

Viete, kde všade žijú zvieratá? V lesoch,
na poliach, v mestách... Na súši, vo vode
aj vo vzduchu. U nás, vo vnútrozemí,
pri mori aj v hlbokých vodách oceánov,
v pralese, na savane a dokonca aj v nehostinnej púšti alebo za polárnym kruhom,
v oblastiach večného snehu a ľadu. Vydajte sa objavovať rozmanitých obyvateľov
oblastí celého sveta, spoznajte ich životné
podmienky, aj to, ako ich príroda na život
v tom-ktorom prostredí vybavila.

Zdenka Štefaňáková

Výzva na predkladanie žiadostí
„HORY NÁPADOV V MESTE VYSOKÉ TATRY“
Vysoké Tatry

Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje
program na podporu realizácie projektov/ komunitných aktivít svojich
obyvateľov a organizácií pôsobiacich
v našom meste. Týmto programom
chceme podporiť všetkých, ktorým
záleží na dobrých vzťahoch, majú
dobrý nápad, nadšenie a odhodlanie
realizovať konkrétny projekt na území mesta Vysoké Tatry – vlastnými
silami, spoločne s priateľmi či susedmi.
Minimálna výška podpory jedného
projektu: 500 €
Maximálna výška podpory jedného
projektu: 5 000 €
Výzva je určená na podporu projektov z týchto oblastí:
• zveľadenie verejných priestranstiev – malé oddychové zóny, športoviská, zanedbané plochy, klubové
priestory, parky, ihriská a miesta, kde
sa stretávajú naši obyvatelia
• kultúrne, športové, poznávacie,
spoločenské a charitatívne podujatia,
ktorých cieľom je stretnutie a zbližovanie ľudí
• nápady zamerané na obnovu alebo
revitalizáciu prírodných lokalít
O finančné prostriedky z rozpočtu
mesta Vysoké Tatry sa môžu uchádzať iniciatívy občanov a právnické
subjekty, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré

Pre občanov a návštevníkov Vysokých
Tatier vydáva mesto Vysoké Tatry. Vedúca redaktorka: Mgr. Mária Pavligová,
PhD. (e-mail: maria.pavligova@vysoketatry.sk). Redaktorka: Mgr. Katarína Bohušová (katarina.bohusova@vysoketatry.sk).
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Mest-

pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby
obyvateľom mesta:
• mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia,
nadácie...)
• zariadenia poskytujúce sociálne
služby
• účelové zariadenia cirkvi
• zoskupenie minimálne 3 obyvateľov, pričom aspoň jeden z nich musí
mať viac ako 18 rokov.
Predkladanie žiadostí: do 28.2.2019
Realizácia
projektov:
1.4.–
31.10.2019
Žiadosť o dotáciu a detailné podmienky nájdete na adrese:
https://www.vysoketatry.sk/hory-napadov.html
Termín uzávierky žiadostí je
28.2.2019 do 24.00 hod. Žiadosti sa
prijímajú elektronicky na adresu:
hory.napadov@vysoketatry.sk alebo písomne na adresu Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01
Vysoké Tatry s označením „Hory
nápadov“.
Bližšie informácie vám poskytne Ing. Mária Fábryová tel. č. 052
4780433, mail: maria.fabryova@
vysoketatry.sk alebo Ing. Peter Végh
tel. č. 052 4780461, mail: peter.vegh@
vysoketatry.sk, príp. na tel. č. 052 478
04 56, resp. si dohodnite osobnú konzultáciu.
ský úrad, 062 01 Starý Smokovec, IČO:
00326585 tel.: 052/478 04 38, fax: 052/ 478
04 59, www.tatry.sk. Výroba novín: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o., Popradskej brigády 13, Tel.: +421(0)52 788 14
91, 92, e-mail: poptlac@poptlac.sk. Ev. č.
MK SR: 3110/09. Nevyžiadané príspevky
nevraciame. Uzávierka novín je vždy v piatok pred vyjdením novín. ISSN: 1338-9882

Nájdete nás aj na:

w w w. v y s o k e t a t r y. s k
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Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

KALENDÁR
PODUJATÍ

24.1. - 6.2. 2019

25

17:00 h

PIATOK

PROGRAMY

SACHEROVA TORTA

Starý Smokovec – Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe

O pečení tortičiek porozpráva Ing. Vít Vašíček.
Súčasťou programu bude aj ochutnávka.

Organizátor: Agentúra Vietor tatranský a Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe, +421 949 202 493

2.2

19:00 h

SOBOTA

Vstupné: 2 €

Vstupné: 50 €

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA

1. REPREZENTAČNÝ PLES
ČESKO-SLOVENSKÝCH
VETERÁNISTOV

Vstupné: 0,50 € - 2 € Starý Smokovec

celý
mesiac

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Expozície:

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

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

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
ANJELI A TÍ DRUHÍ Výstava Helmuta Bistiku
s tematikou anjelov v nás
a mimo nás.
Organizátor: Mesto Vysoké Tatry - oddelenie kultúry a športu,
+421 52 478 04 56, Tatranská galéria Poprad,
Mestské kultúrne a osvetové stredisko Vysoké Tatry

Tatranská Lomnica - Retro Hotel Morava

celý
mesiac

VÝSTAVY

09:00-18:00

Vstupné: 6 €-9 €

celý
mesiac

09:00-18:00

GALÉRIA DOBRÁ HRAČKA
Tatranská Lomnica - bývalá práčovňa
Množstvo hier a atrakcií na jednom mieste.

Vstupné: 6 €-9 €

Organizátor: Retro hotel Morava, +421 901 911 211

TRICKLANDIA

Starý Smokovec - Tricklandia

Putovanie Slovenskom v galérii trick-artového umenia
a optických ilúzií.

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

KNIŽNICA VYSOKÉ TATRY

Organizátor: Dobrá Hračka, +421 911 544 217,
info@dobrahracka.sk, www.dobrahracka.sk

VÝPOŽIČNÁ DOBA

celý
mesiac
09:00-18:00

Vstup voľný

okrem pondelkov

KNIŽNICA STARÝ SMOKOVEC

TATRANSKÝ ŠPERK

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

Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

09:00 - 12:00 12:30 - 16:30
09:00 - 12:00 12:30 - 15:30
ZATVORENÉ
09:00 - 12:00 12:30 - 15:30
09:00 - 12:00

celý
mesiac

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

Vstup voľný

Kontakt: kniznica-ss@vysoketatry.sk; +421 52 4422 778

S KOŽOU NA TRH

Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

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

POBOČKA TATRANSKÁ LOMNICA
od 17.1. 2019 do odvolania v skrátenom režime (PN pracovníčky)

PONDELOK
ŠTVRTOK

08:30 - 12:00 12:30 - 16:30
08:30 - 12:00 12:30 - 15:30

celý
mesiac
09:00-16:15

Vstup voľný

Kontakt: kniznica-tl@vysoketatry.sk; +421 52 4467 050

TATRANSKÝ DÓM

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.

POBOČKA DOLNÝ SMOKOVEC
UTOROK

10:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Kontakt: kniznica-ds@vysoketatry.sk

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

viac na www.vysoketatry.sk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

