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Celosvetový unikát
Mestský park v Tatranskej Lomnici bol opäť po roku
dejiskom podujatia s názvom Tatranský oldtimer –
zraz historických automobilov a motocyklov. Všetky
predvojnové stroje boli jedinečné a krásne, no predviedlo sa aj niekoľko svetových unikátov.

Najstarší automobil v mestskom parku v Tatranskej Lomnici bol francúzsky Lorraine-Dietrich z roku 1907. „Tento automobil
má výrobné číslo 002 a je zatiaľ jediným
dochovaným kusom na svete. Má dve karosérie – letnú a zimnú. Máme obe, no teraz sme dali tú zimnú
s mestským kočiarovým kupé De Ville z prestížnej parížskej karosárne. Po privezení z Francúzska sme si ho sami zrekonštruovali. Do Tatier sme to mali z Českej
republiky viac ako 400 km, ale sme tu už druhý raz, pretože sa nám tu veľmi páči. Minulý rok sme tu boli s iným autom, takže tento náš
miláčik tu má s nami premiéru,“ priblížil hrdý majiteľ automobilu so štvorvalcovým motorom s obsahom 3 litre, ktorý na cestách
dosahoval maximálnu rýchlosť 60 km/h. Firma Lorraine-Dietrich, ktorá ho zhotovila, bola založená už v roku 1684. Spočiatku sa
venovala výrobe železničných lokomotív, až neskôr automobilových, leteckých a tankových motorov. Pod vedením vývojára Etkb
tora Buggatiho patrila k najprestížnejším výrobcom luxusných a drahých áut. Viac o podujatí si prečítate na strane 10.

Hoci bol stavbou nadnárodného významu, amfiteáter v Starom Smokovci už roky
chátra. Zaujímavý príbeh o jeho vzniku a
návrh obnovy sú na str. 11 a 12.

Pestrý a kvalitný program Tatranského kultúrneho leta sa prehupol do druhej polovice.
Viac o uplynulých a nastávajúcich podujatiach sa dočítate na nasledujúcich stranách.

Komunitné projekty obyvateľov Tatier
naberajú svoje kontúry. Niektoré z nich
vám približujeme už v tomto čísle novín. Dočítate sa na str. 13 a 18.

2

TD 14 - 15/2019

videli, počuli
Tímu slovenských a poľských archeológov, ktorý sa v mesiaci júl pustil
do výskumu v Belianskych Tatrách, sa
podarilo objaviť významný nález. Ide
o unikátne dôkazy pravekého osídlenia staré približne trinásťtisíc rokov.
Miestom nálezu je jaskyňa Hučivá
diera, ktorá dokazuje prítomnosť pravekých lovcov v Tatrách.
Začiatkom júna v Slovenskom
raji pri Ekocentre dedinky otvorili
nový náučný areál. Správa národného
parku chce návštevníkom zážitkovou
formou priblížiť prírodné hodnoty a
význam lúk. Súčasťou areálu je 7 zastávok s drevenými interaktívnymi
tabuľami. Návštevníci spoznajú ohrozené, ale aj liečivé rastliny, pestrý svet
hmyzu, dozvedia sa, ako sa správne
o lúky starať. Najväčšou atrakciou je
motýlia záhrada, kde možno v sezóne
pozorovať lúčne motýle v štádiu od
larvy až po dospelé jedince. Areál by
mal slúžiť najmä deťom, no je voľne
prístupný pre všetkých. Priamo v areáli
sa začína zrekonštruovaný a rozšírený
náučný chodník Slovenský raj – Juh,
ktorý pokračuje Zejmarskou roklinou
na Geravy a cez Stratenskú Pílu sa vracia späť.
Kežmarský lukostrelec Marián
Marečák si na uplynulých majstrovstvách sveta, ktoré sa začiatkom júna
uskutočnili v Holandsku, svojím výkonom zaistil miestenku na Paralympiádu 2020 v Tokiu.
Prezidentka SR Z. Čaputová
podpísala novelu školského zákona,
ktorá zavádza povinné predprimárne
vzdelávanie pre 5-ročné deti. Ministerka školstva M. Lubyová považuje
novelu za zásadnú pre zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodných
testovaniach. Zároveň má prispieť k
zaškoleniu detí z marginalizovaných
rómskych komunít či sociálne znevýhodneného prostredia. Do platnosti
vstúpi v roku 2021.
ŽSR informovali, že modernizácia trate v úseku Poprad – Lučivná
sa blíži k začiatku. Nakoľko víťaz verejného obstarávania bol vylúčený pre
nedodržané podmienky, úlohou ŽSR
je pripraviť v čo najkratšom čase kroky
vedúce k podpisu zmluvy s úspešným
uchádzačom. Súčasná dĺžka celého
predmetného úseku je 12,868 km. V
rámci modernizácie sa vybuduje a
zrekonštruuje 7 železničných mostov,
vybudujú sa 2 nové podchody pre cestujúcich a zrušia sa existujúce železničné priecestia. V miestach s obytnou zástavbou (Poprad, Svit, Lučivná) budú
pozdĺž trate vybudované protihlukové
steny.
mp
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Mesto finalizuje projekt Centra zdravotnej starostlivosti
NOVÝ SMOKOVEC/VYSOKÉ TATRY – Bývalá Poliklinika, terajšie
Zdravotné stredisko Vysoké Tatry, Nový Smokovec, sa čoskoro dočká
modernizácie. Mesto v týchto dňoch finalizuje projekt „Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Vysoké Tatry“, vďaka
ktorému sa skvalitní úroveň poskytovaných zdravotníckych služieb.
„Na základe výzvy na predklada- (1 003 200,00 €), zvyšných 5 %
nie projektových zámerov pre budo- (52 800 €) spolufinancovania zavanie centier integrovanej zdravot- bezpečí mesto Vysoké Tatry.
nej starostlivosti (CIZS) predložilo Viac služieb a modernizácia
Vďaka plánovanej rekonštrukmesto Vysoké Tatry projektový zámer na vybudovanie CIZS rekon- cii sa zmodernizujú ambulancie
štrukciou zdravotného strediska lekárov a čakárne pre pacientov,
v Novom Smokovci. Tento projekto- vybuduje sa bezbariérový prívý zámer bol schválený a následne stup a výťah. „Z pohľadu pacienta
sme predložili žiadosť o poskytnutie je vytvorenie CIZS posunom ku
nenávratného finančného príspev- komplexnej primárnej ambulantku pre projekt ‚Centrum integrova- nej zdravotnej starostlivosti. Panej zdravotnej starostlivosti v meste cient dostane viac zdravotných ako
Vysoké Tatry‘. Cieľom projektu bude aj sociálnych služieb na jednom
okrem celkovej rekonštrukcie budo- mieste, t. j. zvýši a zefektívni sa povy súčasného zdravotného strediska skytnutie služby. Pre skvalitnenie
aj nákup moderného vybavenia ne- zdravotných služieb pribudnú aj
vyhnutného na skvalitnenie posky- nové diagnostické prístroje – ultratovaných zdravotných služieb. Na- sonografický USG prístroj, EKG
koľko sme splnili všetky podmienky prístroj či RTG prístroj. V CIZS
výzvy, Ministerstvo zdravotníctva bude pôsobiť všeobecný lekár pre
nám schválilo predložený projekt dospelých, všeobecný lekár pre deti
v celkovej výške oprávnených vý- a dorast, gynekológ, stomatológ,
davkov v hodnote 1 056 000,00 €,“ očný lekár, rehabilitačné stredisko
uviedla Zuzana Hlavatá, projekto- a zdieľané ambulancie internistu s
vá manažérka mesta Vysoké Tatry. diabetológom, neurológa s kožným
Projekt bude financovaný z eu- lekárom, ortopéd, chirurg a urológ.
rópskych štrukturálnych a in- V CIZS budú poskytované aj socivestičných fondov vo výške 95 % álne služby. Špecializované sociálne poradenstvo bude poskytovať
minimálne jeden sociálny
pracovník
spĺňajúci
podmienky na výkon sociálnej práce
podľa zákona,“
dodala Hlavatá.
Novinkou
bude aj zavedenie systému
elektronickej
komunikácie

medzi lekármi, ako aj medzi lekárom a pacientom. Ten sa bude
môcť na vyšetrenie objednať cez
systém elektronických objednávok
a výsledky vyšetrení môže taktiež
dostať v elektronickej forme. Tým
sa zrýchli komunikácia medzi oddeleniami, lekármi a ich pacientmi. Ako uviedol vedúci investičnej činnosti, opráv a údržby Jozef
Gál, „V navrhovanej projektovej
dokumentácii sa podstatne zmení
súčasné dispozičné riešenie priestorov. Novinkou je napr. umiestnenie
hlavného vchodu od chodníka, komunikačné jadro v strede budovy,
ktoré bude čiastočne slúžiť aj ako
čakáreň. Navrhli sme lepšie rozmiestnenie ordinácií, priestory pre
ADOS (Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti) a zavedieme
aj výťah.“
Verejná súťaž na zhotoviteľa
stavby je zverejnená vo vestníku
verejného obstarávania ako podlimitná zákazka. Do mesiaca sa
predložené ponuky vyhodnotia
a vyberie sa uchádzač, s ktorým
mesto podpíše zmluvu. Mesto
má v rozpočte vyčlenené finančné
prostriedky aj na ďalšiu verejnú súťaž na nákup vybavenia – prístrojov, nábytku a zariadenia, ako aj
na stavebný dozor. Kompletná realizácia projektu by sa mala podľa
harmonogramu uskutočniť do októbra 2020, čiže do 12 mesiacov od
začiatku realizácie rekonštrukcie.
Lekárom budú počas rekonštrukcie
poskytnuté
priestory pre dočasné umiestnenie ambulancií. O zmene
miesta výkonu lekárov vás budeme po pridelení ambulankb
cií informovať.  

Zachránia poštu v Novej Polianke?
NOVÁ POLIANKA/VYSOKÉ TATRY – Slovenská pošta, a. s. informovala o možnom zrušení Pošty v Novej Polianke. Tá podľa
nich už dlhodobo vykazuje nízke výnosy, ktoré sa nachádzajú v
červených, stratových číslach. Mesto však žiada jej zachovanie.
Slovenská pošta pri rušení dárenie. V roku 2018 služby pošty
prevádzok prihliada na viaceré využilo priemerne LEN 797 zákazfaktory, akými sú napr. lokalita, níkov za mesiac.“ Primátor mesta
charakter zákazníkov, predajný Ján Mokoš požiadal o prehodnopotenciál, hospodárenie pošty tenie návrhu zrušenia pošty a žiači umiestnenie ostatných pobo- da o jej záchranu: „Služby pošty
čiek v danej lokalite. Ako uviedli tu využívajú okrem obyvateľov aj
v oznámení o zrušení, „Pošta turisti, ktorých počet každoročne
Nová Polianka je poštou s najniž- narastá. Zrušenie pošty budú určišími výnosmi. Dlhodobo vykazuje te vnímať kriticky a zhorší sa tým
stratu a nie je predpoklad, že v bu- dostupnosť najbližšej pobočky najdúcnosti dosiahne pozitívne hospo- mä pre starších obyvateľov, ktorí

by museli dochádzať na poštu do
Starého Smokovca.“ Smokovecká
pošta by po zrušení prevádzky
mala vykonávať doručovateľskú
službu – doručovanie listových
zásielok, balíkov, výplaty dôchodkov či predplatné novín a časopisov. „Ďalšie prevádzkovanie pošty
je pre spoločnosť neekonomické.
Pošta uspokojí všetky potreby zákazníkov – obyvateľov i návštevníkov prostredníctvom doručovateľov a ostatných svojich pobočiek,“
uzavrel Peter Helexa, predseda
predstavenstva a generálny riakb
diteľ Slovenskej pošty.
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Poslanci zasadali po piaty raz
STARÝ SMOKOVEC/ VYSOKÉ TATRY – Primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš zvolal na
posledný júnový štvrtok 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. V Starom Smokovci
kontrolovali plnenie uznesení, schvaľovali návrhy na úpravu rozpočtu, posudzovali
predložené žiadosti, plánované rekonštrukcie, nájmy a prevody. Poslanci boli v úvode
oboznámení so zmenou organizačnej štruktúry na mestskom úrade.
Primátor predstavil novovymenovaného námestí so stánkami pod kabínkovou laprednostu Mestského úradu v Starom Smo- novkou.
kovci Martina Marušku, ktorý nahradil vo Kvalitné a zdravé prostredie
funkcii Eugena Knoteka. Ten momentálne
Poslanci rokovali o doplnení návrhu
pôsobí ako poradca pre strategický rozvoj a VZN o verejnom poriadku a čistote. V nákomunikáciu.
vrhu nariadení je okrem povinnosti dodrVzhľadom na širokoobsažnosť materiá- žiavať v meste čistotu napr. aj obmedzenie
lu o programe odpadového hospodárstva stavebných prác v dňoch pracovného postiahli tento bod programu a namiesto koja a počas víkendov. V súvislosti s rozneho sa venovali otázke kina v Tatranskej šíreným pohybom voľne žijúcej zveri (preLomnici. Posledným bodom programu važne medveďov, vysokej zveri a túlavej
bola rekonštrukcia (modernizácia) osvet- zveri – psov a mačiek) prijalo mesto opatlenia v Tatrách, avšak kvôli tomuto bodu renia spočívajúce v zákaze prikrmovania.
bolo zvolané ešte jedno mimoriadne zastu- Z interpelácií poslancov
piteľstvo.
Matej Líška požiadal zabezpečiť pravidelnú údržbu chodníka spájajúceho tatranské
Jednou z priorít je kultúra
Na základe výstupov z niekdajšieho pra- osady. Je zarastený, neupravený, chodci
covného stretnutia s odborníkmi a oby- často radšej idú po hlavnej ceste. Interpelovateľmi mesta sa diskutovalo o obnovení vaný riaditeľ VPS Holík povedal, že „chodkina v Tatranskej Lomnici. (O prvom pra- ník nepatrí nám, ale dohodli sme sa, že naši
covnom stretnutí sme písali v Tatranskom kosci ho pokosia, keď tadiaľ idú.“ Doplnil
dvojtýždenníku č. 11/2019). Oživenie kul- ho Ján Mokoš: „Dali sme požiadavku na
túrneho stánku v meste vníma Ján Mokoš zmenu zákona o pôde, aby dané pozemky
za jednu z priorít. Mestské zastupiteľstvo boli v našom majetku alebo aspoň v správo Vysokých Tatrách schválilo prípravu ve. Tlačíme, aby sme chodník mali v letnej
podkladov pre vypracovanie investičného údržbe a pol metra od okrajov sme ho vždy
zámeru rekonštrukcie budovy kina – kul- pokosili. Ak sa nám podarí s ministerstvom
túrneho strediska v Tatranskej Lomnici pre uzavrieť dohodu a získať nami vytypované
naplnenie jeho pôvodnej funkcie, teda pre parcely, ktoré sú momentálne vo vlastníctve
kultúrno-spoločenské aktivity s doplnením štátu, budeme sa o to starať.“ O kontrolu
nepokosených, zanedbaných pozemkov v
o planetárium či divadelnú kaviareň.
súkromnom vlastníctve, ktoré sa nacháPodporia zdravie detí
Všetci 8 prítomní poslanci odsúhlasili dzajú v intravilánoch Dolného Smokovca
rozvojový projekt Ministerstva školstva, požiadala Mestskú políciu poslankyňa Davedy, výskumu a športu SR Zdravie na ta- rina Jatiová. Podľa slov náčelníka mestskej
nieri, na ktorý mesto poskytne finančné polície ročne riešia stovky výziev týkajúprostriedky na spolufinancovanie vo výške cich sa kosenia a starostlivosti o pozemky
10 % celkových oprávnených výdavkov, t. j. na území mesta.
Ďalšie interpelácie predniesla Lucia Du2 000 €. Cieľom projektu je podpora zdravého životného štýlu a prevencia obezity bielová. Informatika požiadala o možnosť
u detí a zavedenie predajných automatov zasielania informácií zverejnených na
so zdravými potravinami. Finančné pro- úradnej tabuli mesta na všetky e-mailové
striedky použijú základné školy v Tatran- adresy, ktoré sa prihlásia do systému so záskej Lomnici a Dolnom Smokovci na ná- ujmom dostávať aktuálne správy o vyvesekup vybavenia do školských kuchyniek, ných dokumentoch. Občania a poslanci by
ktoré budú využívať žiaci v rámci pred- ich mali dostávať po vyžiadaní automaticmetu Technika. Okrem toho poslanci opäť ky, ihneď po zverejnení. Na podnet poslanschválili príspevok na stravovanie vo všet- ca Juraja Husovského by mali pribudnúť aj
kých zariadeniach školského stravovania v ďalšie úradné tabule, ktoré sú vhodnejšie
najmä pre starších obyvateľov.
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Hlavného kontrolóra Dubielová tiež poDva nové bankomaty
Na zastupiteľstve schválili nájom pozem- žiadala o preverenie zmluvy o výrobe a
kov spoločnosti Euronet – medzinárodnej dodávke „klietok“ na odpad. Interpelovaný
spoločnosti prevádzkujúcej najväčšiu ne- má zistiť rozsah možnej reklamácie vzhľazávislú sieť bankomatov v Európe. Výber dom k tomu, že predmetom zmluvy bola
z bankomatov bude možný pomocou všet- výroba a dodávka klietok, do ktorých nekých bežných kreditných kariet za rovna- dokáže vstúpiť medveď. Je dôvodné podokých podmienok ako v iných bankách. Dva zrenie, že objednávka nebola podľa zmluvexteriérové bankomaty budú umiestnené v ného zadania splnená a zver do klietok
Tatranskej Lomnici pri informačnej tabuli opakovane vstupuje. V prípade reklamácie
medzi autobusovou a železničnou stanicou navrhuje nové klietky technicky upraviť a
(pri parkovisku pred hotelom Slalom) a na vylepšiť.

Ivan Urbanovič vystúpil so žiadosťou
informovať všetkých lekárov o blížiacej sa
rekonštrukcii Zdravotného strediska v Novom Smokovci a dočasného premiestnenia
ich ordinácií. Na jeho podnet reagovala
Anna Jurečková – vedúca oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, ktorá uviedla, že vo februári zvolal prednosta
MsÚ stretnutie s lekármi, ktorí sú v nájme tejto budovy, vrátane majiteľov lekárne, spracovateľa projektu a zamestnancov
MsÚ.

Bezpečnosť na cestách a chodníkoch

Pavol Schlaffer požiadal o značenie
pruhov pre chodcov a cyklistov na cyklochodníku v Tatranskej Kotline, kde často
dochádza ku kolíziám. Podľa vedúceho
investičnej činnosti Jozefa Gála chodník
vyhovuje stavebným normám, no projektant po obhliadke zváži nové značenie. Ako
nebezpečný označil aj úsek v okolí križovatky z Tatranskej Kotliny na Lendak, kde
automobily jazdia nebezpečne rýchlo – ako
mimo obce. Preto navrhuje v danom úseku
až po kameňolom obmedziť rýchlosť na 40
km/hod. Na podobné kolízne úseky upozornil aj Viktor Kosmák. Na interpelácie
reagovala Dana Šípková – vedúca oddelenia územného plánovania, výstavby, ŽP a
dopravy, ktorá uviedla, že cesta je v správe
Prešovského samosprávneho kraja. Správu
ciest požiadajú o umiestnenie tabúľ, osadenie zrkadiel na križovatkách a namaľovanie
žltých čiar na niektorých úsekoch hlavných
ciest, no predložené žiadosti nemusia akceptovať.
Na podnet Ivana Urbanoviča ohľadom
osvetlenia prechodov pre chodcov pri MŠ
a Zdravotnom stredisku reagoval Gál: „V
rozpočte máme na osvetlenie vyčlenených
53 000 eur. Prednostne budeme robiť svetlá pri MŠ, Duo stánku, pri Zdravotnom
stredisku, kde musíme zabezpečiť aj bezbariérovosť, a nakoniec Sibír.“
kb
Verejné osvetlenie – téma
mimoriadneho mestského
zastupiteľstva

Len s odstupom troch týždňov zvolal
primátor mesta Ján Mokoš dňa 18. júla aj
6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo
Vysokých Tatrách, ktoré sa konalo za účasti siedmich členov poslaneckého zboru.
K materiálu dotýkajúceho sa rekonštrukcie
a správy verejného osvetlenia (VO) v meste
nebolo v júnovom MsZ prijaté žiadne uznesenie. S pomocou sa mesto ešte v minulom
roku obrátilo na nezávislú konzultačno-poradenskú spoločnosť AE group, s. r. o., ktorá sa
zameriava na prípravu a dozorovanie investičných projektov a realizáciu verejných obstarávaní na ich zhotoviteľov s cieľom získať pre
mesto Vysoké Tatry technicky a ekonomicky
najvýhodnejšiu ponuku. Zároveň zabezpečila
štúdiu obsahujúcu technické riešenie vychádzajúce z auditu verejného osvetlenia reflektu-

(pokračovanie na str. 5)
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Fotoreport - TKL

Svoje majstrovstvo hry na bicie hudobné nástroje ukázali
mladí bubeníci z Legnice, ktorí si získali publikum lomnického mestského parku vo sviatočné popoludnie 5. júla.            

kb

mp

11. ročník medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov
a zborov Šengenský poludník predstavil štvoricu hudobných zoskupení zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Prvý júlový utorok v kostole sv. Petra a Pavla vystúpil miešaný spevácky zbor z Wroclavi.

OKaŠ

mp

A napokon – Hotel Titris v Tatranskej Lomnici
hostil 2. júla muzikantov z ukrajinského Ľvova, a
to 30-členný orchester Polyfonia.
kb mp

Poprockoví hostia zo Žiliny – kapela Aya,
pôsobiaca na hudobnej scéne od roku 1992
– majú na svojom konte nejeden hit. Piesne ako Malý princ či Lietaj, dýchaj, buď rozozvučali aj lomnický mestský park počas
prvého júlového víkendu.   
kb mp

Pódium areálu novosmokoveckých kúpeľov patrilo
v piatok večer 12. júla husľovým virtuózom – hudobníkom 24-členného orchestra nesúceho názov
Tereza a jej deti.
kb mp

V tradícii pokračoval aj tento rok
multižánrový festival Altanfest.
Medzi kapelami, ktoré sa predstavili v rámci jeho 4. ročníka,
nechýbala ani domáca bigbítová
skupina Fanatik, ktorej začiatky siahajú do 70. rokov, kedy si
štyria siedmaci z lomnickej ZŠ
začali plniť svoj sen.
kb mp

Kolorit 4. ročníka Tatranského oldtimera dotvorilo tiež ženské
hudobné trio Sestry Havelkove. Koncert retro kapely z Prahy potešil nielen milovníkov starých áut, ale aj hudby rokov minulých.

OKaŠ

mp
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P r i j a t i e z o n á c i e Ta t i e r
STARÝ SMOKOVEC/ VYSOKÉ TATRY – Tatranské obce a subjekty
cestovného ruchu žiadajú bezodkladné začatie procesu prijatia
zonácie TANAP-u. Spojili sa v iniciatíve „Dajme Tatrám tvar!“
Zástupcovia obcí a cestovného
ruchu na území Tatranského národného parku (TANAP-u) dlhodobo
upozorňujú na problém chýbajúcej
zonácie, ktorá komplikuje každodenný život obyvateľov horských
sídiel a bráni rozumnému rozvoju
cestovného ruchu v Tatrách. Aktuálne sa spojili v spoločnej iniciatíve
„Dajme Tatrám tvar!“, ktorou žiadajú kompetentných, aby bez ďalšieho
odkladu začali s reálnym procesom
prijatia novej zonácie. Tá má určiť
jasné hranice jednotlivých zón, vrátane území určených pre aktivity
horských sídiel, rozvoj cestovného
ruchu a nastaviť jednoznačné pravidlá, ako sa na týchto územiach
môžu tieto aktivity aj rozvíjať. Iniciatívou Dajme Tatrám tvar! chcú
zapojené subjekty ukázať, že nastavenie jasného režimu v národnom
parku bez výnimiek je v záujme
všetkých, ktorí v Tatrách žijú, pracujú či podnikajú, alebo ich navštevujú ako športovci a turisti. „Súčasný
stav bez jasne vymedzených území
a stanovených pravidiel trápi nielen
obyvateľov tatranských obcí, ale bráni aj rozumnému rozvoju cestovného
ruchu, a predovšetkým, škodí samotnej prírode, na ktorej nám všetkým
záleží,“ hovorí predseda Asociácie
horských sídiel Slovenska (AHSS)
a zároveň primátor mesta Vysoké
Tatry Ján Mokoš. „Cieľom tejto iniciatívy nie je podpora konkrétneho
návrhu zonácie, ale upozornenie na
to, že súčasný stav vedie k mnohým
praktickým problémom a pri ďalšom
neriešení povedie k stagnácii a úpadku.“ Iniciatíva je pokračovaním ak-

tivít, ktoré horské sídla, združenia a
subjekty cestovného ruchu začali pri
odbornom okrúhlom stole v marci
tohto roka. Výsledkom bolo prijatie
spoločnej Výzvy, v ktorej signatári
žiadali zodpovedné orgány, aby boli
obce a predstavitelia cestovného
ruchu aktívnymi účastníkmi rokovaní o budúcom režime na území
TANAP-u a ich potreby boli zohľadnené vo vyváženom návrhu zonácie.
„Prísľuby o prijatí zonácie zaznievajú
už 20 rokov a súčasný stav bez pravidiel je už neudržateľný. Aj touto kampaňou, ktorou kompetentných žiadame o bezodkladné začatie oficiálneho
procesu prijatia zonácie, chceme ukázať, že nám všetkým ide o rovnakú
vec – aby TANAP fungoval v záujme
ochrany prírody aj ľudí, ktorí v ňom
žijú alebo ho navštevujú,“ vysvetľuje
Ján Mokoš. „Na konkrétnej podobe
zonácie by sa mali dohodnúť všetci tí, ktorí majú na základe zákona

právnu zodpovednosť za ochranu,
správu a rozvoj daného územia. A
práve relevantné subjekty – vlastníci
pozemkov, územná samospráva a
kompetentné štátne inštitúcie by sa
mali spoločne dohodnúť na tom, akú
tvár dané územie bude mať,“ uviedol
Štefan Bieľak, predseda Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí.
Iniciatíva „Dajme Tatrám tvar!“ je
otvorená pre všetkých, ktorí súhlasia
a podporujú čo najskoršie doriešenie
procesu zonácie TANAP-u. Pripojiť
sa k nej môžu organizácie, subjekty
ale aj jednotlivci prostredníctvom
webstránky www.dajmetatramtvar.
sk, na ktorej sú vysvetlené aj dôvody prijatia zonácie a príklady, kde jej
absencia spôsobuje problémy.
Iniciatívu „Dajme Tatrám tvar!“
podporujú: Asociácia horských
sídel Slovenska, Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, Región Vysoké Tatry
a spoločnosť TATY Mountain resorts.     Dajme Tatrám tvar

Predstaviteľmi iniciatívy boli (zľava): Dušan Slavkovský – riaditeľ strediska Vysoké Tatry, Štefan Bieľak – predseda Regionálneho združenia
tatranských a podtatranských obcí, Ján Mokoš – primátor mesta Vysoké
Tatry, predseda Asociácie horských sídiel Slovenska a Richard Pichonský
– podpredseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Región Vysoké Tatry.
kb
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júceho jeho aktuálny stav: energeticky neefektívne, znečistené aj
mechanicky poškodené svietidlá
s nevyhovujúcimi optickými
vlastnosťami, ktorých opotrebenie má za následok zvýšenú poruchovosť a s ňou spojené narastajúce náklady na údržbu.
Audit je rovnako zahrnutý
do štúdie uskutočniteľnosti – tá
obsahuje etapizáciu investície
aj možnosti financovania tohto
projektu s prihliadnutím na legislatívne rámce a trhové možnosti.
Projekt zahŕňa zmenu technológie (úspornejšie LED technológie) – modernizáciu VO s
možnosťou rozširovania o Smart
technológie. V budúcnosti bude
možné použiť ju napríklad ako
nosnú sieť pre parkovanie, manažment odpadového hospodárstva, šírenie verejného wifi
signálu a podobne. Realizácia
celého projektu by podľa predpokladov mohla trvať cca dvadsať
mesiacov.
Poslanci MsZ svojím hlasovaním odsúhlasili vykonanie
verejného obstarávania v zmysle
zákona na rekonštrukciu VO
v meste Vysoké Tatry, ktorá bude
rozdelená na dve časti. Prvá: prevádzka a údržba VO na dobu
štyroch rokov; druhá: modernizácia sústavy VO v súlade so štúdiou uskutočniteľnosti. Zároveň
schválili jej financovanie z vlastných finančných zdrojov mesta
ako aj bankového úveru mesta
vo výške nákladov podľa víťaznej
ponuky z verejného obstarávania
zákazky. Poslanci si tiež vyžiadali
právo byť členmi komisie vymp
hodnocujúcej ponuky.

Z a č í na s a s r e ko n š t ru kc i o u
STARÝ SMOKOVEC/ POPRAD – Tatranský dvojtýždenník prináša
svojim čitateľom a motoristickej verejnosti informáciu na nadchádzajúce obdobie o obmedzení na ceste medzi Starým
Smokovcom a Popradom, ktorá je jedným z hlavných, veľmi
frekventovaných prístupov (nielen) od diaľnice do Vysokých Tatier.
Vlastníkom cesty II. triedy č. podmienok. Príslušným cestným
534 je PSK a jej správcom Správa správnym orgánom je Okresný
a údržba ciest Prešovského samo- úrad Poprad, ktorý určil zvláštne
správneho kraja (SÚC PSK), ob- užívanie komunikácie, prenosné
lasť Poprad. Ako investícia, tak aj dopravné značenie a čiastočnú
realizácia tohto projektu je kompe- uzáveru cesty II/534 v km 2,567
tenciou PSK, ktorý ukončil proces – 7,810 v termíne od 16. júla
verejného obstarávania. Realizáto- 2019 do 30. júna 2020. Premávrom prác bude spoločnosť STRA- ka bude zabezpečená vo voľnom
BAG, s. r. o. Rekonštrukcia cesty jazdnom pruhu s obmedzeniami,
by mala trvať podľa predpokladov pričom jazdné pruhy sú predepribližne osem mesiacov, závisieť lené a vo vybraných úsekoch je
to bude tiež od poveternostných rýchlosť obmedzená na 30 km/h.

Letné podujatia to neohrozí

So zhoršenou dopravnou situáciou rátajú aj organizátori
blížiaceho sa veľkého podujatia
Medvedie dni. Tí zabezpečili pre
návštevníkov viaceré odstavné
plochy. V Smokovci bude posilnené parkovanie na futbalovom
ihrisku a pred Royal Palace, k
dispozícii však bude najmä kyvadlová doprava premávajúca od
záchytného parkoviska situovaného južne od penziónu Raimund.
Na cestovanie je takisto možné
využiť autobusovú či električkovú verejnú dopravu. Ak zvolíte
cestovanie osobným automobilom, treba počítať so zvýšeným

pohybom vozidiel a dopravným
obmedzením v súvislosti s rekonštrukciou cesty II/537. Riešením je
tiež zvoliť si prístupovú cestu cez
Tatranskú Polianku alebo Starú
Lesnú najmä v smere do Tatier.
Rekonštrukcia 5,27-kilometrového úseku komunikácie by mala
priniesť skvalitnenie dopravy v
podtatranskom regióne a s ňou
spojeného cestovného ruchu a tiež
prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky. Počas celej doby platnosti týchto obmedzení je v záujme nás všetkých,
aby sme dbali o vlastnú bezpečnosť
na ceste, ako aj bezpečnosť ostatných účastníkov premávky. red
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Výnimočné ek osystémy – tatranské plesá
Jazerá ľadovcového pôvodu, ktorých máme vo Vysokých Tatrách niekoľko desiatok, sú bezpochyby ozdobou takmer každej
tatranskej doliny. Rôzne veľké vodné plochy s rôznofarebnými
hladinami majú v obľube aj návštevníci Tatier – vyhľadávajú ich
pri svojich návštevách a výstupoch, no častokrát si neuvedomujú, akú veľkú majú hodnotu.
Tatranský národný park plesá sú tak vystavované nebezkaždoročne navštívia milióny pečenstvu, ktoré tomuto vzácturistov. Viac či menej známe nemu ekosystému hrozí už samotným prístupom človeka
do jeho bezprostrednej
blízkosti,
extrémnym prípadom
je kúpanie sa
v nich.

Vzhľadom na vysokú kultúrnu a biologickú hodnotu tatranských plies,
dôležitá je ich prísna ochrana. Za vstup do plesa hrozí v zmysle zákona
o ochrane prírody a krajiny pokuta vo výške až 66 eur.

Nezvratné zásahy

Okraj plesa je citlivý na
zošľapovanie brehov, čím
trpí aj rastlinstvo. Dochádza
k rozrušovaniu pôdy, zakaľovaniu vody a poškodzovaniu
vegetácie, ktorú v mnohých
prípadoch tvoria chránené
druhy tatranských rastlín.
Ako uvádzajú odborníci
zo Správy TANAP-u, dôležitým faktorom je, ako vplýva
kúpanie človeka na chemizmus vody. Látky obsiahnuté
v krémoch, repelentoch či
deodorantoch sa môžu uvoľňovať pri kúpaní do vody
a spôsobiť hormonálnu nerovnováhu citlivých organizmov, pre ktoré je voda tatranských plies domovom. Za
zložením syntetických vôní
v krémoch „sa môžu schovávať nebezpečné a karcinogénne chemikálie; UV filtre
používané v opaľovacích krémoch spôsobujú u živočíchov
reprodukčnú a vývojovú toxi-

citu...“. V každom prípade však
kúpanie v plesách z dlhodobého
hľadiska negatívne vplýva na
ich celkový stav.
Nenápadní obyvatelia

Prítomnosť drobných vodných zástupcov tatranskej
fauny – ako napríklad veslonôžka či žiabronôžka severská – je v plesách Vysokých
Tatier výnimočnosťou. Ide
o „jedinečné glaciálne relikty
alebo endemity obývajúce len
určité lokality“, ktoré sa u nás
udomácnili v poľadovej dobe,
a treba mať na zreteli, že „aj
malé zmeny prostredia môžu
viesť k ich zániku“.
Hoci má situácia v tatranských plesách zlepšujúcu sa
tendenciu (bol zaznamenaný výskyt niektorých ďalších druhov), pri ich ozdravovaní
netreba
ustávať,
keďže len pred niekoľkými
desaťročiami boli pre znečisťovanie ovzdušia značne
mp
prekyslené.  

Kamzíkov narátali menej ako vlani
Výsledky júnovej kamzičej inventúry sú už známe. Na slovenskej a poľskej strane Tatier zapísali do sčítacích hárkov
dokopy 950 kamzíkov, čo je oproti vlaňajšej jari menej
o 39 jedincov. Ešte výraznejší pokles je to v porovnaní
s minuloročnou jeseňou, kedy v Tatranskom národnom
parku narátali rekordných 1 431 kamzíkov.
inventúrou,
„Pod výsledky sa podpísalo kamzičou
najmä mimoriadne teplé po- ktorá bola v Tatranskom
časie, ktoré kamzíky prinúti- národnom parku vlani na
lo hľadať tieň. Mnohé z nich jeseň, výrazne ubudlo, zooho našli zrejme na severnej lóg dôvod na paniku nevidí.
strane Tatier, keďže u nás „Podobné to bolo aj minulý
sme ich zaznamenali menej rok na jar, keď sme narátali
a naopak, u susedov v Poľsku pod tisíc kamzíkov a jeseň
čísla
atakovali
rekordy. nás ohromila výsledkami.
Predpokladáme, že reálne je Keďže počas uplynulej zimy
kamzíkov zhruba o tridsať sme nezaznamenali výrazpercent viac, aj keď čísla ho- nejšie úhyny, predpokladávoria o niečom inom,“ kon- me, že v skutočnosti nedošlo
štatuje Jozef Hybler, zoológ k nejakým zásadným, dyŠtátnych lesov TANAP-u, namickým zmenám ich poktoré sú hlavným organizá- četnosti,“ ozrejmil Hybler
torom pravidelných kamzi- s tým, že práve jeseň je na
čích inventúr. Zatiaľ čo na sčítanie ideálna. „Počasie je
slovenskej strane narátali stabilnejšie, nie je tak horúco
591 kamzíkov, z ktorých a aj mláďatá sú už vtedy vo
bolo 63 tohtoročných mlá- väčšom pohybe, sú lepšie staďat, u severných susedov vané a viac ich vidno v tých
do sčítacích hárkov zapísali čriedach. Práve v tomto ob359 jedincov, počet mláďat dobí prebieha aj ruja, čiže
dosiahol 42. Hoci kamzíkov pozorujeme zvýšenú aktivitu
zapísaných v sčítacích hár- i u ostatných kamzíkov. Nakoch v porovnaní s ostatnou vyše, jesenné sčítanie robíme

dva dni, takže výsledky sú
presnejšie,“ dodal zoológ.

Stovky ľudí ich monitorujú už desaťročia

prostredí spozorovali tiež
viacero medveďov, zahliadli i orly skalné či sokola
sťahovavého. Okrem výskytu vzácnych druhov zvierat
zmonitorovali aj priechodnosť ochranných chodníkov
na území Tatranského národného parku.
ŠL TANAP-u


Kamzíky v Tatranskom
národnom parku sčítavajú
už od jeho vzniku, teda sedem desaťročí. Zatiaľ čo jarné spočítanie je zamerané
hlavne na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné
Rupicapra rupicapra tatrica - náš kamzík
mapuje početnosť
vrchovský tatranský
kamzičej populácie pred zimou.
Počas tohtoročnej
jarnej
inventúry,
ktorú pre počasie
napokon o týždeň preložili, bolo
v teréne približne
dvesto ľudí. Okrem
zamestnancov Štátnych lesov TANAP-u kamzíky rátali aj
pracovníci Správy
TANAP-u i Správy
PIENAP-u
spolu
s kolegami z poľského
Tatrzańskiego
Parku Narodowego, ako aj ďalšími
dobrovoľníkmi. Vo
vysokohorskom
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N o v i n k y z m i n i s t e r s t va
Rezort životného prostredia robí v ostatnom období
výrazné kroky vpred. Ku kľúčovým problémom, ktoré sú v
riešení, patrí najmä odpadová politika a ochrana prírody
(nielen) v najvzácnejších lokalitách Slovenska.
komunálnych odpadov. „Za poMiera recyklácie stúpa
Kým v roku 2017 Slováci re- sledné tri roky intenzívne nastacyklovali 29 % komunálneho vujeme odpadovú politiku tak,
odpadu, vlani to bolo o 7 % aby sa na Slovensku oplatilo trieviac. Na základe týchto údajov diť a recyklovať. A veľká vďaka
sa predpokladá, že výsledky patrí aj rastúcemu počtu občaaktuálneho roku budú ešte lep- nov, ktorí poctivo triedia. Pretože
šie, pričom do roku 2020 chce bez nich by akákoľvek odpadová
Slovensko dosiahnuť päťde- politika nemohla byť úspešná,“
siatpercentnú mieru recyklácie uviedol minister životného prostredia László Sólymos.
Za týmito optimistickými číslami stojí niekoľko
zmien a opatrení
uplynulého obdobia, akými sú
Ilustračná foto napríklad:
po-

vinnosť samospráv zabezpečiť
nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom (r. 2017) spolu
s povinnosťou – na požiadanie
vlastníka pozemku – zabezpečiť
hnedé nádoby alebo kompostéry pre obyvateľov bytoviek (r.
2018), zaviedli sa vysoké pokuty
pre prevádzkovateľov skládok,
ktorí nedodržiavajú svoje povinnosti určené zákonom ako
aj mnohé ďalšie opatrenia. Rok
2019 zároveň priniesol novinku
v podobe protiskládkového balíčka, ktorý má o. i. zvýhodňovať
obce, ktoré odpad poctivo triedia.

Adekvátna ochrana národných parkov

Prvým čítaním v parlamente prešla tiež novela zákona
o ochrane prírody. Ak poslanci
SNR túto legislatívu schvália,

tak akýkoľvek zásah do biotopov v národných parkoch,
plánovaná aj náhodná ťažba,
budú podliehať súhlasu Štátnej
ochrany prírody SR. Zmena zákona by v praxi mala znamenať,
že štátni ochranári nadobudnú
reálne kompetencie na ochranu
vzácnych území a priamo zakáže plošnú ťažbu v národných
parkoch.
Ďalšie čítanie je na programe
v septembri. Po vstúpení do
platnosti (od januára nasledujúceho roka) by novela zákona
o ochrane prírody a o lese mala
zaistiť adekvátnu ochranu tých
najvzácnejších lokalít Slovenska.
Systémové riešenia majú priniesť v oboch prípadoch ďalšie
pozitívne zmeny, ale aj napriek
tejto skutočnosti má však Slovensko stále čo doháňať.
mp

Štátne lesy majú nového riaditeľa
Víťazom výberového konania na post riaditeľa Štátnych lesov
Tatranského národného parku sa stal ich dlhoročný zamestnanec
Maroš Petrík. Do novej funkcie nastúpil v prvý júlový pondelok.
Bývalého riaditeľa Štátnych lesov
TANAP-u Pavla Fabiána, ktorý bol
vo funkcii od januára 2018, mal
nahradiť Rastislav Hutta. Po jeho
odvolaní na základe petícií ohľadne
developerských aktivít ho ministerka pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Gabriela Matečná nevymenovala a bolo vypísané nové výberové konanie, do ktorého si podali
prihlášky dvaja uchádzači. Jedným
z nich bol Maroš Petrík, ktorý vyštudoval lesné inžinierstvo na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo
Zvolene. V organizácii pôsobí od
roku 1985. Druhým uchádzačom
bol Juraj Piecka, ktorý vyštudoval
Technickú univerzitu vo Zvolene,
odbory lesníctvo a lesnícka fytológia. Aktuálne je poverený vedením
výrobno-technického úseku odštepného závodu Šaštín, štátneho
podniku LESY SR. Kvalifikačnými
predpokladmi na pozíciu nového
riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u
so sídlom v Tatranskej Lomnici
bolo vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa so zameraním lesníckym,
ekonomickým alebo prírodovedným. Uchádzači museli mať za
sebou minimálne tri roky v riadiacej funkcii a minimálne päť rokov
praxe v prevádzke lesnej výroby
alebo v štátnej správe lesného hospodárstva, v štátnej správe ochrany
prírody, prípadne v štátnej ochrane
prírody. Novinkou bolo, že každý

uchádzač musel predložiť koncepciu rozvoja príspevkovej organizácie. Na základe výberového konania
sa rozhodlo, že najbližších 5 rokov
povedie štátne lesy Ing. Maroš
Petrík.
Organizáciu povedie Tatranec
„Tí skôr narodení si ešte budú pamätať môjho deda a jeho pekáreň v
Tatranskej Lomnici. Tí neskôr narodení rodičov, ktorí pracovali v Astronomickom ústave SAV, otec neskôr
ako chatár na Zamkovského chate.
Ja som sa vydal na lesnícku dráhu.
Popri diaľkovom štúdiu na Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a
drevárskej vo Zvolene som nastúpil
ako robotník na Ochrannom obvode Dolný Smokovec, ešte za bývalej Správy TANAP-u. Po ukončení
štúdia som pracoval ako technik na
ochrannom obvode Kežmarské Žľaby, ekológ na ochrannom obvode
Tatranská Lomnica. Väčšinu svojho
pracovného života som strávil ako
vedúci ochranného obvodu Vyšné
Hágy. V roku 2014 som nastúpil na
pozíciu námestníka riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u. Od januára
2019 som bol dočasne menovaný na
pozíciu riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u a po úspešne absolvovanom
konkurze som bol od 1. júla do tejto funkcie menovaný,“ zhrnul svoje
pôsobenie Maroš Petrík.
Neľahká úloha
Štátne lesy ako príspevková or-

ganizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR majú
vo svojej kompetencii najmä starostlivosť o lesné ekosystémy a turistickú infraštruktúru. „Atraktivita
územia so sebou prináša množstvo
problémov spojených so starostlivosťou o územie, požiadavkami ochranárov a tlakom developerov. Ďalší
rad problémov so sebou prinášajú
obmedzené zdroje financovania našej činnosti. Mojou neľahkou úlohou
je zabezpečiť dostatočné financovanie, aby sme mohli plniť úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny, organizáciu zastabilizovať a zabezpečiť
starostlivosť o naše veľhory tak, aby
státisíce návštevníkov, ktorí ich ročne
navštívia, mohli odísť z Vysokých Tatier spokojní,“ uviedol riaditeľ.
Štátne lesy boli ako príspevková
organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
zriadené 1. januára 1995. Vo svojej
kompetencii majú starostlivosť o
tisíce hektárov lesných pozemkov,
drobné vodné toky v dĺžke 995
km, plesá, živočíšstvo a ryby na
území TANAP-u, PIENAP-u a v
ich ochranných pásmach. Lesníci
zabezpečujú výsadbu stromčekov,
spracovanie lesných kalamít, zarybňovanie tokov, údržbu, značenie
a bezpečnosť na viac ako 600 km
turisticky značených trasách, osadzovanie lavičiek, odpočívadiel a
nezabúdajú ani na informovanosť
návštevníkov národného parku.
Región Vysokých Tatier je skúšaný prírodnými katastrofami, ly-

kožrútovou kalamitou, suchom či
povodňami, ale i čoraz silnejším
tlakom ľudských aktivít. „Bola by
som rada, keby si všetky strany uvedomili, že bezpečnosť turistov v TANAP-e musí byť na prvom mieste.
Suché stromy neraz ohrozujú ľudí
na turistických chodníkoch a riziko
požiarov tisícok mŕtvych stromov zabitých lykožrútom v dolinách, ktoré
by nedokázal nikto uhasiť, je pre ľudí
i zvieratá veľmi reálne. Verím preto,
že Štátne lesy TANAP-u spoločne so
Správou TANAP-u odolajú nezodpovedným tlakom ľudí bez akejkoľvek
zodpovednosti a zamedzia hazardovaniu s ľudskými životmi Tatrancov,
návštevníkov, ale aj životmi zvierat
našich veľhôr, ktoré by požiarom nedokázali uniknúť. Úlohou Štátnych
lesov TANAP-u je vytvoriť rovnováhu medzi ochranou prírody a požiadavkami turistov. Aby sme mali
vo Vysokých Tatrách zdravé lesy, ale
tiež udržiavané a bezpečné turistické
chodníky,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR.
M. Petránová kb


TD 14 - 15/2019

V SKRATKE
Popradská nemocnica získala za rok 2018 medzinárodné zlaté ocenenie za liečbu pacientov
s cievnou mozgovou príhodou
(CMP). Tá je druhou najčastejšou
príčinou úmrtí vo vyspelých krajinách. Aj keď celosvetovo mortalita
na mozgový infarkt klesá, častejšie
sa objavuje u ľudí v produktívnom
veku.
Domáca značka Tami združuje 3 agropodniky s viac ako
tisíckou dojníc a mliekarne v Senici, Nitre a v Kežmarku. Práve tu
sa rodí investícia za 15 miliónov
eur – najväčšia za posledných 20
rokov v mliekarenstve. Nová kežmarská fabrika bude produkovať
syry s modrou plesňou, ktoré Tami
predáva pod značkami Tatranský
rival a Tatranská niva. Po Senici
ide o druhú fabriku svojho druhu
na Slovensku.
Juraj Koreň a Michal Sabovčík vlani vyliezli na dovtedy nezdolanú horu v Antarktíde, z ktorej zleteli pomocou padákov. Teraz
sú rámci projektu Seven Virgin
Summits v Grónsku, kde majú
podobný plán. Zatiaľ sa v rámci
aklimatizácie trojici Čmárik, Krasňanský a Sabovčík po 17 hodinách
lezenia v žulovej stene podaril
náročný prvovýstup. Ďalšie nové
línie za severným polárnym kruhom vyliezli aj Krištofovičová a
Koreň.
Včelári pod Tatrami už stáčali tohtoročný med. Usilovné včielky prekvapili aj na Štrbskom Plese,
kde majú svoj domov v úľoch na
streche Hotela FIS v nadmorskej
výške 1 380 metrov. Aj napriek
náročným klimatickým podmienkam včelár stočil z dvoch úľov viac
ako desať kilogramov medu. Hotel
vďaka vlastným včelstvám ponúka
rôzne medové prípravky i pochúťky.
Rezort AquaCity Poprad a
Národné futbalové centrum v Poprade sa stali centrom pozornosti
futbalových nadšencov, keď pod
Tatry priletel futbalový veľkoklub
Arsenal Londýn. Futbalisti z tímov U23 a U18 sú čakateľmi na
vstup do profesionálneho mužstva
a sveta veľkého futbalu. Klub si
vybral ako miesto na trénovanie a
regeneráciu Poprad a Vysoké Tatry vďaka úsiliu majiteľa AquaCity
Jána Telenského a referenciám

(pokračovanie na str. 10)
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Odzvonilo na letné prázdniny
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Po desaťmesačnom kolotoči povinností v školách odzvonilo na letné prázdniny. Posledný
júnový deň sa niesol v duchu radosti i obáv zo skončenia významnej životnej etapy, ako aj
odovzdávania vysvedčení a oceňovania úspešných reprezentantov.
Záver školského roka patril slávnostnej rozlúčke so školským rokom
2018/19 a odovzdávaniu koncoročných vysvedčení. Na tento deň sa
tešili najmä žiaci, ktorým po 10 mesiacoch v školských laviciach začali
dvojmesačné prázdniny. Najťažšie
lúčenie mali deviataci, ktorí v septembri nastúpia na strednú školu.
Pri slávnostnom ukončení roka boli
na tatranských školách ocenení žiaci, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky
v športových a vedomostných súťažiach. Hrdo reprezentovali a robili
dobré meno nielen svojej škole, ale
aj mestu Vysoké Tatry. Veľkú vďaku vyjadril aj primátor Ján Mokoš,
ktorý sa v slávnostnom príhovore

Vo Vyšných Hágoch – v najvyššie položenej základnej škole, si koncoročné vysvedčenia prevzalo 24 žiakov.
ZŠ V. Hágy

poďakoval všetkým pedagógom,
ako aj nepedagogickým zamestnancom, bez ktorých by úspešný
chod vzdelávacích inštitúcií nebol

možný. Dvere tatranských škôl
– dvoch základných, málotriednej, strednej a umeleckej školy, sa
kb
otvoria opäť 2. septembra.

„Kreativita nie je niečo, s čím sa narodí zopár ľudí. Je to dôležitý
aspekt života, ktorý niektorí živia a podporujú, iní ignorujú.“
Sme škola plná ľudí – detí
i dospelých, ktorí majú v sebe
kopec kreativity, za čo nemôžeme. Z toho vyplýva, že napriek
v auguste vytvorenému plánu
práce na celý školský rok a tiež
rozpočtu, sa nám v procese
vynárajú vždy nové nápady na
prezentovanie, výučbu, tvorbu,
realizáciu a podobne.
Náš zriaďovateľ to preto s nami
ozaj nemá jednoduché. Je to práve on, koho žiadame financie na
realizáciu a podporu našej tvorivosti. Na meste pracujú „čarodejníci“, ktorí na podnet nášho
šéfa vždy vyčarujú balík riešení.
Po diskusiách na poradách riaditeľov a stretnutiach na MPC
Prešov viem, že v mnohých iných
mestách a obciach takáto podpora nefunguje, a preto ďakujeme,
že vo Vysokých Tatrách sú na
týchto miestach humánni, prajní
a zázračne schopní ľudia, ktorí
pomáhajú svojou zanietenou
prácou posúvať mesto a inštitúcie
v ňom raketovo vpred. Menovite
si dovolím poďakovať za efektívnu
komunikáciu a flexibilné riešenia
v uplynulom školskom roku:
primátorovi Ing. Jánovi Mokošovi, Ing. Eugenovi Knotekovi,
poslankyniam Mgr. Darine Jatiovej a Ing. Lucii Dubielovej,
poslancom Pavlovi Schlafferovi
a Jurajovi Husovskému, zamestnancom MsÚ Jozefovi Gálovi,
Ing. Márii Fábryovej, Mgr. Kataríne Bohušovej, Anne Jurečkovej,

Tiborovi Kilianovi a Mgr. Marekovi Puchalovi.
Základná umelecká škola sa
počtom žiakov šplhá k vysokým číslam. V tomto školskom
roku navštevovalo ZUŠ cca 330
žiakov, pod pôsobením 20 pedagógov. V auguste sa za podpory
mesta zrekonštruoval po tanečnej sále a riaditeľni ďalší priestor,
a to sklad – na novú učebňu
pre vyučovanie hry na saxofón,
bicie, gitaru. V personálnej sfére
došlo k zmenám a vďaka záujmu
kvalitných pedagógov o pôsobenie práve v tatranskej umeleckej
škole sme prijali posily (Mgr.
Katarína Horníková do výtvarného odboru, Mgr. art. Adriána
Rusnáková do tanečného odboru, Dominika Gorecká, DiS. art.
do hudobného odboru – spev,
Mgr. Ivana Gregová, DiS. art. do
hudobného odboru – flauty, Matej Kovalčík, DiS. art. do hudobného odboru – saxofón, gitara,
bicie, flauta).
Kvalitnú školu tvoria kvalitní

učitelia a ja hrdo vyhlasujem, že
ZUŠ takými aktuálne disponuje,
čo je podľa mňa najväčší benefit našej školy. Vďaka mladému
pedagogickému kolektívu sa
vniesla do života školy tvorivá
klíma, priateľská – motivujúca
atmosféra a vysoký záujem na
prezentovaní žiakov a ich práce
na verejnosti a súťažiach. Ďakujem dlhoročným zamestnancom,
že prijali nových kolegov a krásne
pomohli vytvoriť tím, ktorý ide
jednou SPOLOČNOU cestou za
víziou, ktorú SPOLOČNE vytvorili. Poďakovanie za efektívnu
spoluprácu a tzv. „boj za pochodu“ patrí Rodičovskému združeniu pri ZUŠ – členkám Mgr. Miroslave Rusiňákovej a Ing. Petre
Marx a podobne aj Rade školy.
Počas dvoch rokov sa podarilo
nastaviť ekonomické smerovanie,
vytvoriť čo najkvalitnejší potenciál v oblasti personalistiky, zriadiť
stránku https://zustlomnica.edupage.org/ a logo školy, facebo(pokračovanie na str. 9)

Napísali ste nám/ Tatranské spektrum
(dokončenie zo str. 8)

okovú stránku, čo oceňujú najmä
rodičia našich žiakov, zvýšiť úroveň edukačného procesu, najmä
o kooperáciu odborov, účasť na
súťažiach s úspešnými oceneniami, participáciu so zriaďovateľom, zapájanie sa do projektov,
o verejné prezentovanie v spolupráci s hotelmi, penziónmi a podnikateľmi na území Vysokých
Tatier i mesta Poprad (penzión
Teniscentrum, Hotel Lomnica, Hotel Morava, Hotel Slovan,
cukráreň Malý Princ, ZLP Krásne Sady – Mlynica, Dobrá hračka,
Robert Gálfy, OOCR – Región
Vysoké Tatry).
Pre ďalší školský rok do plánu
školy vkladáme: záujem o rozvoj posledného aspektu, ktorý
sme predložili zriaďovateľovi na
základe pozitívnych výsledkov
ZUŠ a autoevalvácie školy – vytvoriť väčší ucelenejší PRIESTOR,
čo primátor doplnil po rokovaniach a sedeniach komisií o dôvetok – S KVALITNÝM MATERIÁLNO-TECHNICKÝM
VYBAVENÍM, KTORÉ BUDE
SPĹŇAŤ KRITÉRIÁ VYBAVE-

NIA STANOVENÉ MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA. Citujem
primátora: „Deti aby boli v bezpečnom, zodpovedajúcom, kvalitnom a čistom prostredí, lebo deti
si to predsa zaslúžia.“ Tu chcem
povedať, že do ZUŠ chodia deti
zo všetkých základných aj materských škôl, teda naozaj nám nejde o prestíž či osobné napĺňanie
kariéry, ale spájanie týchto
zariadení, vzájomnú pomoc pri
tvorbe kultúrnych programov, ale
hlavne o ponúknutie možností
našim deťom, či už lomnickým,
smokoveckým, hágovským, kotlinským. Spolupráca vedúcich
a riadiacich pracovníkov je výnimočná, čo je predpokladom pre
naplnenie tohto cieľa. Ďalej vidím
vďaka otvorenej komunikácii
a spolupráci možnosť dosiahnuť
reprezentatívnu úroveň mesta vďaka zmysluplnej práci detí
a učiteľov na medzinárodnej
úrovni.
Celý druhý polrok sa otázkou
priestorov pre umeleckú školu
zaoberali poslanci, riaditelia škôl
a škôlok, pričom veľký záujem
bol práve u rodičov v mestskej
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časti Dolný Smokovec. Osobné
rozhovory s pánom primátorom
a odborníkmi MsÚ priniesli po
náročnom období pre nás všetkých neuveriteľný verdikt. Mesto
sa na základe pozitívne zhodnotených výsledkov, predložených
argumentov a vízie školy rozhodlo podporiť našu požiadavku a v budúcom školskom roku
bude plánovať rekonštrukciu
a prípravu našej ALMA MATER.
Ide o priestor s rozlohou cca 450
m2, čo zaručuje podmienky pre
prácu na vysokokvalitnej úrovni,
zodpovedajúcej úrovni konzervatória. A to pre všetky vyučovacie
odbory. Bližšie informácie určite podajú neskôr kompetentné
a poverené osoby z pôdy mesta
Vysoké Tatry.
V budúcom školskom roku
v mesiaci december uzrie svetlo sveta premiéra filmu Blíž ke
hvězdám, na ktorého natáčaní
sa zúčastnili aj naši žiaci. Novinkou bude zavedenie štúdia v tanečnom odbore, a to
štúdium pre dospelých, o ktoré
bol v posledných mesiacoch zo
strany mamičiek veľký záujem.
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Počas letných prázdnin bude
v termíne 12.–16. augusta 2019
realizovaný letný denný tábor
DÚHA, do ktorého nám bolo
zverených 20 detí. Za túto dôveru
veľmi pekne ďakujeme.
Záverom ďakujem ja osobne za
pomoc osobám, ktoré boli hlavnými postavami pri snívaní mojej
rozprávky, a to v tej podstatnej –
manažérskej činnosti: primátor
Ing. Ján Mokoš, poslankyňa
Mgr. Darina Jatiová, moja pre
mňa jedinečná a nezastupiteľná
asistentka Ing. Mária Lukáčková
a ekonómka školy Anna Gánovská. Týmto vyššie menovaným
ďakujem citátmi, oni už budú
presne rozumieť: „Máme dve
ruky. Jednu, aby sme stisli dlaň
tým, s ktorými kráčame a druhú,
aby sme dvíhali tých, ktorí padajú.“
„Zájsť ďaleko je možné iba vtedy, ak nevieme, kam presne cesta
vedie.“
„My dnes vedieme triedu plnú
detí. Zajtra budú tieto deti viesť
svet. Je aj na nás, aký bude!“
Mgr. Silvia Bombarová


Zoričáková, DiS. art.

Modlitby v horách ako spomienka na Svätého Otca
Každoročná spomienka na návštevu Jána Pavla II. na Sliezskom dome sa uskutočnila počas nedeľnej svätej omše
v Božom chráme, ktorý si On sám vytvoril – v nádherných horách.
Celebrantom spomienkovej svätej omše ska 2. až 3. júla 1995. Jeho skromným žela- 84 opustil tento svet. Rovnako ako si zanechal
bol katolícky kňaz vdp. Michal Regec. ním bolo znovu vidieť aj naše hory – jeho v srdci obraz našich hôr, tak dodnes zazniekb
Spoločne s ním bohoslužbu vo vysokohor- srdcu veľmi blízke. Počas svojej návšte- vajú vo veriacich jeho posolstvá.
skom prostredí koncelebrovali farár rím- vy dňa 3. júla požehnal a vysvätil kríž pri
skokatolíckej cirkvi farnosti Vysoké Tatry Sliezskom dome, čo pripomína aj pamätRóbert Tokár a kaplán Horskej záchrannej ná tabuľa. Vo Velickej doline odpočíval v
služby Ján Dubecký. Desiatky veriacich si skromnom drevenom prístrešku, ktorý bol
v modlitbách pripomenuli návštevu Svä- neskôr premiestnený ku kostolu v Starom
tého Otca pápeža Jána Pavla II., ktorý Vy- Smokovci, na ktorom je taktiež umiestnená
soké Tatry navštívil pred 24 rokmi. Karol drevená tabuľa venovaná Svätému Otcovi.
Wojtyła navštívil Spišskú diecézu – Spišskú Tá bola osadená na fasádu Kostola NepoKapitulu, Levoču, Poprad a Vysoké Tatry škvrneného počatia Panny Márie v Starom
počas druhej pastoračnej návštevy Sloven- Smokovci v júni 2005 po tom, ako vo veku

Š. Gallik
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klubu Manchester United, ktorý
tu už opakovane zavítal. Počas týždňového sústredenia absolvovali
zápasy proti Slovanu Bratislava a
pražským klubom Sparta a Slavia.
Vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru
Lešť sa konalo trojdňové školenie
mladých psovodov a psov Horskej
záchrannej služby (HZS) zamerané na vyhľadávanie osôb. Hlavnou
časťou bolo nočné cvičenie záchranárov s hasičmi v rumoviskách
starej nemocnice, kde bol simulovaný požiar a úlohou kynológov
bolo vyhľadávať zasypané osoby.
15. júla si Tatry vyžiadali
ďalšiu obeť. Krátko po 7.00 hodine bol na tiesňovú linku HZS
„18 300“ nahlásený pád horolezca
spod Kolového štítu smerom do
Kolovej doliny. O pomoc požiadal
prostredníctvom Aplikácie HZS
jeho spolulezec, ktorý sa nachádzal na hrebeni, asi 50 metrov pod
vrcholom. O súčinnosť bola požiadaná posádka VZZS z Popradu,
no pre zlú viditeľnosť a silný vietor
nebolo možné pristáť pri zranenom. Postupne boli z heliportu v
Starom Smokovci do Červenej dolinky vrtuľníkom vyvezení dvaja
záchranári, ktorí k horolezcovi postupovali pozemne. Žiaľ, 40-ročný
horolezec pri 250 metrovom páde
utrpel poranenia nezlučiteľné so
životom. Jeho telesné pozostatky
boli v súčinnosti s Letkou Ministerstva vnútra SR transportované
k Chate pri Zelenom plese a odtiaľ
terénnym automobilom HZS do
Ždiaru, kde boli odovzdané príslušníkom polície. S druhým horolezcom záchranári HZS zostúpili
na chatu.
Horská záchranná služba
varuje, že vo vyšších polohách sa
môžu stále nachádzať zvyšky snehových polí. Preto žiadajú návštevníkov, aby sa do hôr dobre
vystrojili a nezabudli skontrolovať
predpoveď počasia.
Počasie skomplikovalo túru
slovenskej rodine, ktorá uviazla
na Popradskom Plese. Ich trojmesačné dvojičky potrebovali vybrať lieky, tak požiadali o
pomoc záchranárov HZS, ktorí
ich v búrke transportovali terénnym vozidlom z Popradského
Plesa do ubytovacieho zariadenia, kde lieky zabudli.  
kb
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Stále vydarene jší Oldtimer
90 nablýskaných strojov z predvojnových čias obdivovali
milovníci histórie, krásnych áut a motocyklov v mestskom
parku v Tatranskej Lomnici na obľúbenom podujatí Tatranský oldtimer, ktoré odštartoval koncert pražskej retro kapely Sestry Havelkove s orchestrom. Vydarený 4. ročník
podujatia hostil svetové unikáty, priniesol niekoľko noviniek
a svojou účasťou ho podporili aj významné osobnosti.

Po roku opäť vydarenejšie
podujatie sa uskutočnilo vďaka iniciátorovi zrazu Martinovi
Mladoňovi – zakladateľovi Veterán Car Clubu Tatranský oldtimer Tatranská Lomnica v spolupráci s mestom Vysoké Tatry
a Retro Hotelom Morava. „Tento
ročník bol opäť výnimočný. Zlepšili sme sa počtom áut aj kvalitou
podujatia, ktorého sa zúčastnilo
90 posádok. Najstarším autom,
ktoré sme tu mali za 4 roky, bol
Lorraine-Dietrich z roku 1907,
ktorý získal hlavnú cenu zrazu
– cenu Gustáva Anděla. Diváci
mohli vidieť celé spektrum predvojnových áut – od superluxusných, športových po bežné autá a
motocykle. Účastnícku výnimku
sme udelili aj niekoľkým povojnovým autám, ktoré boli jedinečné
konštrukciou, značkou či príbehom,“ zhodnotil hlavný organizátor Martin Mladoň.
Vybrať spomedzi veteránov to
najkrajšie auto a motocykel bola
naozaj ťažká úloha. Pohár primátora Vysokých Tatier v kategórii
automobil napokon získal Horch
855 Special Roadster. Zo 7 vyrobených kusov sa dochovalo už
len 6 exemplárov na svete! V kategórii motocykel zvíťazila Jawa
175 Špeciál, na ktorej pricestoval
z Prahy pán profesor, svetový
chirurg Pavel Pafko. Na najmenšom autíčku prišiel zo susedných
Čiech aj profesor kardiochirurg
Pirk, na svojom Peugote BeBe
(malé Bugatti) konštruovanom
automobilkou na luxusné športové autá Bugatti.

Dynamické obrazy s nádychom histórie

V priestoroch Retro Hotela
Morava vystavovali svoje diela
dvaja renomovaní umelci – Věra
Hejdová a Yuriy Schevchuk,
ktorí zachytili dynamiku starých
áut na plátnach obrazov. Umelci spoločne s organizátormi a
účastníkmi podujatia nezabudli
ani na tých, ktorí sú odkázaní
na pomoc druhých. Viaceré obrazy vydražili v aukcii a získané
financie odvzdali detskému (neonatologickému) oddeleniu do
nemocnice v Ostrave.
V ě r a
Hejdová je
m a l i ar k a
a grafička,
ktorá svoju lásku k
historickým autám začala
dávať
aj
na plátno. Inšpiráciou je pre ňu
i príroda, architektúra, no rada
maľuje aj portréty a zvieratá. Jej
prvým obrazom bola čerstvo
zrenovovaná Tatra 603 z rodinnej zbierky. Maľba veteránov
spočíva v preštudovaní proporcií automobilu a jeho vhodného
zasadenia do krajiny či mesta, s
cieľom navodiť dobovú atmosféru.
Jurij Schevchuk už ako šesťročný obľuboval kreslenie, ktoré
sa stalo jeho celoživotným koníčkom i prácou. Po absolvovaní prestížnej kyjevskej akadémie

architektúry sa začal naplno venovať umeniu. Výlet do Prahy
mu učaroval natoľko, že spolu s
rodinou tam od roku 1993 žije a
prevádzkuje vlastnú galériu. Z
jednotlivých obrazov vyžaruje
autorova láska k starým autám,
jazzu a mestským zákutiam, z
ktorých cítiť pohyb i atmosféru
miest. Hudba a autá sú motívmi, ktoré boli v bývalom režime
zakázané, no dnes sa ich tvorbe
môže naplno venovať a vystavovať na rôznych európskych výstavách. Vo jeho tvorbe strieda
3 rozdielne techniky: akvarel,
pastel a akrylové farby a počítačovú grafiku. Najradšej má však
akvarel, ktorý je aj najzložitejšou
technikou, pretože „neodpúšťa
chyby“. „Ak sa pomýlite, obraz
môžete vyhodiť. “

Ďalšie plány

„Veľmi ma teší, že k nám prišli krásne autá, ale aj významné
osobnosti. Z Poľska k nám prišli
majitelia závodného Bugatti z
roku 1927, z Čiech pricestovalo až 35 posádok. Pre obrovské
nadšenie neostávame len pri
tomto podujatí. V septembri
po 55 rokoch obnovíme Popradskú valašku, ktorá zanikla
11. ročníkom v roku 1964. Nejde o súťaž, ale jazdu pravidelnosti historických automobilov,“
prezradil Mladoň.
kb

Horch 855 special roadster získal v kategórii automobil Concourse d‘ elegance
víťazný pohár primátora Vysokých Tatier. J. Novobilský
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Jedinečný príbeh a žalostný stav unikátnej stavby
Alexandrovov súbor piesní a tancov Červenej armády oslavuje 90 rokov.
Mužský vojenský zbor pri tejto príležitosti pripravil turné, ktoré neobišlo ani
Slovensko. Začiatkom 50. rokov mali vystúpiť aj vo Vysokých Tatrách. Hoci išlo
o nedorozumenie, brigádnici za necelé dva týždne postavili veľkolepú stavbu,
na ktorej javisku ako zázrakom účinkoval obľúbený súbor, ktorý pod tatranské
štíty prilákal 25 000 divákov!
Svetoznámy vojenský súbor „Alexan- ta Vysoké Tatry či národného parku. V tom
drovci“ založil v roku 1928 skladateľ, gene- čase sa ako funkcionári spoločne s kolegarálmajor a profesor moskovského konzer- mi pasovali s množstvom problémov: vevatória Alexander Vasiľjevič Alexandrov. novali sa napríklad estetickej úprave osád,
Za 90 rokov na scéne získali množstvo výsadbe zelene, zavádzaniu osvetlenia,
ocenení za zborový spev, sólo spev a legen- v rámci pokoja zaviedli zákaz trúbenia áut
dárne ruské tance či balet.
pred zákrutou a hľadali spôsoby vzájomnej
Vystúpenie Alexandrovovho súboru bolo spokojnosti spolunažívania domácich obydôvodom výstavby amfiteátra v Starom vateľov a návštevníkov Vysokých Tatier.
Smokovci. Túto pre Vysoké Tatry a vte- Veľká sláva pre Tatry
Na zozname miest, kde mal začiatkom
dajšie Československo významnú udalosť
opísal v autobiografickej knihe Prvá ma- päťdesiatych rokov minulého storočia vyturita a Vysoké Tatry niekdajší verejný či- stúpiť 200-členný Alexandrovov súbor,
niteľ, diplomat, správca zotavovne pri No- boli aj Vysoké Tatry ako celonárodne
vom Štrbskom plese, predseda Mestského významná a turistami čoraz obľúbenejšia
národného výboru (MNV) Vysoké Tatry oblasť. Otázkou ostávalo, kde sa koncert
Jozef Nálepka. Počas desaťročia vo funkcii uskutoční. Ideálnym miestom pre javisko
predsedu MNV stál pri viacerých význam- a pódium sa javila rovná plocha nad náných zmenách. Zažil povojnové premeny rodným výborom. Architektonický návrh
Tatier na kúpeľné centrum, zriadenie mes- amfiteátra so zázemím pre účinkujúcich
zostrojil za niekoľko dní a nocí
Christo Cyporanov z Horného
Smokovca. Do stavebných
prác sa zapojili Tatranci, rekreanti i vojaci, ktorí v rámci
„Akcie Z“ vykonávali dobrovoľnícku brigádu. Na úpravu
svahu na sedenie vlastnoručne
presunuli desaťtisíce kubíkov
zeminy. Radosť z účasti na
výstavbe veľkolepého javiska
ich hnala vpred, a tak usilovne pracovali od rána do neskorého večera. Počas prác
čelili množstvu komplikácií
s dodaním materiálu, no o najväčšom probléme ani netušili.
Zbytočná práca?

Ako píše Nálepka, „K nebu
sa už týčili obvodové múry, na
ktorých malo spočinúť javisko a svah sa stále viac a viac
zmierňoval a vyzeral celkom
nádejne. Čo sa ale nestalo.
Asi týždeň pred dňom, keď
sa malo uskutočniť vystúpenie súboru, objavil sa v tlači
presný program vystúpení Alexandrovovho súboru a Tatry
v ňom neboli uvedené. Hotová
pohroma!“ Pocity sklamania
a zlosti vyburcovali hlavných
funkcionárov konať. Po dvoch
dňoch telefonát z Bratislavy
potvrdil, že nejde len o chybu
tlače, ale koncert sa v Starom
Smokovci naozaj neuskutoční. Zanietení dobrovoľníci

nevedomí tejto smutnej správy pokračovali v čulom stavebnom ruchu. Hoci
pracovali bezplatne, podľa Jána Nálepku
mali nevídané zanietenie, pre ktoré im nedokázal povedať, že koncert sa ruší. A tak,
ako ďalej spomína vo svojej publikácii, vycestoval do Bratislavy, aby jednal priamo
s vedením súboru o možnosti vystúpenia
pod tatranskými štítmi.
Dva týždne prác a hodina argumentácie

Vďaka predsedovi SNR sa Nálepka stretol s vedúcim súboru – jeho zakladateľom Alexandrom Alexandrovom. Vychrlil
naňho celý príbeh, množstvo argumentov
a pozvaní, ako aj hromadu fotografií zachytávajúcich priebeh výstavby – oddaných brigádnikov, murárov, ktorí preniesli
tony materiálu počas neľahko odpracovaných hodín za dva týždne! Bola nedeľa.
Alexandrov po zdanlivo nekonečných úvahách s miernym úsmevom poznamenal, že
v stredu majú voľný deň – mohli by túto
ponuku zvážiť. Tri dni ostávali Tatrancom
na dokončenie výstavby, osvetlenia, postavenie stoviek lavíc, tlač letákov a vstupeniek, zabezpečenie perfektného priebehu
podujatia a zázemia veľkolepého koncertu.
Zázraky na počkanie

V stredu zaplnilo tatranské cesty nevídané množstvo áut a autobusov, ktoré
priviezli celkovo 25 000 návštevníkov. Napriek šibeničnému termínu a množstvu
komplikácií súbor vo Vysokých Tatrách
napokon vystúpil. Zbor v uniformách zožal nevídaný úspech, ktorý bol pre všetkých divákov neopakovateľným zážitkom.
Výťažok z prvého vystúpenia na javisku
smokoveckého amfiteátra sa použil na jeho
dobudovanie. Jeho súčasný stav akoby ani
nepamätal na dávnu slávu, ktorú zažíval
ako dejisko najväčších podujatí a koncertov v Československu.
Neistá obnova

Už roky je objekt v žalostnom stave.
Rozbité okná, obité steny a miesta pre
divákov obsadili parkujúce autá. Nielen
tí, ktorí s nostalgiou spomínajú na chvíle
pod nočnou oblohou počas premietaní, na
koncerty a iné významné celonárodné spoločenské podujatia, dúfajú v obnovu amfiteátra. Napriek snahám o jeho záchranu
majú kompetentní zviazané ruky. Objekt je
v súkromnom vlastníctve, a tak sa rokuje
o ďalších krokoch, ktoré by obnovili kultúrny život na tomto mieste, ktoré neslúži
svojmu účelu a narúša estetický kontext
najstaršej tatranskej osady. Slovenskí architekti v rámci projektu zveľadenia nášho
mesta predstavili návrh obnovy amfiteátra,
ktorý mali možnosť vidieť návštevníci
výstavy Zásahy Tatry vo Vile Flóra, kde
okrem neho predstavili desiatky ďalších
projektov na skrášlenie a zlepšenie kvality
života vo Vysokých Tatrách.   
kb
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avizujeme
Víkendové dni (26. až 28. júla)
si môžete spestriť návštevou Ľubovnianskeho hradu, kde sa uskutočnia
hradné slávnosti, ktoré nesú podtitul
„Kráľovská koruna v ženských rukách“. Dozviete sa, kto bola kráľovná
Hedviga, chýbať nebude ani nočná
prehliadka hradu či ohňová šou. V
programe vystúpi šermiarska skupina
Sarus z Prešova, brušné tanečnice ShadenProfi Dance Company zo Spišskej
Novej Vsi a sokoliari sv. Bavona zo
Štiavnických Baní. Na návštevníkov
čakajú tiež remeselné trhy v skanzene
pod hradom Ľubovňa. Podujatie sa
začína v piatok ráno o 9. hodine, trvať
bude do nedeľného večera.
V sobotu 27. júla sa v Kaviarni
a čajovni U Vlka môžete započúvať
do rozprávania o knižnej novinke
tatranského vydavateľstva História dopravy vo Vysokých Tatrách. Program
sa začne o 19. hod., vstup voľný.
V rovnaký deň sa uskutoční v
čase od 17.00 do 22.00 hodiny 6. ročník nevšedného podujatia Benátska
noc. Výnimočný letný večer na Štrbskom Plese prinesie divadelný príbeh
o podobách lásky, klavírne vystúpenia, koncert akordeónového orchestra
či živé zrkadlové sochy. Predaj lístkov
na člnkovanie po plese bude priamo v
prístave, ich počet je však limitovaný!
Vstup na podujatie je zdarma.
Na Hrebienok sa opäť po roku
vracia obľúbený festival Medvedie
dni. V dňoch od 31. júla do 3. augusta
(streda až sobota) sa môžete tešiť na
bohatý program určený najmä tým
najmenším: pripravené sú nové zábavno-vzdelávacie aktivity, hry, súťaže
i ďalšie atrakcie. Počas štyroch pestrých dní vás čaká napríklad hudobné
a muzikálové divadlo s predstavením Asterix a voľba starostu, zábavno-vzdelávací projekt Plasťáci, tanečno-umelecké zoskupenie Credance či
hudobná skupina Hevi Dubi Komiks
Band. Na programe sú tiež rôznorodé
workshopy spojené s ochranou a spoznávaním prírody a života v lese. Prípadne vás zaujme svetový muzikálový
hit – Cats či vystúpenie SĽUK-u.
Dňa 22. júla sme si pripomenuli
sté výročie prvého československého
knižničného zákona. Ten nariaďoval
povinnosť zriadiť knižnicu v každej
obci najneskôr do 1–2 rokov od nadobudnutia účinnosti zákona, pričom
každá knižnica musela mať výpožičné
oddelenie a študovňu. Pri tejto príležitosti sa v Podtatranskej knižnici v
Poprade koná výstava, ktorá okrem
toho však prináša aj čosi z histórie samotnej knižnice. Navštíviť ju môžete
mp
do 30. augusta tohto roka.
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Aký je osud smokoveckého amfiteátra?
Hoci výstavu Zásahy Tatry 2019 vo Vile Flóra už nenájdete,
takmer tri desiatky kreatívnych riešení, ako zveľadiť mestské verejné priestory vo Vysokých Tatrách, stále stoja za
úvahu nielen tých, ktorí majú schopnosť veci meniť.

Miestom, ktoré si z dlhodobého hľadiska žiada takéto zamyslenie, je bezpochyby práve amfiteáter v Starom Smokovci, ktorý
z čias svojej najväčšej slávy pamätá desaťtisíce návštevníkov
na podujatiach. Pre spoločenský život v meste mal nemalý
význam. Budova s premietacou
stenou a javiskom s nevšednou
prírodnou kulisou mala multifunkčné využitie – bola dejiskom kultúrnych podujatí či
folklórnych vystúpení, miestom
oceňovania športovcov aj vítania expedícií. Obľube Tatrancov
sa tešilo najmä kino pod holým
nebom. Od roku 1954 až do
konca 80. rokov bola napríklad
dejiskom Filmového festivalu
pracujúcich.

Kultúrny stánok dnes chátra
– areál je zanedbaný, zarastený
drevinami – v priebehu rokov sa
premenil na parkovisko, o povestnej atmosfére tohto miesta
nie je ani stopy. Pritom prírodné prostredie, ale aj umiestnenie
poskytuje ideálne podmienky
na to, aby si niekdajší amfiteáter
uchoval charakter oddychovej
zóny, ktorá je ľahko dostupná,
dobre situovaná takpovediac
v centre. A hoci sa hovorilo
o jeho obnove v pôvodných dimenziách, šestica architektov
zapojených do projektu prišla
aj s novými nápadmi. „Jeho niekdajší lesk by mu mohlo pripomenúť napríklad zriadenie autokina, alternatívnym návrhom
je kúpalisko/klzisko – v antiko-

rovom exteriérovom bazéne by
sa v lete plávalo, v zime korčuľovalo.“
„Ak zalovím v pamäti a vrátim sa do detstva, vybaví sa mi,
že keď sa tu čosi dialo, všetko
to bolo práve tam. Toto miesto
si pýta nejakú kultúru, a tak to
bolo vždy,“ vyjadril sa jeden
z autorov nápadu Martin Marušinec, rodený Popradčan,
ktorý v Tatrách vyrastal. Pri
uvažovaní nad tým, čo so smokoveckým amfiteátrom, vychádzali s kolegami v prvom rade
z úvahy, kam a ako pritiahnuť
domácich, aby nemuseli schádzať za spoločenským vyžitím
do Popradu. „Nič komplikované
pri vymýšľaní to nebolo, práve
naopak. Tým, že nás je v ateliéri
dosť veľa, mali sme bohatú debatu a spoločne sme uvažovali nad
tým, čo by sa reálne dalo vymyslieť a prípadne zrealizovať,“ prezradil architekt. „V prvom rade
sme chceli podnietiť ostatných,
najmä tých, ktorí k tomu môžu
(či by mali) čo povedať. Spoločenské chcenie je kľúčové. Od
takéhoto impulzu by sa mohli
azda pohnúť veci reálne aj ďalej.“
myslí si Marušinec, ktorý však
vidí význam aj v realizácii malých krokov. „Možno stačí začať
napríklad s lavičkami, pri ktorých sa časom začnú zdržiavať
ľudia a postupne sa začne meniť
charakter tohto miesta. Ponúkli
sme nápad, s ktorým sa dá, samozrejme, ďalej pracovať.“ mp

Nielen sláva, ale aj kus driny
Čo všetko sa skrýva za týmito slovami určite dobre vedia herci
tatranského Divadla Paľa Bielika Tatranská Lomnica, ktoré si
v tomto roku pripomína okrúhle 30. výročie svojho založenia.
Oslavovalo sa, ako inak, hraním – uplynulý víkend sa niesol v
znamení letného divadelného festivalu amatérskych súborov
Stretnutia.
Dvadsaťjeden divadelných svojich hodnoteniach boli urpremiér a niekoľkonásobne čite obšírnejší...
viac repríz, prevažne komé- Obnovená tradícia
Začiatok lomnického amadií a veselohier, niekoľko režisérov, desiatky ochotníkov térskeho súboru sa spája s ro– niektorí sa prestriedali, iní kom 1989, ktorý pôsobil pri
zostali, stovky divákov a ne- Mestskom kultúrnom strespočetné množstvo zážitkov disku v Tatranskej Lomnici.
a spomienok – to je veľmi Nadviazal však na tradíciu tatskratkovitá bilancia uplynu- ranského divadla, ktoré fungolých troch dekád. Všetci tí, valo už v 50. rokoch minulého
ktorých sa týkajú, by však vo storočia.

Obzretie sa do minulosti

Kam presadiť starý strom,
tak znie názov debutovej hry,
ktorej autorstvo prináleží Márii Kusendovej (Tatranke dob(pokračovanie na str. 16)
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V Ta t r á c h o s a d í m e k n i ž n é b ú d k y
Tatranský parlament o. z., ktorého zakladateľmi v roku 2016
boli Iveta Šestáková, Jozef Ondrejka a Michal Hanč, chce
od začiatku prinášať do tatranského komunálneho života
nový vietor, podnety a spolupráce, ktoré vzniknú spontánne
tým, že dajú ľuďom, najmä obyvateľom Tatier, možnosti sa
realizovať a zapojiť do dobrovoľníckych akcií. Tiež má slúžiť
na to, aby sa obyvatelia mali kde obrátiť, keď im napadne
niečo užitočné v prospech komunity, obyvateľov či zlepšenie
života v Tatrách, a to v ktorejkoľvek časti mesta.
Takto vznikla aj myšlien- a naše poveternostné podka vybudovania knižných mienky sú nevyspytateľné,
búdok, ktorej sa venujeme rozhodli sme sa naše buod roku 2016. Najskôr sme dúce búdky na to pripraviť
si našli referencie – kto už tak, že sme navrhli opletaké búdky robil. Prišli sme chované strechy. Telo má
na to, že hlavným protago- byť z dreva a noha kovová,
nistom je občianske zdru- aby búdka ako celok odoláženie z Martina – Ďakujem, vala všetkým nástrahám čo
sused – ktoré sme kontak- najlepšie. Samozrejme, kažtovali a tí nám ochotne po- dá búdka musí mať svojho
mohli a poradili, dokonca „opatrovateľa“, ktorý sa pri
poslali aj detailný manuál, nej z času na čas pristaví,
ako má taká búdka vyzerať, skontroluje a bude ju udrčo všetko na ňu potrebuje- žiavať v prevádzky schopme (materiál a povolenia nom stave.
na osadenie) a taktiež cenu,
Myšlienka teda bola, priktorá by sa mala pohybovať šli na rad financie. V tom
na úrovni medzi 150 až 200 čase ešte nebol k dispozícii
eur za búdku.
ani participatívny rozpoKeďže sme v Tatrách čet mesta Vysoké Tatry, ani

g r a n t o v ý
program firmy TMR. Preto sme oslovovali hlavne
podnikateľské subjekty,
z ktorých väčšina o tieto
búdky nemala
záujem, a tak sme veľmi privítali možnosti, ktoré priniesla druhá polovica roka
2018 – a to už spomínané
možnosti grantov od firmy
TMR. Podali sme projekt
a uspeli sme. Získali sme
grant vo výške 1 000 eur, čo
v spojení s hotelom Slovan,
ktorý prejavil o búdky tiež
záujem, predstavovalo financie na postavenie siedmich búdok.
Zahryzli sme sa do realizácie a spoločnými silami dosiahli aktuálny stav,
kedy drevené časti búdok
a strechy sú hotové a pozbíjané. Dokonalá spolupráca so ZŠ a ZUŠ Tatranská

Lomnica zas zabezpečila šikovné ručičky žiakov
a pedagógov, ktoré maľbami dotvorili ich celkový
vonkajší vzhľad. Medzitým
sa vybavujú povolenia a byrokracia ohľadom ich osadenia. Naša prvotná predstava je umiestniť ich na
električkových staniciach
– Poprad, Starý Smokovec,
Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso. Jednu z búdok
by sme chceli osadiť takisto do parku v Tatranskej
Lomnici, ďalšiu do parku
pri hoteli Slovan a ešte rozmýšľame a hľadáme vhodné
miesto pre osadenie búdky
(pokračovanie na str. 14)

Knižná novinka (nielen) o Tatrách
Publicista Mikuláš Argalács, autor niekoľkých kníh tematicky
zameraných na tatranský a podtatranský región, sa opäť
pripomína čitateľskej verejnosti. Ďalšia jeho vydaná publikácia nesie názov Buchholtzove Tatry – Rieka Augustiniho,
inaugurovaná bola pred mesiacom 25. júna v spišskosobotskej
pobočke Podtatranskej knižnice.
Knižka popretkávaná zau- neboli – a bol pomerne náročný.
jímavosťami z rôznych častí A práve táto udalosť sa stala naregiónu spojila dovedna pre- pokon jadrom jeho monografie.
klady dvoch významných his- Podľa zistení prekladateľa a zotorických textov. Jedným z nich stavovateľa Buchholtz napríklad
sú Spišské snežné hory Juraja ako prvý popísal tiež vegetačné
Buchholtza st., ktoré dokon- pásma v Tatrách.
čil v roku 1719. Písať začal až
Trochu iný je príbeh Samuela
v zrelom veku, a hoci sa naj- Augustiniho Ab Hortis, ktorý
skôr vrhol na rodovú kroniku, pochádzal z veľmi vzdelanej
neskôr vznikli texty o Tatrách, rodiny. Protestantský kňaz pôz ktorých sa napokon stala mo- sobiaci v Spišskej Sobote dlnografia. „Buchholtz bol prvým hodobo zhromažďoval svoje
človekom, ktorý v roku 1664 vy- poznatky z ciest. Ako os svojstúpil na prvý známy tatranský ho rozprávania o isštít, pričom sa domnieval, že šlo tom kraji si zvolil
o štít, ktorý dnes poznáme ako rieku, a to
Kežmarský. Zhromaždil skupinu rieku Posvojich študentov, pretože pôsobil p r a d .
ako učiteľský praktikant v Ma- V skutočtejovciach, a niekoľkých svojich nosti sa jedpriateľov a usporiadali expedíciu ná o prvý tona Slavkovský štít,“ prezradil pografický opis
Argalács. Výstup trval dva dni rieky na území
– keďže značkované chodníky Uhorska.

Jeden impulz – vôbec prvá
monografia o Tatrách, druhý
impulz – prvý opis rieky.
Oba boli motiváciou a stáli
na počiatku Argalácsových
úvah vedúcich k vzniku tejto výnimočnej publikácie.
„Dnešný čitateľ, dnešný človek
sa na Tatry, na kraj okolo seba
pozerá očami dnešnými. Pohľad spred tristo rokov je však
celkom iný, a keď sa do toho
začítame a predstavujeme si
tú krajinu spred troch storo-

čí, nie tak, ako vyzerá teraz,
tak sa nám otvára veľmi veľa
nového,“ myslí si. Podľa jeho
slov Buchholtzov text prináša mnoho nových pohľadov
na konkrétny výsek našej
histórie, ktorý bol doposiaľ
v odborných publikáciách
interpretovaný inak. Aj preto
sám autor cítil potrebu preložiť tieto dva historické texty. A aj v tom tkvie pridaná
hodnota tohto významného
mp
knižného počinu.

Na snímke publicista R. Ovšonka s autorom knihy M. Argalácsom

14

TD 14 - 15/2019

(dokončenie zo str. 13)

v Smokovcoch – rozhodujeme sa medzi oblasťou
Nového Smokovca – medzi
kostolmi, alebo oblasťou
pri drevenom kostolíku
v Starom Smokovci. Konečné umiestnenia vyjdú
z diskusie a byrokratického
procesu ako na meste Vysoké Tatry, tak aj vlastníkov
pozemkov, ako napr. ŽSR.
Veľmi sa tešíme, že sme
v štádiu, ktoré už naberá
konkrétne kontúry. Blížime
sa k záveru, kedy prinesieme do nášho tatranského
prostredia ďalšiu pridanú
hodnotu, obohatíme ho
o nový kultúrny prvok, ktorého bližšie použitie a systém fungovania predstavíme už v najbližšom vydaní
Tatranského
dvojtýždenníka a na Facebookových
stránkach
občianskeho
združenia Tatranský parlament.
Ak máte aj vy v hlave
projekty, ktoré by ste radi
pretavili na skutočnosť,
poprípade len získali rady,
ako na to, ozvite sa predsedovi združenia Michalovi Hančovi e-mailom na
michal@tatrament.sk alebo
telefonicky 0948 366 522,
ktorý keď môže, vždy
M. Hanč
rád pomôže.

Všetci priložme
ruku k dielu!
V súvislosti s prebiehajúcim
projektom
„Knižné búdky“ sa iniciátori nápadu obracajú
na obyvateľov Vysokých
Tatier a ich okolia s
prosbou.
Ak máte doma knižky, po ktor ých už pravdepodobne nesiahnete a
budete radi, ak sa z ich
prečítania poteší aj ktosi
iný, zapojte sa do dobrovoľnej zbierky knižných
publikácií, ktorými naše
tatranské búdky naplníme.
Informácie o tom, ako
môžete knihy darovať,
získate na telefónnom
čísle: 0948 366 522.

Tatranské spektrum

Zneškodňovanie inváznych
a nebezpečných rastlín
Medzi najbežnejšie invázne druhy rastlín strednej Európy
patrí boľševník. Spomedzi viac ako dvadsať druhov rastie
na Slovensku, a dokonca aj na území Vysokých Tatier,
boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum), ktorý
je u nás najagresívnejším rastlinným druhom.
Tento invázny škodlivý takte s pokožkou spôsobuje
druh sa dostal do Euró- bolestivé, ťažko sa hojace
pripomínajúce
py ako okrasná rastlina v pľuzgiere
19. storočí z oblasti západ- popáleniny. Na ošetrenie
ného Kaukazu, kde dorastá pokožky pri postriekaní
do výšky niekoľkých met- šťavou je potrebné postihrov. Vysádzal sa do parkov nuté miesto umyť vodou s
a záhrad, až kým sa nepri- mydlom, opláchnuť a nevyšlo na zdravotné riziká, pre stavovať ho aspoň 72 hodín
ktoré je v súčasnosti likvi- slnečnému žiareniu. Dlhodovaný. Jeho šťava pri kon- dobý kontakt s touto rastlinou môže tiež
spôsobovať
bolesti hlavy,
zvýšenú teplotu,
slabosť
a zimnicu. U
hypersenzitívnych osôb
môžu poškodené časti rastliny
vyvolať
slzenie alebo
pálenie
nosovej a ústnej
dutiny a nebezpečné opuchy dýchacích
slizníc. Vplyv

boľševníka na zdravie je
najnebezpečnejší v júni,
kedy má najvyšší obsah
furanokumarínov – škodlivých látok v bunkovej šťave.
Tento pre človeka nebezpečný druh sa začal nekontrolovateľne šíriť, narúšať
prirodzené ekosystémy a
vytláčať pôvodné druhy, a
preto sa zámerne likviduje
pomocou špeciálnych postrekov a osekávaním kvetov. Hoci sa už roky systematicky likvidujú, môže sa
stať, že naň počas prechádzky náhodou natrafíte. Vtedy
sa treba vyhnúť priamemu
kontaktu s rastlinou.
Ako vyzerá? Boľševník
obrovský je veľmi robustný, stonka neraz dosahuje
výšku tri metre, v priemere môže mať hrúbku 10
cm. Listy môžu byť dlhé
až 1 meter. Kvitne bielymi
kvetmi v júni až auguste.
Podobá sa na hojne rastúcu Rascu divú (lúčnu),
ktorá je menšia a na rozdiel od škodlivého boľševníka je liečivou rastlinou.
Jeho výskyt môžete nahlásiť na MsÚ, kde zabezpečia
kb
jeho likvidáciu.

Nedeľný výlet električkou
Jedna z dvoch tatranských krások, ktoré opatruje popradský
Veterán klub železníc, sa vydala na cesty aj počas uplynulého
víkendu. Malí aj veľkí nadšenci železničnej dopravy a historických vlakov mali opäť možnosť nasadnúť na Kométu a
vychutnať si jazdu popod tatranské končiare.
Tento zážitok si nedal ujsť
ani pán Štefan so synom Jakubkom, ktorý za historickou
električkou pricestovali v nedeľu ráno až z Košíc: „S chlapcom sme sa už dlho chystali do
Tatier práve kvôli Kométe a
som rád, že sa nám to konečne
podarilo,“ prezradil nadšene
sympatický Košičan, ktorý si
vzťah k vlakom, električkám
a rôznym iným železničným
perličkám vypestoval vďaka
svojmu starému otcovi. „Spomínam si, ako som sa uňho
občas hrával s modelom mini
železnice, no najradšej som
mal, keď mi rozprával všelijaké zaujímavosti o vlakoch

z celého sveta. Dedo bol tak
trochu ako chodiaca encyklopédia,“ dodal s úsmevom.
Odviezť historickými elek-

tričkami Kométa alebo Trojča z Popradu do Vysokých
Tatier sa môžete počas celého leta aj vy. Na Kométu
nasadnite 4. či 18. augusta,
záverečná jazda sa uskutoční na záver leta 1. septembra. Trojča bude premávať
poslednú júlovú nedeľu (28.
mp
7.), 11. a 25. augusta.

Ilustračná foto. Archív VKŽ Poprad
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Ďalšia aktívna sezóna tatranských hasičov
Sezóna 2019 s DHZ Tatranská Lomnica

Máme tu letné prázdniny, ale nie každý z
nás si môže dovoliť oddychovať, či doslova
leňošiť. Naši hasiči majú sezónu v plnom
prúde a usilovne pracujú už od mája. Len
čo sa blížilo leto, pustili sa do prvej brigády okolo zbrojnice a prvého tréningu.
Zamestnaní a plne vyťažení dobrovoľníci
venujú svoj voľný čas prípravám na súťaže
a samotným akciám v blízkom okolí. Starší zástupcovia venujú takmer každý jeden
víkend rozhodovaniu priamo na rôznych
hasičských súťažiach.
Sezóna sa začala územnou súťažou...

Po absolvovaní previerky pripravenosti, ako každý rok mohli dobrovoľní hasiči
začať sezónu. Územná súťaž hasičských
družstiev okresu Poprad sa konala 2. júna a
DHZ Tatranská Lomnica sa umiestnila na
6. mieste. Pri tejto súťaži naši dobrovoľníci
museli absolvovať požiarny útok aj štafetu.
Keďže prvý pokus pri štafete nebol veľmi
podľa predstáv, opravili si ho na druhýkrát.
Pohár síce nezískali, ale každá skúsenosť je
dobrá.
V Mlynici si zobrali pohár a prvé miesto
Koncom júna v obci Mlynica pripravili
naši priatelia hasiči krásnu akciu, kde bolo
viacero súťaží. Čo sa týka požiarneho útoku, veľká radosť. Získanie prvého miesta a
putovného pohára náš zbor krásne naladilo. Okrem toho sa zúčastnil aj súťaže o
najrýchlejšiu saciu stranu a umiestnil sa na
„striebornom“ mieste. Opäť len gratulácia.
Veľké ďakujem patrí aj priateľom z Mlynice, ako pripravili tento deň. Mohli si to
užiť nielen súťažiaci, ale aj ich rodiny s deť-

mi. Srdečné až
rodinné prostredie pohladí dušu.
Štrba a takmer
prvé miesto

Prečo takmer
prvé miesto? Na
tejto súťaži naši
chlapi
získali skvelé druhé
miesto s doposiaľ
ich najlepším časom v histórii pri
súťažnom požiarnom útoku: 19:46
s, kedy sa im podarilo pokoriť a zaskočiť
všetkých súperov z okresu. Akcia sa konala
v Štrbe 7. júla. Na prvom mieste sa ocitli
hasiči z Hybe – družstvo, ktoré nepatrí do
okresu Poprad. Napriek tomu gratulácia k
prvému miestu patrí im.
Koniec zatiaľ nehrozí

Nasledujú ďalšie súťaže, a tak družstvo
zodpovedne trénuje aj počas týždňa po večeroch, keďže počas dňa je väčšina v práci. Naši hasiči sa chystajú tiež do Ždiaru a
účasť na ďalších akciách je podmienená v
prvom rade ich voľným časom.
A čo chystajú DHZ Tatranská Lomnica?

Ak ešte nepatríte k fanúšikom dobrovoľných hasičov z Tatranskej Lomnice, pravdepodobne nepoznáte ani „Tatranský pohár“.
Na záver leta práve oni organizujú súťaž v
parku v centre, kde sa odovzdáva putovný
pohár. Pokiaľ zatiaľ nemáte program na ví-

kend 30.8. – 1.9.2019, vidíme sa v Tatranskej Lomnici.
Aktívni členovia

V prípade, že sa potrebujete spojiť s naším zborom, na dverách zbrojnice nájdete
kontakty na členov výboru. Veliteľom je
Ing. Martin Vaščura, predseda Ing. Stanislav Kováč, Ľudovít Scholtz, ktorý je
strojníkom a možno ste to nevedeli, ale do
„partie“ lomnických dobrovoľných hasičov patrí aj Michal Hanč, hlavný kontrolór
mesta Vysoké Tatry. Medzi ďalších aktívne
pôsobiacich členov patria aj: Marek Kredatus, František Slovík ml., Marcel Horban,
Marek Laburda či Dalibor Modla. Sú to
normálni muži z mäsa a kostí a majú chuť
robiť niečo viac, nielen pre seba. To si môžeme na nich vážiť a inšpirovať sa nimi.
Nabudúce si môžeme predstaviť všetkých
členov bližšie, aj zástupkyne ženského rodu.
D. Vaščurová

D e nn í k p í s a n ý h o r a m i
„Horská záchranná služba, prosím?“ to sú prvé slová operátora tiesňovej linky 18 300, ktoré počujú ľudia v núdzi.
Slová nádeje sú aj úvodom zbierky príbehov zo záchranných akcií, ktoré pútavo spísala Katarína Števčeková.

Dlhoročná dispečerka tiesňovej linky 18 300 Katarína

Števčeková vybrala a dala na
papier 24 nezabudnuteľných
príbehov z hôr,
ktoré
vydala
pod
názvom
Denník písaný
horami ... z tiesňovej linky 18
300. Jej knižnú
prvotinu symbolicky ľadom
pokrstil riaditeľ HZS Jozef
Janiga
počas
c e l o s l ove ns ke j
konferencie záchranárov v Jasnej.

Autorka knihy z pohľadu
operátorky tiesňovej linky
HZS opisuje príbehy, ktoré
sa skutočne stali v horách.
Nie vždy mali šťastné konce a
preto ponúka aj zamyslenia a
preventívne odporúčania.
Knihu rozdelila na dve časti. Informačná časť poskytuje
prehľad o tom, ako postupovať v prípade záujmu o členstvo v radoch záchranárov,
venuje sa poisteniu do hôr a
popisuje špecifiká záchrany
v horách. Druhú časť tvoria
príbehy odohrávajúce sa v
horských oblastiach, kde zasahuje HZS.
„Hory nám ponúkajú vzácnu chuť príbehov ľudí, ktoré
v nás zanechajú spomienky
ako presvedčivý argument, že
nezabúdame. Prečítate dvad-

saťštyri príbehov tiesne, boja,
odvahy v temných hodinách aj
oslavy, pripomínajúc nám skutočnosť, že každý príbeh má
tri strany. Príbehy o prežití,
príbehy úsmevné, alebo príbehy so smutným koncom, ktoré
nie raz krvácajú zo zradných
svahov, nemusia byť pre každého emocionálnym mínovým
poľom. Majú však moc vyvolať
reakciu, ktorá sa meria silou
príbehu a jeho významu pre
čitateľa. Cieľom tejto originálnej knihy, ktorá je krokom
do neznáma, je prevencia.
Toto presvedčenie je zamerané
na predstavu, že personalizovaný, podrobný popis zážitku,
bude mať väčšiu váhu, ako
len poskytovanie všeobecných informácií,“ uviedla aukb
torka publikácie.
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re známej najmä z kultúrneho života rokov minulých).
Réžie sa v tom čase ujal Eduard Fertál a nezostalo len pri
jednej hre.
Hoci lomnickí herci nespali na vavrínoch a každoročne
skúšali a hrali nové a nové
predstavenia,
výraznejší
úspech prišiel až s hrou Panny v oblakoch koncom 90.
rokov, réžiu si vzal na starosť Vlado Benko. Sypalo sa
jedno ocenenie za druhým:
najlepší herecký výkon Aleny Čechovej na okresnej
súťaži v Šuňave či ocenenie
réžie a hereckých výkonov
na Krajskej súťaži ochotníckych divadiel v Prešove aj
na celoslovenskej prehliadke
v Šuranoch a mnohé ďalšie.
Úspech však súbor neopúšťal ani v nasledujúcich
rokoch.

Divadlo
divadla

Tatranské spektrum
bez

Piatkový večer bol nabitý emóciami všetkých prítomných, hercov i divákov. Finálnou bodkou, ktorá hovorí za všetko, bol záverečný búrlivý potlesk v stoji.

Tridsať rokov je dlhá
doba, a tak je
jasné, že okamihy radosti
prestriedali aj
krušné chvíle. I napriek
tomu však tatranské divadlo
pokračovalo
ďalej, a to najmä vďaka odhodlaniu a vytrvalosti jednej z jeho
kľúčových členiek – Alene
Čechovej. Tá ho udržala „nad
vodou“ aj v časoch, kedy spomedzi hercov zostala len ona
sama. „Minule sa ma ktosi
spýtať, prečo to robím, prečo
hrám. Neviem, asi za tým netreba hľadať nič zložité – divadlo ma

Úsmevy na tvárach prítomných divákov vyčarili úryvky niekoľkých najúspešnejších inscenácií tatranských hercov.

jednoducho
baví, preto si naň
rada nájdem čas. Dalo mi
množstvo pekných zážitkov,
príjemný pocit z toho, že človek spraví niečo dobré, ale
aj sám sa zabaví, no v neposlednom rade ľudí – priateľov,
s ktorými bolo vždy veselo,“
prezradila herečka, ktorá je
súboru oddaná od roku 1993.
„Veľmi sa teším, že teraz chcú
so súborom pokračovať aj tí
mladí, kľúčový je však pre nás
priestor – momentálne nemáme kde cvičiť ani kde vystupovať,“ dodala, no zároveň
vyjadrila nádej, že sa azda
dorieši situácia s niekdajším
lomnickým kinom, znovu sa
obnoví a súbor ďalej nebude
divadlom bez divadla, tak
ako je to teraz. „Ak by všetko
dobre dopadlo, myslím si, že
by sa k nám pridali ešte ďalší
ochotnícki herci. Dúfam, že sa

Po divadelnom víkende prijal členov Divadla Paľa Bielika primátor mesta Ján Mokoš, ktorý im vyjadril svoje
uznanie a poďakovanie za rozvíjanie tatranského kultúrneho života.

to
pohne tým
správnym smerom,“ doplnila herečka, ktorú k divadlu priviedla mama, pani Mária Čechová, Tatrancom tiež
dobre známa z divadelných
predstavení, ktorá však najskôr začínala ako šepkárka.

Večer plný emócií
Bez váhania možno povedať,
že piatkový večer bol mimoriadnym zážitkom. Úryvky divadelného repertoáru
doplnil film spracovaný do
krátkych medailónov, v ktorých si zaspomínali režisérske
osobnosti so súborom úzko
späté. Okrem pripomienky
jubilejných troch dekád bol
tiež vstupným programom
celého tohtoročného festivalu Stretnutia, ktorý sa uskutočňuje už od roku 2004 a pri
zrode ktorého nechýbali ani
domáci ochotníci. Zároveň
je neodmysliteľnou súčasťou
Tatranského kultúrneho leta.
Koncom roka by sa Divadlo Paľa Bielika Tatranská
Lomnica malo predviesť divákom s novo naskúšanou
hrou, zatiaľ je však všetko vo
fáze rozhodovania sa a prvotných príprav.
mp
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Medzinárodné rezbárske sympózium „Rezbári Štrbskému Plesu“ má za sebou tretí ročník. Svoje umenie predstavili rezbári z Liptova, Horehronia, ale aj zahraničia.
Ich práce boli tematicky zamerané na figurálnu plastiku pre najmenších, folklór,
zimné športy, zvieracie a iné motívy Vysokých Tatier. Umelecké diela z dreva budete
kb
môcť obdivovať pri vstupe do športového areálu Snow a v okolí jazera.

Novink a, ktorá poteší
t u ris tov a j domá cich
Prepojenie Krakova s maďarskou
metropolou so zastávkami vo
Vysokých Tatrách ponúka pre
cestovateľov relatívne rýchle,
cenovo veľmi prístupné, no najmä
pohodlné riešenie dopravy do
týchto destinácií.
Z ároveň ide o priamu ideálne priamy m spojom,“
autobusovú linku prepá- uviedla hovorkyňa autojajúcu štyri mestá, kto- busového dopravcu Marr ých je cestovný ruch a tina Čmielová.
turizmus
neodmysliteľRovnako pohodlný a
nou súčasťou. Nové spo- prístupný transport je
jenie spoločnosti FlixBus cestujúcim k dispozícii
je cestujúcim k dispozí- aj na krakovské letisko.
cii dvakrát denne, pri- Spojenie s Vysokými Tatčom zastávky sa mierne rami a Popradom aktuálne
líšia – jeden z autobusov sprostredkováva spoločzastavuje v Ž diari, dr uhý nosť Leo Expres, a to triv Prešove, v oboch prípa- krát denne.
doch aj v Tatranskej LomDomáci, turisti či prílenici a Starom Smokovci. žitostní dovolenkári tak
Linka pokračuje na buda- majú na dosah až štyri mepeštianske letisko a tiež dzinárodné letiská: Letisdo centra mesta. „Dlhodo- ko Poprad-Tatr y, Letisko
bo sa snažíme sprístupniť Jána Pavla II Kraków-Baobyvateľom regionálnych lice, Letisko Budapešť a
mp
miest európske metropoly, Letisko Košice.

NAPÍSALI STE NÁM
TATRANSKÝ DVOJTÝŽDENNÍK sú multifunkčné noviny

„TéDéčko“ sú moje najobľúbenejšie
tatranské
noviny už roky rokúce.
Mám ich rada pre bohatý
a zmysluplný obsah, kde
vždy nájdem aj zaujímavosti, ale hlavne články
o dianí v meste Vysoké
Tatr y a okolí, informácie
o minulých, súčasných
aj budúcich podujatiach
a akciách, majú skvelú
foto aj grafickú úpravu, a
v neposlednom rade pre
ich výborný praktický
formát. Skrátka, sú to noviny „do koča aj do voza“.
Do TéDéčka prispievam, keď v lete pobývam
v Tatričkách, no najviac
som písala od roku 1998,
kedy 14. júna vyhorela
Zbojnícka chata. Chodila
som vtedy hore „ ako na
klavír“ – pomáhať, ako
som vládala, no najviac
som robila „lietajúcu
sekretárku“ pre Gazdu
Eda Záhora, administratívu, poštu, sponzorov...
a písala som články – vtedy ešte honorované – no
všetky honoráre som posielala do Fondu na obnovu Zbojníckej chaty.
Odvtedy mi TéDéčko
prirástlo k srdcu a tak to
bude už nafurt, bez ohľadu na personálne obsade-

nie redakcie. Treba povedať, že dvojtýždenník má
naozaj šťastie na šéfredaktorov aj redaktorov,
odkedy si len pamätám
až dodnes. Všetci tí, ktor ých som od roku 1998
spoznala a počas leta som
mala tú česť s nimi spolupracovať, boli skvelí ľudia a profesionáli, každý
z nich bol „správny človek na správnom mieste“
– čo naisto nie je až taká
bežná vec. Touto cestou im všetkým úprimne
ďakujem za spoluprácu
a mnohým aj za priateľstvo, a prajem len to najlepšie!
A pýtate sa, ako je to s
tou
multifunkčnosťou?
Nuž, keď si noviny prečítam od A po Zet, potom
ich dám kolovať, povystrihujem si články, ktoré
si chcem odložiť a nakoniec dôjde na poslednú
veľmi praktickú funkčnosť: papier TéDéčka je
totiž perfektný na vysušenie mokr ých topánok.
A to je v Tatrách, najmä
upršaných, naozaj dôležitá vec! Lebo niektoré
časopisy majú síce kvalitný papier, no po prečítaní je už nepoužiteľný...

Ružen Bradová
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Jazierko sa dočkalo svojej rekonštrukcie
Vďaka programu na podporu realizácie projektov a komunitných aktivít, za ktorými stoja samotní obyvatelia mesta Vysoké
Tatry – Hory nápadov – sa mohli uskutočniť v uplynulých dňoch aj
rekonštrukčné práce na zveľadenie jazierka vo Vyšných Hágoch.
Tatranskej osade, ktorá jazierko značne chátralo. Bevznikla na sklonku 19. storočia, tónovo-kamenný múr, ktorý v
dominuje najmä Národného ňom akumuloval vodu, utrpel
ústavu tuberkulózy, pľúcnych najmä pôsobením poveterchorôb a hrudníkovej chirur- nostných vplyvov. Voda tak
gie (NÚTPCHaHCH), no pýšiť pretekala skrz štrbiny a mesa môže aj ďalšími zaujímavos- dzery vo zvetranom betóne,
ťami. Vďaka záujmu domácich nevyhovujúco riešené výpustsa podarilo uskutočniť skvelú né zariadenie hatalo bahno a
vec, za ktorú sa pri schvaľo- iné sedimenty.
vaní postavila aj sedemčlenná Perný týždeň
S prácami sa začalo 15. júla
komisia. Na projekt s názvom
„Vyšné Hágy – jazierko“ bol odovzdaním stavby. Aktuálne
vyčlenený finančný príspevok sú dobrovoľnícke práce (odpratávanie bahna, ukladanie
vo výške 4 070 eur.
Ako sa to všetko začalo
kameňov, čistenie okolia, koseZa myšlienkou stojí trojica nie, atď.) už viac-menej ukonautorov projektu – Jozef Hriva, čené a čaká sa len na obnovu
Marek Kaščák, no v neposled- múru, aby sa do jazierka mohnom rade Dominika Štefková, la opäť napustiť voda. „Techpre ktorú každá aktivita pod- nické vybavenie nám zapožiporujúca komunitný život vo čali z kotolne ústavu, niečo sme
V. Hágoch má veľký význam mali doma a niečo tiež z firmy
a sama je iniciátorkou nejed- Stavbig s. r. o., ktorá rieši aj
nej z nich. „Nápad vznikol na betónový múr,“ doplnila ďalej
základe vypísaného projektu Štefková. Finalizácia projektu
mesta. Pôvodne som však mala závisí od toho, kedy sa naleje
v hlave úplne iný nápad, popri betón na základy, čo je však –
ktorom mi napadlo vypracovať v Tatrách už tradične – závislé
projekt aj na rekonštrukciu ja- najmä od toho, aké bude počazierka, lebo som si myslela, že sie. A hoci sa vyskytli aj nejaké
to bude jednoduché a zvládnem technické problémy s dovodva projekty naraz. Nakoniec zom betónu, keďže je ho viac
ostal len tento, s ktorým som ako dve tony, „tím od jazierka“
potom oslovila kamarátov,“ predpokladá, že niekedy v poprezradila.
lovici nasledujúceho mesiaca
Treba dodať, že pred spuste- by mohli byť ukončené všetky
ním tejto iniciatívy obyvateľov práce. Osadené budú tiež dve

D. Štefková
lavičky.

Dobrá vec sa podarila

Ruku k dielu priložilo viac
ako dvadsaťpäť Tatrancov a
koncom uplynulého týždňa sa
pridal aj jeden obyvateľ Popradu, ktorý chcel prísť pomôcť len preto, že ho takéto
veci bavia: „Je krásne vedieť, že
niečo má zmysel i pre širšiu verejnosť,“ potešilo D. Štefkovú,
ktorá zároveň vyslovila veľké
poďakovanie všetkým tým,
ktorí si našli čas a odhodlali
sa pomôcť. „Tento projekt pre
mňa splnil účel, pretože nešlo
iba o rekonštrukciu, ale tiež
o to, aby sme sa ako občania
stretli a nezištne spolu pomohli
dobrej veci, ktorá bude slúžiť
všetkým ďalšie roky. Bol to namáhavý, ale veľmi prirodzený
a veselý týždeň, preto túto časť
projektu hodnotím viac než pozitívne nakoľko všetci vieme, že
i do budúcna sa o toto miesto

budeme starať a hlavne okolo
budeme hrdo chodiť s pocitom,
že je tu krásne aj vďaka nám,“
doplnila so spokojnosťou. „Do
budúcna chceme určite ďalej
pomáhať zveľaďovať, spájať
ľudí a vytvárať komunitu nielen
vo Vyšných Hágoch, ale v celých
Vysokých Tatrách. Aj preto sme
tento rok založili i občianske
združenie ‚Vyšné Hágy pre všetkých‘, ktoré má pre mňa obrovské ambície dosiahnuť akékoľvek podarené veci.“
Oprava jazierka vo Vyšných
Hágoch je opäť dôkazom toho,
že kde je vôľa, tam je cesta.
Vďaka skupine zanietencov si
domáci, turisti či pacienti sanatória budú môcť vychutnávať príjemnú atmosféru tohto
kultového oddychového miesta Vysokých Tatier, ku ktorému sa viaže nejedna príjemná spomienka najmä staršej
mp
generácie Tatrancov.

Hviezdne explózie - novy a supernovy
V piatok 19. júla sa v smokoveckej Kaviarni a čajovni U Vlka
konala prednáška a premietanie RNDr. Drahomíra Chochola
z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, s názvom
Hviezdne explózie – novy a supernovy. Téma prednášky bola
vybraná aj na základe prepojenia s názvom miesta, kde sa
konala – U Vlka. V roku 1006 totiž v súhvezdí Vlk vybuchla v
histórii astronomického pozorovania najjasnejšia supernova.
Divákom všetkých vekových dní vydá toľko energie ako slnko
kategórií priblížil dr. Chochol prá- za 100 tisíc rokov. V našej galaxii
cu astronóma, podelil sa o svoje vzplanie ročne okolo sto nov. Suskúsenosti a úspechy v oblasti pernova je ešte jasnejšia hviezda,
astronómie a predstavil históriu ktorá exploduje alebo sa náhle
astronómie na Slovensku. Divá- zjasní a jej svietivosť sa rovná dokom bližšie vysvetlil rozdiel medzi konca násobku 10 miliárd sĺnk.
hviezdou, novou i supernovou. Supernovy môžeme sledovať najDozvedeli sme sa, že nova (v latin- mä v iných galaxiách, pretože v
čine nová) je hviezda rovnako ako našej galaxii sú zriedkavé. Takéto
slnko, ale s mnohonásobne vyššou šťastie mal počas svojho života
intenzitou. V priebehu niekoľkých napríklad v roku 1572 Tycho Bra-

he, ktorý údajne ako prvý objavil
supernovu v súhvezdí Kasiopeja,
jednu z mála supernov pozorovateľných voľným okom. Bola známa pod názvom „cudzia hviezda“
alebo „hviezda pútnik“.
Vesmír má dnes vyše 100 mili-

árd galaxií. Keďže susedné galaxie
sú od tej našej vzdialené aj státisíce svetelných rokov, musíme si
uvedomiť, že pozorovania explózie supernovy sú pohľadmi do
minulosti vesmíru.
Natália Bokníková
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O k r ú h ly 20. r o č n í k b e ž e c k ýc h p r e t e k o v
Obľúbené športové podujatie, ktoré už má pod Tatrami svoju
tradíciu, spestrilo bežeckú sériu Tatry v pohybe Prestige Tour
pred necelým týždňom. Na svoje si prišli deti, nordic walkeri,
bežci do vrchu a ako tohtoročná novinka pribudla aj štafeta.
Obcou Nová Lesná sa hmý- na Hrebienok zabehol Peter
rili bežci už od piatkového ve- Mlynár, niekdajší reprezentant
čera (19. 7.), kedy sa na štar- v behu na lyžiach, ktorý absoltovnú čiaru postavili pretekári voval 9 370-metrovú trať s preNight Runu. Výsledky mužskej výšením 533 metrov za 39 mikategórie boli veľmi tesné – nút a 44,94 sekúnd. Za ním sa
5 700 metrov dlhú trať ve- umiestnili Konštantín Kocian
černého behu absolvoval ako (40:31,43) a Marián Zimmerprvý Gabriel Švajda s časom mann (40:38,26). Najrýchlej19:01,13. Za ním sa umiestnili Jozef Dubašák (19:34,63)
a Tomáš Gemza (19:44,43).
Ženskou víťazkou sa stala Katarína Pejpková, ktorá dorazila do cieľa po 20 minútach
a 45,40 sekundách. Za ňou
sa umiestnila Zuzana Gejdošová (23:05,16), tretia priečka patrila Andrei Šuldesovej
(23:13,07).
Meno víťaza hlavného sobotného behu – Memoriálu
Jána Stilla – je bežeckej komunite a fanúšikom tohto športu
Archív podujatia
dobre známe: po víťazstvo si

šou ženou v absolútnom poradí sa stala takisto z bežeckých
súťaží veľmi dobre známa mladá bežkyňa Timea Mihoková
(49:45,74). Druhá najlepšia
Lucia Kocová (50:20,71) predstihla Zuzanu Holečkovú, tretiu v poradí, s časom 52:48,58.
V rámci sobotného programu
však nechýbal ani kratší variant
memoriálu s dĺžkou 6 kilometrov a 600 metrov. Mužské
stupne víťazov patrili: 1. Štefan
Sumerling (28:49,59),
2. Jozef Košík
(29:24,15),
3.
Richard
S l á m a
(29:51,68).
Spomedzi
žien vynikala
Erika Sučová
s časom 37 minút 23,38 sekúnd.
Druhá dobehla Jana
Kramáriková (38:14,02),
tretia skončila bežkyňa
Lucia Tverďáková s výsledným časom 39:41,88.

Jubilejný ročník podujatia
pre profesionálnych aj amatérskych bežcov opäť priniesol
napínavé momenty, no všetkým účastníkom najmä mnoho okamihov plných radosti
z pohybu. Dvojdňový program
pretekov dopĺňala tento rok
nová disciplína, a to Štafetový
beh Dr. Guhra (9,37 km), ktorý mal okrem iného aj benefičný charakter. Zapojilo sa doň
osem 5-členných miešaných
družstiev, pričom víťazné –
Štafeta Andy Winson – dosiahlo výsledný čas 54:59,3. Tradične nechýbal ani sprievodný
program, významné osobnosti
a športovci, tombola, bubnová šou skupiny Batida, známp
mej aj spred roka.
Absolútne poradie v disciplíne Nordic Walking: muži/ženy:
Jozef Šoltés (1:09:26,11)
Ľubomír Gašpar (1:09:32,8)
Jaroslav Kubanyi (1:11:15,44)
Silvia Kubányiová (1:15:57,78)
Janka Pohorelcová (1:16:48,68)
Markéta Siváková (1:18:04,94)

Ani nepriazeň počasia cyklistov neodradila
Cyklistická nonstop jazda Trnava-Rysy sa tento rok niesla v znamení mimoriadne nepriaznivého počasia. Desiatky cyklistov sa
však napriek tomu nevzdali a vo štvrtok 18. júla sa podujali na
vyše tristo kilometrov dlhý cestný maratón.
So 42. ročníkom športové- etapách milovníkom cykho podujatia sa už tradične listiky značne komplikoval
spájalo hlbšie posolstvo tejto prudký dážď, náročné bolo
najstaršej slovenskej cyklotu- dozaista aj veľmi skoré ranristickej akcie. V roku osláv né vstávanie a popasovať sa
75. výročia Slovenského ná- bolo treba so stovkami kilorodného povstania si účast- metrov. Napriek tomu však
níci júlovej cyklojazdy pri- majitelia dvojkolesových tápomenuli odchod trnavskej tošov prichádzali do cieľa, k
posádky a dobrovoľníkov do lomnickému hotelu Tatranec,
bojov za slobodu.
s úsmevom na tvárach. A hoci
Trasu zo západného Slo- unavení, zato však spokojní
venska pod Tatry v určitých s odjazdenými kilometrami

v spoločnosti „parťákov rovnakej krvnej skupiny“. Mnohí z nich sa už teraz tešia na

nasledujúci ročník, ktorého termín je naplánovaný
mp
na 16. júla 2020.

Archív podujatia

Súčasťou 24. konferencie Slovenského zväzu sánkarov bolo vyhlásenie najúspešnejších športovcov za sezónu 2018/2019
Sánkarom roka sa v kategórii juniori stala Katarína Šimoňáková (Vysoké Tatry), ktorá na Majstrovstvách sveta do 23 rokov vo Winterbergu obsadila vynikajúce 5. miesto. Sánkarmi roka v kategórii starší juniori 2018/2019 sú Tomáš Vaverčák (Vysoké Tatry) a Matej Zmij (Helcmanovce),
súťažiaci v kategórii dvojsedadlové sane. Na Majstrovstvách Európy v St. Moritz obsadili výborné
4. miesto, na Majstrovstvách sveta juniorov v Igls 5. miesto. Sánkarom roka v kategórii mladší
juniori 2018/2019 je Marián Skupek z Helcmanoviec, ktorý zvíťazil v troch kolách svetového
pohára mladších juniorov. V celkovom poradí skončil na vynikajúcom 2. mieste spomedzi 61
športovcov. Talentom roka 2018/2019 je Christián Bosman (Vysoké Tatry), ktorý zvíťazil počas
Majstrovstiev SR v štartoch na ľade a na medzinárodných pretekoch World-Youth-Challenge v
Igls skončil na 4. mieste (na foto).
Viera Bachárová Findurová,


Slovenský zväz sánkarov
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Z volejbalového diania
Sezóna 2018/2019 s Tatrafitom

Je čas, kedy naši volejbalisti chodievajú na turnaje a stretávajú sa s priateľmi
na príjemných akciách. Po akčnej sezóne si užívajú viac zábavy. Napriek tomu,
že väčšina „Tatrafiťákov“ je pracujúca,
nájdu si čas aj na tréningy. I keď musíme
uznať, že leto 2019 je čo sa týka účasti hráčov na zápasoch aj na tréningoch
slabšia.
Zápasy a úspešná sezóna

Podtatranská volejbalová liga v kategórii MIX II mala v odohranej sezóne
desať zastupujúcich tímov. Tatrafit sa zúčastnil všetkých zápasov so cťou a záver
bol naplnený radosťou. Krásne druhé
strieborné miesto je ich výsledkom. Blahoželáme! Teraz im ostáva len nepoľaviť

pri trénovaní a opäť naplno začať v septembri hrať zápasy novej sezóny. V tomto smere prajeme v nasledujúcej sezóne
prvé miesto. Prečo sa nezlepšovať, ak je
na to priestor?
Úrazy a ochorenia, aj to sa stáva

Túto sezónu „vypadol“ družstvu kapitán Mišo (Michal Hanč), čo pocítil asi
každý z tímu. Zápal v kolene ho odpojil
od aktívneho športovania na niekoľko
mesiacov. Keďže ide o silný článok Tatrafitu a taktiež „vedúcu funkciu“, nedalo sa to prehliadnuť. Na obdobie, kedy
sa liečil, prebrala žezlo „motivátorka“
Dada (Dagmara Vaščurová) spolu s Ľudom (Ľudovít Scholtz), okrem iného aj
šoférom. Zabezpečovali zloženie tímu
na jednotlivé zápasy a ich prevoz, keďže sa väčšina z nich
odohrávala v meste
Poprad. Veríme, že
sa jednotlivým hráčom bude dariť najmä po zdravotnej
stránke.
Letné turnaje, sceľujú tím

Archív Tatrafit-u

Obdobie leta a
prázdnin volejbalisti
trávia okrem tréningov aj na turnajoch,
ktoré sú často dvojdňové. Za posledné týždne Tatrafit

reprezentoval mesto Vysoké Tatry na
týchto akciách:
• 18. – 19. máj: International volleyball
turnament, Levoča
• 24. máj: Bambifest, Litovský Mikuláš
• 1. jún: Huncovce – priateľský turnaj
• 6. – 7. júl: Mix volejbal, Lučivná v
Demänovej
Koncom leta sa zúčastní aj turnaja
MIX v Starej Ľubovni, kde si môžu naši
volejbalisti užívať hru a nabrať ešte nejaké spoločné skúsenosti na nasledujúcu
sezónu. Hlavné je sa spojiť, keďže ide o
tímovú hru a tešiť sa z pohybu.

Drevené prsty sú tento rok výročné

A čo turnaj doma? Nezaháľame a každoročne pripravujeme aj jeden „interný“
turnaj v Tatranskej Lomnici – Drevené
prsty. Ide o akciu, kde sa stretáva vždy
iná partia skvelých ľudí. Hlásia sa jednotlivci a tímy sa losujú hneď ráno, podľa počtu hráčov. Hrá každý, či už sa venuje volejbalu alebo nie. Dôležitá je chuť
a odvaha hýbať sa.
Organizátori vždy pripravia aj niečo
pod zub, ceny pre každého a tento rok
toho bude oveľa viac. Krásne 20. výročie
si zaslúži poriadnu oslavu.
Turnaj Drevené prsty sa bude konať
7. septembra od 8:00 hod. Ak ste naladení zahrať si s Tatrafitom priamo
pod Tatrami alebo by ste mali záujem
podporiť túto skvelú akciu, stačí prísť
D. Vaščurová
do Tatranskej Lomnice.

dvadsaťročný rekord prekonaný
Nedeľa 14. júla sa niesla okrem iného aj v znamení behu. Na
programe bolo ďalšie z významných športových podujatí seriálu Tatry v pohybe Prestige Tour 2019 – Malý štrbský maratón
(MŠM). Na štartovaciu čiaru 42. ročníka tradičného bežeckého
podujatia sa postavilo viac ako osem stoviek pretekárov
z rôznych kútov sveta.
Šestnásť stupňov Celzia, za- nutie cieľa, ba čo viac – lámali
mračená obloha a prehánky – sa rekordy. Stovky bežcov sa
taká je poveternostná bilancia odhodlalo na 31 kilometrov
bežeckej nedele pod Tatrami, dlhý cestný bez zo Štrby do Lipktorá síce prítomných divá- tovskej Tepličky a späť, na svokov nie veľmi potešila, no pre je si však prišli aj fanúšikovia
odhodlaných nadšencov vy- kratších tratí, na ktorých čakal
trvalostného behu znamenala 10-kilometrový úsek zo Štrby
ideálne podmienky na dosiah- cez Šuňavu, ako aj Nordic Wal-

keri. V uliciach Štrby si svoju
vytrvalosť a kondíciu zmerali
tiež najmladší bežci v žiackych
kategóriách (preteky sú zároveň
súčasťou Východoslovenskej
mládežníckej bežeckej ligy).
Traťový rekord (1:40:06) ešte
donedávna držal ukrajinský
bežec Orest Babyak, najrýchlejším Slovákom posledných
rokov a zároveň minuloročný
majster Slovenska v maratóne je Tibor Sahajda (so svojím
osobným maratónskym rekordom 2:15:58). Traťový rekord

žien drží Alena Peterková od
roku 2000 (1:54:22).
Víťazom tohto ročníka sa stal
Keňan Simon Kamau Njeri,
ktorý trať absolvoval za 1 hod.
39 min. a 33 sek., čím prekonal dvadsaťročný Babyakov
rekord z roku 1999. Druhý
najlepší čas patril práve Sahajdovi, ktorý si svoj najlepší
čas zlepšil o viac ako sedem
minút. Spomendzi žien bola
najrýchlejšia Maďarka Tünde
Szabó (2:03:28), ktorá patrila
mp
k favoritkám pretekov.

M. Smolka
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Obec Ždiar úspešne implementuje projekt zníženia
energetickej náročnosti budovy Materskej školy
v obci Ždiar!

Vydavateľ nezodpovedá za obsah inzercie

Obec Ždiar ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku
od septembra 2018 v spolupráci
so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a Agentúrou
regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ARR
PSK) realizuje v rámci operačného programu Kvalita životného
prostredia projekt zameraný na
zníženie energetickej náročnosti
budovy MŠ v obci Ždiar. Cieľom
projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
a to prostredníctvom nasledovných
opatrení. Zateplenia obvodového
a strešného plášťa, výmeny otvorových konštrukcií, modernizácie
osvetlenia, výmeny vykurovacieho systému vrátane prípravy teplej
vody, inštalácie núteného vetrania
s rekuperáciou, inštalácie fotovoltaickej elektrárne a vybudovaniu
bezbariérového prístupu pre imobilných. Cieľovou skupinou projektu sú pedagogický zamestnanci
a žiaci materskej školy.

lávania. Realizáciou projektu došlo
k technickému zhodnoteniu objektov, čo má vplyv na životnosť objektov, ktorá sa významným spôsobom
predĺžila. Znížením energetickej
náročnosti došlo k úspore nákladov
na vykurovanie a k ekonomickej
efektívnosti fungovania zariadenia,
pričom sa dosiahnuté úspory môžu
použiť na iné účely, ktoré pomôžu

v ďalšom rozvoji MŠ.Štatutárnym
zástupcom prijímateľa, obce Ždiar,
je Ing. Pavol Bekeš, administratívno technickou podporou je poverená Bc. Blanka Michaláková. Za
implementáciu projektu je zodpovedná Agentúra regionálneho
rozvoja PSK prostredníctvom projektových manažérov Mgr. Simony
Balážovej a PaedDr. Petra Škerlíka.

PRED

PO

Hlavnou aktivitou projektu sú
stavebné úpravy (viď. vyššie) na
základe ktorých dôjde k zlepšeniu tepelnotechnických vlastností
obalových konštrukcií, zníženiu
spotreby energie v objekte MŠ a
dosiahne sa minimálny únik tepla v budove. Po ukončení projektu bude budova MŠ naďalej slúžiť
svojmu doterajšiemu účelu, t.j. poskytovaniu predprimárneho vzdeProjekt je spolufinancovaný prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85%) a Štátneho rozpočtu (10%). Vlastné zdroje financovania tvoria zvyšných 5%
oprávnených výdavkov projektu. Trvanie projektu je plánované do septembra 2019.
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Šport & Kultúra

Najsilnejší muži a ženy Európy

Najsilnejší muži a ženy Európy súťažili na Štrbskom Plese v
rámci 9. ročníka Štrbskej športovej smršte o majstrovské tituly.
Majstrovstiev Európy zmiešaných párov sa zúčastnilo 6 dvojíc zo
Slovenska, Česka, Maďarska, Ukrajiny, Rumunska a Bieloruska.
Niekoľkonásobní majstri a maj- Hryhorovským. Štyri zlaté a jedsterky Európy, jedny z najsilnej- no bronzové miesto z piatich tesších mužov sveta, majsterka v boxe tov sily získala Vašková s Pirosom,
či pretláčaní rukou si zmerali sily čím úspešne obhájili minuloročv piatich disciplínach: prenáša- ný kontinentálny titul majstrov
nie závažia na čas, počet zdvihov Európy. Vicemajstrami Európy sa
závažia za minútu (strongman stali siláci z Ukrajiny, bronz puto135 kg, strongwoman 70 kg), val do Rumunska. Majstrovstvá
prehadzovanie betónovej gule Európy sa pod záštitou Asociácie
(muži 150 kg, ženy 80), zdvíhanie silných mužov konali už druhý
auta a ťahanie kamióna vážiaceho raz v Tatrách, tretí na Slovensku.
7,5 tony. Domáce farby hájili Jana Tatranskí siláci sa stretnú na poVašková s Františkom Pirosom dobnom podujatí 3. augusta v
kb
a Natália Kopčanová s Ivanom Poprade.      

Úlohou siláka bolo ťahať 7,5 tonový kamión a siláčka mu dopomáhala tlačením. Keďže sa súťaž konala v Tatrách, súťažiacich
potrápil aj mierny kopec.
Po roku sa v jazdeckom areá l i v Ta t r a n s k e j Lo m n i c i z i š l i
d e s i a t k y j a z d c o v, k t o r í s i
dvojdňovým podujatím pripomenuli Žigmunda Bornemiszu – chovateľa a trénera
koní, organizátora jazdeckého špor tu, ktorý tento svet
opustil pred 24 rokmi. Víkendové parkúrové súťaže
Memoriálu
bratov
Bornemiszovcov zavŕšila súťaž sily
a zručnosti – skok mohutnosti. Hlavným organizátorom
podujatia s bohatým sprievodným programom bol klub
V y s o k é Ta t r y H o r s e , s p o l o č n e
s m e s t o m V y s o k é Ta t r y a Š t á t n y m i l e s m i TA N A P - u . 
kb

Aktuality z kultúry a športu
Tatranské kultúrne leto 2019 sa pomaly prehuplo do svojej
druhej polovice. K dnešnému dňu sa uskutočnilo 21 akcií
a na pódiu sa predstavilo 223 účinkujúcich, na ktorých sa
prišlo pozrieť vyše 7 000 divákov.
Zo zákulisia Tatranského kultúrneho leta

Všetky sily a schopnosti pracovníkov oddelenia kultúry
a športu (OKaŠ) sú aktuálne
sústredené na seriál letných
podujatí z rôzneho súdka, ktorý sa začal 14. júna. Pre organizátorov aj tento ročník prináša
poznatky, skúsenosti a zážitky.
„TKL je tohto roku veľmi výnimočné tým, že nám na akciách
neskutočne prší. Kým po uplynulé roky nám to vychádzalo tak,
že hoci panovalo daždivé leto,
na naše podujatia vychádzalo
pekné počasie – teraz je to presne opačne,“ zhodnotil doterajší

priebeh šéf tatranskej kultúry Ján
Bendík. Tak je to už od prvého
programu, kedy na stretnutí pri
Kyselke absentoval dážď presne
do momentu, kým sa nezačal
program. Divadelníci odohrali
predstavenie v daždi, hudobníci sa museli skryť pod altánok
s prameňom, čo síce nebolo režijným zámerom, no napokon
všetko dobre dopadlo, aj keď to
už vizuálne možno nebolo celkom ono. A tak je to až doteraz.
„Hoci sme žiadnu z akcií pre dážď
nezrušili, malo to, samozrejme,
veľký vplyv na návštevnosť, a to
najmä na podujatia, kde sme čakali veľmi veľa ľudí,“ dodal.

Po stránke organizačnej a
technickej je to v obdobných
podmienkach omnoho zložitejšie. Z pätnástich akcií, ktoré
sa uskutočnili v exteriéri, na
šiestich pršalo. Bendík však
hodnotí veľmi pozitívne prístup
účinkujúcich. „Aj keď tie top slovenské kapely sú na programe až
koncom júla či v auguste, doterajší umeleckí hostia TKL 2019, aj tí
z Českej republiky, nás príjemne
prekvapili.“ Banjo Band Ivana
Mládka prišiel do poriadneho
dažďa, v hľadisku bolo takisto minimum divákov, napriek
tomu však hudobníci ani na
okamih nezauvažovali nad zrušením koncertu a s úsmevom ho
odohrali. To isté sa stalo aj v prípade Sestier Havelkových z Prahy. Nezostáva nič iné, ako veriť

a dúfať, že sa počasie konečne
umúdri. „Obdiv musím zložiť aj
niektorým divákom – vybavujem
si napríklad jednu rodinu, ktorá
v úplnom lejaku sedela a čakala
na Sestry Havelkove. Ja som sa díval a neveril som vlastným očiam,
či je to možné. Na divadelné predstavenie pre deti uplynulú sobotu
prišlo päť divákov, boli pripravení
na dážď, na mokrú lavičku si položili igelit, zababušení v pršiplášťoch, a jednoducho súbor odohral
divadlo len pre nich. Takisto letné
kino. Posledného premietania sa
zúčastnilo šesťdesiat divákov, no
ani ich nepriaznivé počasie neodradilo. Som presvedčený, že keby
nám počasie prialo viac, mali
by sme aj niekoľkonásobne vyššiu návštevnosť,“ uzavrel vedúci
OKaŠ a mp
OKaŠ.  
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Infoservis
Mesto 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: VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 45, 062
01 Vysoké Tatry
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady uchádzačov:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
(ekonómia, právo, technika)
• prax v riadiacej oblasti minimálne 5
rokov
• 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, - znalosť platnej legislatívy
a platných právnych noriem v danej
oblasti: zákona č. 513/1991 Z. z. – Obchodný zákonník, zákona č. 455/1991 Z.
z. o živnostenskom podnikaní, zákona
č. 369/1990 Z. z. - o obecnom zriadení,
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní, zákona 131/2010 Z. z. o
pohrebníctve, zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch, zákona č. 119/2010 Z. z. - o
obaloch, zákona 135/1961 Z. z. cestný
zákon - všetky v znení ich neskorších
predpisov
• riadiaca prax kolektívu nad 10 pracovníkov
• bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, rozhodnosť, komunikatívnosť,
flexibilnosť
• práca s PC – Word, Excel, Outlook,
(znalosť ekvivalentných aplikácií softvérov pre správu technických spoločností
vítaná – t. j. znalosť vybraných SW aplikácií)
• osvedčenia o odbornej spôsobilosti
súvisiace s výkonom práce
• znalosť aspoň jedného svetového jazyka (anglický/nemecký) výhodou
• znalosť lokálnych geografických pomerov mesta Vysoké Tatry
• 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 VPS sro;
• 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 VPS, 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 8. 8. 2019
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. Žiadosť môžete
podať aj do elektronickej schránky. Ak
nebude elektronicky podaná žiadosť
podpísaná zaručeným elektronickým
podpisom, je uchádzač povinný doručiť
žiadosť s požadovanými dokladmi Mestu Vysoké Tatry aj printovo do 3 dní od
podania žiadosti elektronickou formou.
Email na doručenie žiadostí: lucia.petrasova@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

Novinky z tatranských knižníc:
Bryndza, Robert: Temné hlbiny

Keď dostane detektív šéf inšpektor Erika Fosterová tip, že by
kľúčový dôkaz vo veľkom drogovom prípade mohol byť ukrytý v
zatopenom lome na okraji Londýna, nariadi jeho prehľadanie. Z
hlbín však jej kolegovia vyzdvihnú
nielen dôkazy k tomuto prípadu, ale aj kostru malého dieťaťa.
Pozostatky sú rýchlo identifikované ako Jessica Collinsová.
Sedem ročné dievča, ktorého
zmiznutie zapĺňalo stránky novín
pred dvadsiatimi šiestimi rokmi.

Jonasson, Jona: Stojedenročný
starček, ktorý sa obával, že
priveľa myslí

Všetko sa začalo výletom teplovzdušným balónom na počesť
Allanových stoprvých narodenín a
štyrmi fľašami šampanského. Allan
a jeho priateľ Julius sa tešili na nádherný výhľad, lenže balón bez pilota
a s odtrhnutým ventilom sa nečakane odlepil od zeme a vzlietol. Dvaja
vzduchoplavci tvrdo pristáli v mori.
Zachránila ich severokórejská loď.
Vo sne by im nenapadlo, že kapitán lode pašuje aktovku plnú uránu
pre vodcu Kim Čong-una na jeho
tajné plány s jadrovými zbraňami

Sparks, Nicholas: Kým budeme
žiť a dýchať

Tridsaťšesťročná Hope Andersonová sa ocitla na životnej kri-

žovatke. Má šesťročný vzťah
s chirurgom s vyhliadkou na
sobáš v nedohľadne. A otca, ktorý
trpí nevyliečiteľnou Lou Gehrigovou chorobou. Hope sa rozhodne stráviť týždeň na rodinnej
chate na Sunset Beach v Severnej Karolíne. Chce ju pripraviť
na predaj a premyslieť si dôležité
rozhodnutia o svojej budúcnosti.
Pronská, Jana: Dve mince nádeje

Najnovší, v poradí už osemnásty
román Jany Pronskej je skvelým
dôkazom jej rozprávačského majstrovstva a nevyčerpateľnej fantázie. Začítajte sa do očarujúceho
ľúbostného príbehu a presvedčte
sa, že niekedy stačí iba načiahnuť
ruku a uveriť v zázrak lásky.

Nesbo, Jo: Nôž

Harry Hole je tam, kde bol na začiatku, alebo skôr ešte o level nižšie.
Rachel je preč. Nadobro. Tentoraz
neušiel on, vyhodila ho. Vracia sa
teda na ulicu Sofies Gate, do bytu
o poschodie nižšie, ako bol byt,
ktorý si prenajímal predtým, než
sa znovu stal človekom. Prebúdza
sa s ťažkou opicou a s rukami aj
oblečením celým od krvi. Nič si
nepamätá, ale vie, že v jeho prípade je lepšie mať sa na pozore. Pustí
sa po stopách svojho úhlavného
nepriateľa a tie ho prevedú dosiaľ najhorším osobným peklom.
Z. Štefaňáková

Žiarila z teba láska a dobrota, budeš nám
chýbať do konca života.
Dňa 1.8.2019 si pripomenieme 1. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca, dedka,
brata, švagra Jána Zavackého z Tatranskej
Kotliny.

Smútiaca rodina
Otváracie hodiny knižníc vo Vysokých Tatrách
od 1.7.2019 – 31.8.2019

Starý Smokovec
Pondelok: 9.00 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok: -Streda: -Štvrtok: 9.00 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok: -Tatranská Lomnica
Pondelok: 9.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Dolný Smokovec
1.7.2019 – 31.7.2019 zatvorená
V auguste otvorená :
Utorok: 10.00 - 12.00 12.30 - 16.00

Inzercia

Aktívnemu dôchodcovi dám do nájmu parkovisko v Novom Smokovci na dlhšiu dobu, s možným nástupom prevádzky
ihneď. Kontakt: 0907 143 416
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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Mesto Vysoké
Tatry prijme na čiastočný úväzok upratovačku do kancelárskych
priestorov.
Termín
nástupu: 01.08.2019,
Práca vhodná aj pre
zdravú dôchodkyňu.
Podmienky a podrobnosti: Lucia Petrasová,
Personalistika a mzdy
Mesto Vysoké Tatry
Starý Smokovec 1, 062
01 Vysoké Tatry, Tel:
052 478 04 37, lucia.petrasova@vysoketatry.sk
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Nájdete nás aj na: w w w. v y s o k e t a t r y. s k
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TD 14 - 15/2019

Kalendár podujatí

TATRANSKÉ KULTÚRNE LETO
25.7. - 21.8.2019

26.7.2019 (piatok)

21:00 Tatranská Lomnica - mestský park
Film ZRODILA SA HVIEZDA, USA, 2018,
136 min.

10.8.2019 (sobota)

18:00 Tatranská Lomnica - mestský park
KATKA KNECHTOVÁ BAND - live koncert

16.8.2019 (piatok)

20:30 Tatranská Lomnica - mestský park
Film MAMMA MIA! HERE WE
28.7.2019 (nedeľa)
19:30 Tatranská Lomnica – terasa hotela Lomnica GO AGAIN, USA, 2018, 114 min.
SYMPHONY NIGHT - Účinkujú:
Ondřej Brzobohatý & Gustav Brom Big Band
17.8.2019 (sobota)
(diriguje Vlado Valovič), Andrea Zimányiová
17:00 Nový Smokovec – areál Kúpeľov, a.s.
a ďalší.
ADAM ĎURICA - live koncert

2.8.2019 (piatok)

20:45 Tatranská Lomnica - mestský park
Film JURSKÝ SVET: ZÁNIK RÍŠE,
USA, ES, 2018, 130 min.

3.8.2019 (sobota)

18:00 Nový Smokovec - areál Kúpeľov, a.s.
PETER CMORÍK BAND - live koncert

4.8.2019 (nedeľa)

14:30 Tatranská Lomnica - mestský park
19:00 Nový Smokovec - areál Kúpeľov, a.s.
MUSIKSCHULE FRÖLICH - Promenádne
koncerty 40-členného akordeónového orchestra
z Lipska (DE)

7.8.2019 (streda)

18:00 Tatranská Kotlina - areál Sanatória
MUSIKSCHULE FRÖLICH – Promenádny
koncert 40-členného akordeónového orchestra
z Lipska (DE)

9.8.2019 (piatok)

20:45 Tatranská Lomnica - mestský park
Film BOHEMIAN RHAPSODY,
VB, USA, 2018, 134 min.

viac na www.vysoketatry.sk

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

