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Tatranci sa zabávali dražbou
TATRANSKÁ LOMNICA/VYSOKÉ TATRY – Tatranci aj tento
rok ukončili kultúrne leto obľúbenou dražbou a programom plným zábavy. V posledný augustový deň, v nedeľu popoludní sa
v altánku lomnického parku uskutočnilo ostatné podujatie zo
seriálu Tatranského kultúrneho leta, ktorým sa mesto Vysoké
Tatry snažilo spríjemniť dovolenkové a prázdninové chvíle nielen domácim obyvateľom, ale aj návštevníkom.
Z hudobných hostí sa predstavila Katka Koščová & Band
a skupina Vidiek s nezameniteľným spevákom Jankom Kuricom.
Samostatné pódium mali aj najmladší, kde sa vystriedalo niekoľko rozprávkových postavičiek
a najmenším sa venoval žonglér
i kúzelník s primeranou dávkou
interaktívnych súťaží. Celým
programom sprevádzal divákov
ostrieľaný moderátor Slavo Jurko,
a, samozrejme, nechýbali remeselníci a stánky s občerstvením.
Väčšina ľudí sa však tešila na
obľúbené zábavné draženie. „Pre
fanúšikov dražby sme tento rok
pripravili 51 produktov, o ktoré
mohli zabojovať. Boli medzi nimi
pobytové poukazy, skipasy, hokejky Mariána Gáboríka či Tomáša
Kopeckého, alkoholické a vínne
delikatesy, tablet i mobilný telefón
a množstvo ďalších zaujímavých
produktov. Čerešničkou na torte
však bol 8-dňový pobyt na ostrove
Thassos pre dve osoby,“ uviedol Ján
Bendík, vedúci oddelenia kultúry
a športu mesta Vysoké Tatry.
Dražby majú vždy charitatívny
podtón a nebolo to inak ani tento
rok. Časť z peňazí bola rozdelená

ešte v nedeľu popoludní. „Výťažok
z dražby opäť poputuje na podporu
športových klubov a telovýchovných jednôt na činnosť s mládežou,
nezabudneme však ani na našich
hendikepovaných občanov, ktorým sa takýmto spôsobom snažíme
každoročne pomáhať,“ povedal
primátor mesta Vysoké Tatry Ján
Mokoš.
Medzi šesticu hendikepovaných občanov sa rozdelilo 1,5-tisíc
eur. Ďalších 2,3-tisíc eur putovalo
pre Klub Tatrancov, Farskú charitu Vysoké Tatry, Základnú školu
Tatranská Lomnica na zakúpenie
chladničky do školskej jedálne,
Občianske združenie Galaxia,
Krúžok bežeckého lyžovania pri
lomnickej škole a aj pre dobrovoľných hasičov z Tatranskej Lomnice a Tatranskej Kotliny.
„Túto príjemnú príležitosť vždy
využívame aj na to, aby sme obdarovali mladých športovcov, a to
vďaka dvom percentám dane spoločnosti Nestlé, ktorá nám takýmto
spôsobom pomáha podporovať talenty,“ doplnil Mokoš. Päťtisíc eur
sa rozdelilo medzi sánkarov, klasických i alpských lyžiarov, tenistov, strelcov i futbalistov.
(ija)

Prváci si v prvý deň len pozreli triedy, kde sa budú učiť čítať a písať.
Dostali šlabikár a škola môže začať. Na fotografii žiaci 1.A zo Základnej
školy v Tatranskej Lomnici.
Foto:ija

Z rúk primátora mesta Jána Mokoša si prevzal finančnú podporu aj Milan Mach z Tatranskej Lomnice, ktorý patril medzi šesticu obdarovaných
zdravotne hendikepovaných občanov.
Foto: ija

Térynka bude mať nového chatára
VYSOKÉ TATRY – Chatár Miro Jílek po dvadsiatich rokoch na
Térynke končí, jej majitelia už hľadajú nového gazdu. Ešte v auguste vyhlásili výberové konanie na nájomcu chaty, uzávierka
ponúk je už tento piatok.
„Za majiteľov môžem povedať, že záujem je naozaj veľký.
Pýtajú sa ľudia, ktorí majú skúsenosti, takže dúfam, že vyberieme
dobrého chatára,“ povedal nám
Igor Koller, predseda Slovenského horolezeckého spolku (SHS)
JAMES, ktorý je spoločne s Klubom slovenských turistov (KST)
majiteľom Téryho chaty. Potvrdil,
že o ponuku prejavili záujem aj
viacerí Tatranci. Výzvu ešte nestihli ani zverejniť a už im volali
záujemcovia, ktorí chceli vedieť
podmienky, za akých by si najvyššie položenú celoročne otvorenú chatu mohli prenajať.
Komisia, ktorá otvorí obálky s ponukami, by podľa Kollera mala zasadnúť už na budúci
týždeň. O novom nájomcovi
okrem výšky ponúknutého nájmu rozhodne aj to, aký rozsah
starostlivosti o chatu a jej údržbu
bude ochotný zniesť na vlastné
náklady, či jeho doterajšia prax
v oblasti prevádzky vysokohorských chát a hotelov. Podľa výzvy,
ktorú na svojich webstránkach
zverejnili SHS JAMES a KST, mi-

nimálna výška nájmu predstavuje 27 035 eur bez DPH. Zmluvu
s novým chatárom sa majitelia
Térynky chystajú podpísať na
šesť rokov. „Zmluvy s ostatnými
chatármi sú na päť rokov a končia sa 31. decembra 2015, takže
aby sme to zjednotili, táto bude
uzavretá na šesť rokov, aby potom
mala rovnaký koniec ako ostatné,“
vysvetlil Koller.
Súčasný chatár Miro Jílek sa
rok pred vypršaním zmluvy rozhodol na chate skončiť z osobných dôvodov, jej majiteľom
svoje rozhodnutie oznámil ešte
v júni. „Nosil som to v hlave asi
rok. Určite mi bude smutno, ale
chcem sa posunúť ďalej. Sen som si
splnil a myslím si, že aj pre chatu
bude dobré, keď príde nová krv,“
netají sa Jílek. Na Térynke by
chcel skončiť koncom októbra.
„Dúfam, že ju dostane ten správny
človek, ktorý bude vedieť, čo treba
na tej chate robiť. Ak bude treba,
budem nápomocný. Táto robota
je náročná a treba sa jej naplno
venovať,“ odkazuje svojmu nástupcovi chatár Jílek.
(pet)
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VIDELI SME
u Včera sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Starom Smokovci
rokovanie s Českými dráhami.
Dôvodom je vytvorenie ponuky
balíčkov služieb pre klientelu prichádzajúcu do Tatier od našich západných susedov, ktorí stále tvoria
významnú skupinu návštevníkov.
u Na 19. november sa plánuje
spomienková slávnosť na víchricu z roku 2004, ktorá významne
ovplyvnila život a dianie vo Vysokých Tatrách. Keďže je to desiate
výročie, účasť prisľúbil aj slovenský prezident Andrej Kiska.
u Spomienka na víchricu sa
uskutoční pri pamätníku v Starom Smokovci. Kuriózne pri tejto
príležitosti je, že tabuľky s menami spoločností, samospráv i jednotlivcov, ktorí vtedy pomohli k
navráteniu života do normálnych
koľají, pravidelne z pomníka miznú. Vraj sa písmenka a tabuľky
stali zaujímavým suvenírom.
u Plánované podujatie Dni Dr.
Szontagha, ktoré sa malo uskutočniť 29. a 30. augusta bolo preložené na 4. októbra. V niektorých
médiách sa objavilo avízo o tom,
že by sa táto akcia mala uskutočniť ešte v lete. Pravdou je, že prvé
plány aj počítali s augustovým
termínom, no napokon sa organizátori rozhodli pre október, keď si
budeme pripomínať viacero szontaghovských výročí.
u Oslavy 70. výročia SNP sa tento rok uskutočnili 24. augusta na
Partizánskej lúke na Podbanskom,
kde sa stretli členovia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov a zástupcovia ôsmich okolitých samospráv, aby položili vence
pri pomníku účastníkov bojov
Slovenského národného povstania. Po skončení oficiálnej časti a
presune do areálu Skanzenu Liptovskej dediny v Pribyline, sa tam
uskutočnili ukážky bojov v SNP
členmi Klubov vojenskej histórie.
Organizátorom tohto podujatia
bola tento rok obec Pribylina.
u Dovolenky so štátnou dotáciou
môžu penzisti využiť aj tento rok.
Organizuje ich Jednota dôchodcov na Slovensku, Sorea aj Zväz
potravinárov. Dovolenkovať s príspevkom však môžu len nepracujúci dôchodcovia. Nemôžu ju teda
dostať tí, čo riadne pracujú. Ak je
však penzista zamestnaný na dohodu, na dotovanom pobyte sa
môže zúčastniť. Žiadosť o rekreáciu možno poslať aj do viacerých
hotelov, no vybrať si môže len jeden. O obľube tejto ponuky svedčí
záujem zo strany seniorov, ktorí
sa do Tatier radi vracajú.
(ija)
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Do tatranských základných
škôl nastúpilo 344 školákov
VYSOKÉ TATRY – V utorok sa otvorili školské brány všetkých
troch základných škôl na území tatranskej samosprávy. Do lavíc sa vrátili už ostrieľaní školáci, ale čaro nepoznaného zažili
najmä tohtoroční prváčikovia, ktorých v tomto školskom roku
nastúpilo 46 na území mesta Vysoké Tatry.
Najviac ich evidujú v Základnej škole v Tatranskej Lomnici,
kde sa po dlhých rokoch podarilo otvoriť dve prvé triedy.
„V porevolučnom období boli
dve prvácke triedy otvorené len
v školskom roku 1990/91,“ zaspomínala si vychovávateľka
Pavlína Stracená.
Škola má momentálne 196
žiakov a aj napriek tomu, že
z roka na rok ich počet pozvoľna rastie, riaditeľka školy si povzdychla: „Tajne som dúfala, že
sa nám podarí prekonať pre nás
magickú hranicu dvesto detí, no
nevyšlo to,“ zhodnotila Lucia
Baloghová, ale prezradila aj čo
sa im podarilo počas prázdnin:
„Teším sa, že sme vymenili dlažbu v hlavnej budove na prízemí
a v školskej jedálni. Od pána primátora sme dostali aj financie na
zakúpenie novej chladničky do
školskej kuchyne.“
Základná škola s Materskou
školou Dolný Smokovec privítala v tomto školskom roku trinásť
prváčikov a eviduje 130 žiakov.
Predškolské zariadenia navštevuje 38 detí a ani tu v čase letných
mesiacov nezaháľali. „Okrem
bežných opráv a maľovania sa
nám podarilo prerobiť školskú
kuchyňu, vynovili sme chodbu
pred škôlkou, urobili sme drobné úpravy v šatni a opravili sme
sprchu pri telocvični,“ vyratúval
riaditeľ dolnosmokoveckej školy

Ondrej Balogh. Do najvyššie položenej školy na Slovensku, ktorá
sa nachádza vo Vyšných Hágoch
nastúpilo po letných prázdninách osemnásť žiakov, z toho
traja prváci. Novinkou je tam

obmena pedagogického personálu. „Máme novú pani učiteľku,
ktorá je profesionálkou pri vedení krúžku ľudového tanca, takže
tento rok sa budeme uberať týmto smerom. Budeme mať tanečný
krúžok, kde sa povenujeme nielen tancu, ale aj starým ľudovým
zvykom a remeslám,“ prezradila
plány riaditeľka málotriednej
školy Beáta Evansová.
(ija)

Novou riaditeľkou Materskej školy (MŠ) Nový Smokovec sa stala Ľudmila Zeníková (na snímke s primátorom mesta Vysoké Tatry Jánom
Mokošom), ktorá na tomto poste vystriedala Beatu Kalovú. Pred nástupom bývalej šéfky škôlky na Sibíri dokonca pôsobila ako zastupujúca riaditeľka, skúsenosti odtiaľ má aj ako učiteľka. Naposledy pracovala v škôlke v Dolnom Smokovci. Zmeny nastali aj v MŠ Tatranská
Kotlina, odkiaľ po štyroch rokoch na nové pôsobisko odišla doterajšia
riaditeľka Alena Želonková. Mesto vedením škôlky poverilo Alenu
Jankulíkovú, ktorá pracovala ako učiteľka v MŠ Tatranská Lomnica.
Predtým pôsobila vo Vyšných Hágoch, kam prišla z postu riaditeľky
MŠ Štrbské Pleso. Riaditeľskú stoličku v MŠ Vyšné Hágy obhájila Monika Jasenčáková, pre ktorú to bude druhé funkčné obdobie, ako učiteľka v Tatrách pôsobí už 28 rokov.
(pet)

O SMS lístky majú cestujúci záujem
VYSOKÉ TATRY – Hoci železnice spustili predaj cestovných
lístkov v tatranských električkách cez SMS iba pred pár týždňami, už teraz vedia, že to bol dobrý krok. „Milo nás prekvapilo,
s akým pozitívnym ohlasom sa predaj stretol a ako rýchlo sa dostáva do povedomia cestujúcich,“ konštatovala Zuzana Červená
zo Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
Podľa jej slov to potvrdzujú aj
štatistiky. „Od polovice júla tohto
roka využilo SMS lístok už takmer
tisíc cestujúcich. Najväčší záujem
je o dvojhodinové lístky, ktoré využilo niekoľko stoviek cestujúcich,“
upresnila vedúca tímu externej
komunikácie. Naopak, najmenej
sa predávali jednodňové lístky,
ktoré podľa jej slov doteraz využilo

iba niekoľko desiatok cestujúcich.
Na možnosť kúpiť si cestovný
doklad cez mobil upozorňujú už
i nálepky na dverách električiek.
Postup je jednoduchý, stačí poslať SMS na číslo 2233. Základný
lístok, ktorý platí dve hodiny na
akúkoľvek vzdialenosť, stojí dve
eurá, celodenný lístok vyjde na
štyri eurá. Oba sa dajú kúpiť aj

v zľavnených verziách. Okrem
električiek a zubačky ich cestujúci
môžu využiť aj na trati z Popradu
cez Studený Potok do Tatranskej
Lomnice.
Rozšírením možností predaja
cestovných lístkov o SMS-ky chceli
železnice odbremeniť aj vlakvedúcich, u ktorých si pasažieri môžu
počas zastavenia vlaku v stanici
kúpiť denný blokový lístok. Riskovať pokutu už nemusia ani tí, ktorí
nastupujú na zastávkach, kde nie
je pokladnica. „Cestovný lístok
v Tatrách už nemá iba ten cestujúci, ktorý ho naozaj nechce mať,“
uzavrela Červená.
(pet)
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Poslanci odobrili volebné obvody, opäť nesúhlasili
so zámerom prepojiť Hrebienok a Skalnaté pleso lanovkou
STARÝ SMOKOVEC – Hneď dva poslanecké návrhy padli na
úvod augustového zasadnutia mestského parlamentu. Jeden
z nich sa opäť týkal zámeru rozširovania lyžiarskeho strediska v Starom Smokovci, ktorý okrem nových zjazdoviek ráta aj
s prepojením Hrebienka a Skalnatého plesa lanovkou.
S prvým návrhom prišiel poslanec Igor Sedlár, ktorý požiadal
doplniť program zastupiteľstva
o diskusiu. Tá mala ozrejmiť,
v akom stave je momentálne súdny spor mesta s Bývalým urbárskym spolumajiteľstvom Milbach.
Po tom, ako primátor Ján Mokoš
poslancom vysvetlil, že definitívny
verdikt zatiaľ nepadol a prisľúbil
im písomnú informáciu o tom,
ako súd s Milbachom pokračuje,
poslanec Sedlár svoj návrh stiahol.
Ďalší návrh dala poslankyňa
Iveta Bohušová, ktorá do programu rokovania požiadala zaradiť
stanovisko mestského zastupiteľstva (MsZ) k zámeru Lyžiarskeho
strediska Vysoké Tatry – Starý
Smokovec. Ním poslanci opäť
potvrdili svoj nesúhlas s navrhovaným prepojením Hrebienka so
Skalnatým plesom lanovkou a zároveň požiadali, aby spomínaná lanovka bola vylúčená z prebiehajúceho procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA.
„V zmysle zákona o obecnom zriadení MsZ rozhoduje o základných
otázkach života obce, je mu vyhradené schvaľovať územný plán obce
alebo jej časti a koncepcie rozvoja
jednotlivých oblastí života obce. Na
základe tohto zákona a na základe
podnetov od obyvateľov Vysokých
Tatier, ale aj ľudí žijúcich mimo
mesta, ktorým osud našich Tatier

nie je ľahostajný, MsZ uznesením
č. 83/2014, ktorým schvaľovalo žiadosti o zmeny a doplnky územného
plánu mesta pre rok 2014, zobralo
na vedomie prípravu zámeru rozvoja lyžiarskeho strediska v Starom Smokovci s tým, že požaduje,
aby z tohto zámeru bolo vylúčené
spojenie Hrebienka so Skalnatým
plesom lanovkou,“ zdôvodnila svoj
návrh poslankyňa Bohušová. Podľa jej slov týmto stanoviskom, za
ktoré napokon zahlasovali všetci
poslanci, MsZ len potvrdilo svoj
predošlý nesúhlas.
Vedúci oddelenia územného
plánovania, výstavby, životného
prostredia a dopravy mesta Vysoké Tatry poslancov informoval,
že zámer už mestu ako dotknutej
obci envirorezort doručil a momentálne plynie lehota na jeho pripomienkovanie. „Zverejnili sme ho
na úradných tabuliach aj na webstránke mesta. Verejnosť môže dať
k zámeru pripomienky do 21 dní
odo dňa zverejnenia a samospráva
má zo zákona doručiť stanovisko
na ministerstvo životného prostredia do 21 dní od jeho doručenia na
obec,“ ozrejmil ďalšie kroky Peter
Novák. Ako dodal, do dokumentácie je možné nahliadnuť aj priamo u nich na oddelení, zámer si
verejnosť môže preštudovať aj na
enviroportáli.
Bez pripomienok poslanci
odobrili návrh na určenie rozsa-

Vysoké Tatry sa držia zatiaľ v štvrtej desiatke
STARÝ SMOKOVEC – Počas letných prázdnin sa Vysoké Tatry
v súťaži Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2014, ktorú spolu s hlasovaním o naj primátora a starostu v apríli odštartoval informačný portál slovakregion.sk, „prepracovali“ do štvrtej desiatky. Momentálne sú
vo svojej kategórii na 32. priečke. Šancu posunúť sa ešte vyššie majú až
do konca októbra, kedy sa končí hlasovanie.
Na špici rebríčka sa medzi mestami stále drží Púchov pred Bardejovom, tretí je Pezinok. V priebežnom poradí obcí patrí prvenstvo
Banskej Belej, druhé sú Komjatice a tretie Smižany.
Konečné výsledky budú známe 5. novembra, víťazmi súťaže sa stanú mesto a obec, ktoré získajú najviac hlasov. Ak chcete podporiť svojho favorita, stačí, ak sa na portáli zaregistrujete. „Hlasovať za mesto či
obec je možné pomocou hlasovacieho baneru, ktorý je umiestnený pod
prezentáciami miest a obcí,“ vysvetlila marketingová manažérka portálu Lenka Kadašová. Odovzdať hlas svojmu favoritovi môžete maximálne raz za hodinu. „To znamená, že jedno a to isté mesto alebo obec
dostane od jedného hlasujúceho maximálne 24 hlasov denne,“ doplnila
Kadašová. Nič mu však nebráni, aby v priebehu hodiny zahlasoval
aj za iné obce či mestá. „Rozhodnúť sa môže každý individuálne. To
znamená, že môžete hlasovať podľa svojho bydliska, sympatií alebo si
vyberiete miesto, kde sa vám páči,“ upresnila Kadašová.
Samosprávy, ktoré sa umiestnia v prvej desiatke, získajú zaujímavé ceny, do zlosovania o atraktívne výhry sa každý mesiac dostane aj každý z hlasujúcich.
(pet)

hu výkonu funkcie primátora na
nasledujúce funkčné obdobie.
Podľa zákona musí totiž MsZ najneskôr 90 dní pred voľbami určiť
rozsah výkonu funkcie primátora
na celé funkčné obdobie. Ten ju v
rokoch 2014 až 2018 bude vykonávať v celom rozsahu, to znamená
tak ako doteraz, na celý úväzok.
Poslanci „odklepli“ aj návrh,
ktorým sa určili volebné obvody a počty poslancov v nich pre
novembrové komunálne voľby.
Volebný obvod č. 1, ktorý bude
v mestskom parlamente zastupovať jeden poslanec, tvoria časti
mesta Podbanské, Štrbské Pleso
a Vyšné Hágy. Volebný obvod č.
2 zahŕňa časti Nová a Tatranská
Polianka. Hájiť ich záujmy bude
takisto jeden zástupca, rovnako
ako aj v Tatranskej Kotline, ktorá
tvorí volebný obvod č. 6. Po dvoch
poslancoch budú mať v MsZ volebné obvody č. 3 a 4. Prvý z nich
predstavujú časti Tatranské Zruby,
Nový, Starý a Horný Smokovec
a druhý tvorí Dolný Smokovec.
Volebný obvod č. 5 sa skladá
z Tatranskej Lesnej, Tatranskej
Lomnice, Tatranských Matliarov
a Kežmarských Žľabov, zastupovať
ho v mestskom parlamente bude
i počas nadchádzajúceho volebného obdobia trojica poslancov.
V súvislosti s voľbami MsZ
schválilo aj nariadenie, ktorým
sa vymedzujú miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebnej
kampane v meste Vysoké Tatry.
Ich zoznam nájdete na strane 15.
Poslanci odobrili i Zmluvu
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Ing.
arch. Juraja Husára Bratislava, Ing.
arch. Jána Kromku a Ing. arch. Ingrid Kromkovej Poprad, pre účely
realizácie stavby „Polyfunkčný
objekt s apartmánovými bytmi“
v Tatranskej Lomnici na uloženie
inžinierskej siete NN prípojky za
jednorazovú náhradu 33 eur za
1m2 podľa predloženého návrhu,
ako i dodatok k Zmluve o nájme
nebytového priestoru pre eseročku Ludka Podbanské z dôvodu, že
súčasný nájomca zmenil právnu
formu svojej podnikateľskej činnosti. Na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže schválili aj
prenájom garáže v zdravotnom
stredisku na Štrbskom Plese pre
eseročku TATRY M+M vo výške
507 eur/rok.
MsZ sa zaoberalo i návrhom
na úpravu rozpočtu na rok 2014.
Poslankyňu Bohušovú zaujímala
položka, ktorá sa týkala vybudovania dvoch kotolní v zdravotnom
stredisku v Tatranskej Lomnici.
Zo štátneho rozpočtu mesto na
(pokračovanie na str. 4)
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14 DNÍ PRIMÁTORA
Ešte začiatkom augusta zvolal
predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Peter Chudík
pracovné stretnutie k programu
ELENA, ktorého cieľom je znížiť
energetickú náročnosť verejných
budov a systémov osvetlenia, zvýšiť energetickú bezpečnosť, ako aj
podiel obnoviteľných zdrojov na
výrobe energie. „Tento projekt je
starý už zhruba tri roky, spomedzi
vyšších územných celkov sa ten náš
zapojil do neho ako prvý na Slovensku. V počiatočnej fáze sme sa
k tejto iniciatíve pridali so zámerom
znížiť energetickú náročnosť objektu
bývalej materskej škôlky v Dolnom
Smokovci, ktorý využíva viacero
subjektov. V rámci nej sme chceli
vymeniť všetky okná, zatepliť budovu, urobiť nové osvetlenie, odvtedy
však prešla pomerne dlhá doba a
nám sa medzitým podarilo získať
nejaké prostriedky, ktoré sme tam už
investovali, v podstate nám ostáva
urobiť len čiastkové úpravy, čiže ten
náš projekt by už nebol plnohodnotný. Keďže je možnosť upresniť alebo
zmeniť zámer, tak sme sa rozhodli,
že by sme financie využili aj na zateplenie a výmenu okien i vnútorného osvetlenia v Základnej škole
Tatranská Lomnica,“ povedal primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš. Okrem župy sa v Prešovskom
kraji k iniciatíve ELENA prihlásilo
15 samospráv, keďže sa však objem
vyčlenených európskych prostriedkov znížil, podľa primátora sa radnica bude musieť zrejme rozhodnúť
len pre jeden z projektov. „Dohodli
sme sa, že v najbližších týždňoch pripravíme všetky aktualizácie tak, aby
PSK mohol podať projekt do konca
tohto roka, rozhodujúce obdobie pre
jeho realizáciu je od roku 2016 do
roku 2018,“ doplnil Mokoš.
V polovici augusta navštívila Vysoké Tatry čínska delegácia
z provincie Jiangsu v sprievode
zástupcov mesta Košice a košického Rotary klubu. „Boli nadšení
prostredím, prírodou, mestom, aj
keď počasie nebolo práve najlepšie,
odchádzali spokojní a dohodli sme
sa, že pripravíme memorandum
o spolupráci. Záujem mali hlavne
o tri oblasti – cestovný ruch, kultúru
a investovanie. Koncom septembra
majú opäť prísť na Slovensko, takže
ak bude memorandum prijateľné
pre obe strany, mohli by sme ho podpísať,“ konštatoval Mokoš.
Vedenie mesta má za sebou už
niekoľko kontrolných dní, počas
ktorých mapovalo nedostatky priamo v jednotlivých častiach mesta.
Pokračovať v nich plánuje už v najbližších dňoch. „Každý rok vždy na
jar a na jeseň robíme takéto obhliadky. To, čo sa bude dať, opravíme ešte
do zimy, väčšie investície zahrnieme
do rozpočtu na budúci rok,“ vyjadril
sa primátor.
(pet)
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Tatranské kultúrne leto v číslach
VYSOKÉ TATRY – September v kalendári hlási, že leto sa nezadržateľne blíži do finále a všetky podujatia, ktoré boli počas
neho pripravené, účinkujúci odohrali. Mesto Vysoké Tatry pre
obyvateľov mesta i návštevníkov už po deviatykrát pripravilo
bohatý kultúrno-spoločenský program pod názvom Tatranské
kultúrne leto (TKL) 2014.
Všetko vypuklo 13. júna tradičným otváraním turistickej
a kúpeľnej sezóny a skončilo
v uplynulú nedeľu obľúbenou
tatranskou zábavnou dražbou.
Počas dva a pol mesiaca mohli
diváci vzhliadnuť tridsaťjeden
programov, z toho pod holým
nebom sa ich uskutočnilo až
dvadsaťštyri a v interiéroch len
sedem. „Tatranskému publiku sa
predstavilo 290 účinkujúcich, ktorí pricestovali zo siedmich krajín
Európy, a to Maďarska, Ukrajiny,
Českej republiky, Poľska, Azerbajdžanu, Rakúska a Slovenska,“
vyratúva Ján Bendík, vedúci oddelenia kultúry a športu mesta
Vysoké Tatry a poukazuje aj na
žánrovú rôznorodosť: „Dramaturgia Tatranského kultúrneho
leta ponúkla široké spektrum až
13 rôznych žánrov umenia. Na
tatranských pódiách sa počas leta
prezentovala symfonická hudba,
folklór, divadlo, world music, re-

tro music, komorná hudba, zborový spev, dychová hudba, jazz,
ľudová hudba, country, poprock
a swing.“
Programy vzhliadlo vyše 11,2
-tisíc divákov s priemernou návštevnosťou podujatia 361 ľudí.
Najväčšej pozornosti sa tešil Tat-

ranský juniáles a Záver TKL, ktoré boli organizované v Tatranskej
Lomnici. Ďalej to bolo vystúpenie
skupiny Komajota, ktorá odohrala koncert v prvej dekáde augusta
v Starom Smokovci.
Nechýbali ani obľúbené festivaly, divadelné Stretnutia, kde
sa tentokrát predstavili predovšetkým regionálni divadelníci,
si „odkrútili“ jedenáste pokračovanie a svojich pravidelných
fanúšikov si našiel už aj Medzinárodný festival mládežníckych
orchestrov a speváckych zborov

Eurorchestries Slovakia, ktorý sa
uskutočnil po šiestykrát.
„Myslím si, že sa nám vlani podarilo opäť trochu zdvihnúť latku
v ponuke kultúrneho vyžitia pre
všetkých, ktorí do Tatier zavítali
a túto stúpajúcu úroveň sme potvrdili aj tohtoročným zaujímavo
žánrovo namixovaným kokteilom.
Škoda len, že nás potrápilo daždivé počasie, ktoré nás neopustilo
počas celého leta, ale o to viac si
cením návštevníkov, že sa nedali
odradiť a prišli sa s nami zabaviť,“
povedal na záver Bendík.

Porovnanie ostatných piatich ročníkov Tatranského kultúrneho leta (2010-2014) vo vybraných ukazovateľoch:

Ukazovate
Poet programov
Poet úinkujúcich
Poet divákov
Priemerná návštevnos na jeden
program
Poet krajín so zúastnenými
úinkujúcimi
Poet astí mesta
s realizovanými programami
Poet realizovaných žánrov
Poet festivalov

TKL
2010
19
181
4 700

TKL
2011
21
301
5 070

TKL
2012
28
164
6 700

TKL
2013
33
350
13 400

TKL
2014
31
290
11 200

247

241

239

406

361

4

5

6

6

7

4
11
2

4
7
3

7
14
3

7
15
2

4
13
2

Poslanci odobrili volebné obvody, opäť nesúhlasili
so zámerom prepojiť Hrebienok a Skalnaté pleso lanovkou
(dokočenie zo str. 3)
ne získalo dotáciu vo výške deväťtisíc eur, podľa dôvodovej správy,
ktorú dostali poslanci, je však na
komplexné zabezpečenie investičnej akcie potrebných 15-tisíc
eur. Momentálne je totiž komplex
troch budov zdravotného strediska zásobovaný teplom z centrálneho zdroja, ktorý je však zastaraný
a dochádza k vysokým stratám
tepla sekundárnymi rozvodmi.
Peniaze plánuje radnica využiť na
vybudovanie dvoch malých blokových kotolní v budovách, ktoré
sú v majetku mesta, čiže v lekárni a hlavnom objekte. „Zároveň
chceme odpojiť sekundárne rozvody
od centrálneho zdroja a zlikvidovať
zastaranú kotolňu, ktorá sa stane
nepotrebnou. Vybudovaním kotolní sa zvýši úspora plynu až o 30
percent, zabezpečí sa jednoduchšia
manipulácia systému, lacnejší servis a lepšie vyregulovanie systému
ústredného kúrenia,“ uvádza sa
v materiáli, ktorý dostali poslanci.
„Viem, že spolufinancovanie mesta
je len desať percent, ale materiál by
mal obsahovať naozaj veci, ktoré sú
pravdivé. Nie všetky tieto budovy sú
vykurované centrálnou kotolňou.
Lekáreň má samostatné kúrenie,
ambulancia takisto, celá bytová

jednotka je odpojená, čiže ostávajú
nám len niektoré priestory. Vidím
to ako plus, keď to bude v takom
stave, aby sa tie priestory naozaj
vedeli prenajať, no príde mi trošku zavádzajúce, že niekedy to bolo
tlačené do samostatných kotolní a
teraz je situácia iná,“ konštatovala
poslankyňa Bohušová.
„Asi od roku 2006 sa snažíme,
aby sme tam dosiahli nejakú úsporu, medzitým sa nám už odpojili
jeden alebo dvaja väčší nájomcovia. Situácia je taká, že tento komplex budov bol vykurovaný z jednej
väčšej blokovej kotolne, ktorá je
dnes už neekonomická. Zariadenie
bolo rekonštruované v roku 2002,
čiže odvtedy už prešlo dvanásť rokov. Najväčší problém je ten, že celý
komplex je vykurovaný cez topný
kanál. To sú tie staré hriechy vykurovacích systémov, že vykurujeme
priestor pod zemou, ktorý má prierez zhruba dva krát dva metre a je
dlhý zhruba štyridsať metrov, izolácie už nezodpovedajú dnešným
požiadavkám, čiže toto sme sa rozhodli riešiť. Nikdy sme na to nenašli
dosť peňazí, aby sme to mohli urobiť,“ ozrejmil Jozef Gál, vedúci oddelenia investičnej činnosti, opráv
a údržby mesta Vysoké Tatry. Ako
dodal, pre dve menšie kotolne sa

rozhodli aj pre komplikované spoluvlastnícke vzťahy v objekte, navyše centrálnu kotolňu pri daždi
zaplavuje i spodná voda.
Poslankyňa Bohušová sa opýtala aj na to, či sa dotácia musí použiť iba na vybudovanie kotolní,
keďže peniaze by sa zišli i tamojšej základnej škole. Prisvedčil jej
poslanec Dalibor Piovarči, podľa
ktorého by sa spolu so školskými chodbami mohli zrekonštruovať aj záchody. „Dávali sme viacero
projektov, ale ministerstvo financií
takto rozhodlo,“ vysvetlil primátor
Mokoš. Ako dodal, opravu sociálnych zariadení mesto urgovalo, dokonca na odstránenie ich
havarijného stavu podalo aj nový
projekt. „Veríme, že nám niečo
vyjde. Rysuje sa nám aj osvetlenie
v školách,“ doplnil Mokoš.
Poslanec Peter Spitzkopf žiadal vysvetliť úsporu prostriedkov
vyčlenených na opravu cesty na
Čukotke, kde pri dažďoch z kanála vyviera splašková voda. „Všimol
som si, že problém, ktorý tam bol,
stále pretrváva, tak by ma zaujímalo, či sa pri rekonštrukcii urobilo
všetko, čo sa malo a či sme neušetrili zbytočne,“ poznamenal poslanec Spitzkopf. Podľa primátora
Mokoša vytekanie splaškov nie

je problém cesty, ale kanalizácie.
„Aby sme mohli cestu opraviť, tak
sme požiadali Podtatranskú vodárenskú spoločnosť, aby urobila tento
úsek kanalizácie mimo plán. Zatiaľ
nie je napojená zvrchu, to je v pláne
na budúci rok,“ reagoval Mokoš.
Poslankyňa Anna Chovancová pripomenula, že v rozpočte
žiadala vyčleniť prostriedky na
úpravu cesty v Tatranskej Kotline,
dozvedela sa však, že táto komunikácia, ktorá sa využíva na prístup k bytovkám, nie je zakreslená
v katastrálnych mapách. „Urobili
sme geometrický plán a zistili sme
vlastníkov. Časť, ktorú používajú
Mestské lesy Spišská Belá na presun
svojich vozidiel a strojov, je na našom pozemku, naproti tomu zase
z druhej strany bytových domov
leží na majetku mesta Spišská Belá.
Chceme dosiahnuť to, aby sa každý
staral o „svoje“, zameníme povrch,
aj oni sú ochotní na to pristúpiť,“
priblížil ďalšie kroky mesta Gál.
Na záver MsZ odobrilo nových prísediacich Okresného súdu
v Poprade. K Lýdii Palušákovej
a Tatiane Hudáčovej, za ktoré poslanci zahlasovali na júnovom zasadnutí, pribudnú poslankyne Bohušová a Chovancová. Slávnostný
sľub zložia už túto sobotu. (pet)
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Skalnaté pleso oživil popart
V Galérii Encián na Skalnatom plese predstavuje svoju tvorbu mladý prešovský výtvarník
Dávid Labík, ktorý zhruba pred
rokom a pol presedlal z abstraktu
na popart a po vzore ikonického
Andyho Warhola sa vydal vlastnou cestou. Jeho obrazy charakteristické explóziou farieb a na
prvý pohľad akoby náhodnými
ťahmi štetca zachytávajú portréty
svetových celebrít.
„Dominantný koncept jeho súčasnej tvorby predstavujú portréty
slávnych osobností, ktorých individuálna charizma v určitej dobe
ovplyvnila spoločnosť. Jeho ambícia sa napĺňa maľovaním rozmerných plátien, ktoré pokrýva brutálnou paletou farieb. Je to umelec
plný autentickosti, kľudu, pokoja
a harmónie,“ priblížila Dávidovu
tvorbu jeho mama a zároveň kurátorka výstavy Anna Labíková.
Pred očami návštevníkov galérie defilujú známe tváre, či už je to
nezabudnuteľný Louis de Funès,
nesmrteľný Charlie Chaplin, božská Marilyn Monroe, očarujúca
Audrey Hepburn, zmyselná Angelina Jolie, cenami ovenčený Clint
Eastwood alebo kultový Quentin
Tarantino, ktorému priniesol slávu trhák Pulp Fiction. Pozornosť
upúta i krásna Ashley Greene,
ktorá zahviezdila v americkej ságe
Twilight ako Alice Cullen. „Bol to
asi druhý obraz, čo som namaľoval
a spomedzi všetkých sa mi hlavne
tou farebnosťou páči najviac,“ vraví
mladý talentovaný umelec, ktorému učaroval popart.

Najvyššie položená galéria na Slovensku v týchto dňoch prestavuje
plátna mladého prešovského výtvarníka Dávida Labíka, ktorému zhruba pred rokom a pol učaroval popart. „Dnes sa deje úžasná vec. Slová
a predstavy dostali konkrétny rozmer,“ neskrývala radosť zo sobotňajšej vernisáže synových obrazov jeho mama a kurátorka výstavy Anna
Labíková.
Foto: pet
„Fascinuje ma hlavne farbami,
nie je to také striktné, ortodoxné.
Každý maľuje portréty realisticky
a ja som sa to pokúsil dať do takej
sféry, že práve tie farby tam hrajú
viac-menej hlavnú rolu,“ charakterizuje svoju tvorbu dvadsaťsedemročný Prešovčan. S popartom
sa začal pohrávať zhruba pred
rokom a pol, predtým sa venoval
abstraktu. „Chcel som vyskúšať
niečo, čo mi nikdy nešlo, tak som
začal portrétmi. Tie prvé boli také
nepodarky, ale potom sa to už zlepšilo,“ otvorene priznáva výtvarník.
Portréty známych osobností ho
chytili natoľko, že sa plánuje pustiť aj do ďalšej celebritnej série.
„Zatiaľ mám vo výhľade slovenské

celebrity ako Jozef Kroner, Július
Satinský, Milan Lasica či Jaro Filip,“ poodkryl nám svoje najbližšie plány vyštudovaný reštaurátor – konzervátor, ktorý k umeniu inklinoval už od detstva.
Po prvýkrát svoju tvorbu
predstavil iba začiatkom tohto
roka v komornom prostredí
istého prešovského klubu, výstava pod Lomnickým štítom
je jeho autorskou premiérou.
Príležitosť dotknúť sa pohľadom sveta celebrít, v ktorom je
úplne jedno kto ste, hlavne, že
ste slávny a každý o vás vie, máte
prostredníctvom Labíkových obrazov ešte do konca septembra.
(pet)

Medzi nablýskanými krásavcami
bol i takmer šesťmetrový Cadillac
Oldtimer Rallye Tatry 2014 priviedla pod tatranské končiare
šesťdesiat nablýskaných krásavcov. Najstarším spomedzi nich
bol Ford T Runabout Roadster Black z roku 1918, najmladším
Auburn 851 Boattail Speedstar z roku 1981. Medzi veteránmi,
z ktorých až tretina bola vyrobená pred koncom druhej svetovej vojny, nemohli chýbať ani Tatry či Škodovky. Predstavila
sa i šesťdesiatšesťročná plne vybavená československá sanitka
Škoda Tudor 1101 či legendárny autobus Karosa s „búchacími“
dverami, ktoré musel vodič pri nastupovaní zakaždým otvoriť
a posledný cestujúci ich za sebou zabuchnúť.
Unikátne kúsky, ktoré sa na
cestách už len tak nevidia, si
aj napriek upršanému počasiu
prišli v predposledný augustový
štvrtok pred starosmokovecký
Grandhotel pozrieť desiatky divákov. Počas dvoch hodín im
znalec historických automobilov Štefan Váry priblížil každý
z nich, atmosféru dotvorili tóny
prešovskej kapely Swing Time
For.

Spomedzi nablýskaných elegánov pozornosť návštevníkov
svojou dĺžkou pútal Cadillac De
Ville Coupe z roku 1958. Jeho
majiteľ Peter Odzgan nám prezradil, že má zhruba 5,65 metra
a kúpil ho pred 14 rokmi v Nemecku. Láska na prvý pohľad to
však nebola. „Skôr až na druhý.
Keď som ho dal dokopy, tak až
potom sa začala,“ priznal Bratislavčan. Kŕmiť takúto mašinku,

ktorá pod kapotou skrýva 310
koní, nie je lacný špás, na sto
kilometrov „žerie“ podľa slov
majiteľa 15 až 20 litrov. A pritom
tento americký krásavec nie je
jediný, ktorý v jeho garáži parkuje, má ich štyri! „Jednoducho
mám rád americké autá. Nedá sa
však povedať, ktoré z nich je pre
mňa to naj. Aj keď máte deti, tak
ich máte všetky rovnako radi,“
dodal Odzgan.
Tatranská promenáda dala
vyniknúť aj ďalším exkluzívnym
kúskom, 7. ročník Oldtimer Rallye Tatry 2014 si nenechala ujsť
ani česká posádka Jaguára SS
100 z roku 1936. „Boli tu na 1.
ročníku a vtedy sme ho po Tatrách vozili na odťahovke, lebo to
auto nevydržalo. Teraz ide statočne a je ešte krajšie a vzácnejšie
(pokračovanie na str. 7)
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AVIZUJEME
ä Potešte svoje chuťové poháriky a doprajte im výnimočný
zážitok v podobe špecialít od
špičkových šéfkuchárov, ktorí
svojim kumštom opäť ovládnu
Food Fest Tatry. Druhý ročník
gastronomického festivalu štartuje už zajtra popoludní pred lomnickým Humnom, kde si spolu s
ochutnávkou regionálnych špecialít užijete aj vystúpenia tanečníkov a folkloristov. V sobotu na
návštevníkov čaká Live Cooking
Show známeho šéfkuchára Vojta
Artza, majstrovské kúsky predvedú aj barmani a baristi. V nedeľu
sú na programe súťaže šéfkuchárov z hotelov a reštaurácií, pripravené sú i prednášky o zdravom
stravovaní a nových trendoch
v gastronómii či kurzy varenia pre
deti a dospelých. Počas troch dní
sa na pódiu predstavia i Marián
Čekovský, Dominika Mirgová,
Martin Madej a Adam Ďurica,
detský program bude v réžii ďalšej
známej tváre – Mira Jaroša, ktorý
hviezdil v prvej sérii SuperStar.
Vstup na podujatie je voľný.
ä Už len posledných pár dní
ostáva do skončenia výstavy Volodymyr Larionov – Autorská florentská mozaika, ktorú v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade
nájdete do 8. septembra. Na budúci piatok ju vystrieda výstava pod
názvom Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Ak jej otvorenie,
ktoré je naplánované na 17.00 hodinu, nestihnete, šancu pozrieť si
ju budete mať iba cez víkend.
ä Radi kreslíte? Tak neváhajte a zapíšte sa na Kurz večernej
kresby, ktorý už tradične otvára
Tatranská galéria. Pod Tatrami mu
vyhradili každú stredu od 17.00
do 18.30 hodiny, viac informácií
nájdete na www.tatragaleria.sk.
ä Kežmarský hrad bude na budúcu sobotu už po druhý raz
dejiskom konferencie TEDx s
podtitulom Hlavomorňa na Kežmarskom hrade. Organizátori
sľubujú účasť rečníkov, ktorí dokážu svojimi príbehmi a príkladmi inšpirovať. Cieľom podujatia je
rozprúdiť živé diskusie na rôzne
témy vrátane netradičných riešení, výnimočných činov, kreativity,
environmentálnych a spoločenských otázok či vzdelávania. Krátke a dynamické prednášky majú
vytvoriť nielen priestor na inšpiráciu, ale i zamyslenie sa a podnietiť
ľudí k činom. Záujemcovia o účasť
sa môžu zaregistrovať priamo
na webstránke www.tedxkezmarok.sk. Súčasťou Hlavomorne na
Kežmarskom hrade bude i viacero sprievodných aktivít na nádvorí hradu, čitáreň priamo na
hrade ponúkne i obľúbené kežmarské kníhkupectvo.
(pet)

6

TD 18/2014

Rady podnikateľom v cestovnom ruchu
Vážení členovia Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry. V najbližších číslach Tatranského dvojtýždenníka sa budeme venovať téme podnikania
v oblasti cestovného ruchu so zameraním na ubytovacie služby. Rubriku pripravujeme v spolupráci
s Ing. Zuzanou Šedivou, ktorá je v tejto oblasti uznávanou odborníčkou a s ďalšími odborníkmi z praxe i
z úradov vybavujúcich agend.
V rámci našej rubriky by sme vám chceli poskytnúť základné informácie týkajúce podnikania v uvedenej oblasti – od základných právnych noriem, cez
kategorizáciu ubytovacieho zariadenia až po cenotvorbu. Témy sú to pomerne rozsiahle, z toho dôvodu sme vybrali najčastejšie otázky,
ktorými sa zaoberajú prevádzkovatelia ubytovacích zariadení.
Živnostenský list a miestna daň
Vlastníci apartmánov, menších
ubytovacích zariadení, či chát alebo
bytov, často riešia otázku, či potrebujú pri poskytovaní ubytovacích služieb živnostenské
oprávnenie (živnostenský list). V polemike sa zvyčajne
vychádza z názoru, že vzhľadom na danú činnosť, ktorá
môže byť aj nesystematická – len občasná alebo náhodná, živnostenské oprávnenie potrebné nie je, prípadne sa
argumentuje aj tým, že ide len o prenájom bytových (a
nebytových) priestorov, ktorý zo zákona živnosťou nie je.
V tomto prípade dáva správnu odpoveď § 2 zákona
č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom
znení. Podľa uvedeného zákona sa živnosťou rozumie
sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom. Pod sústavnosťou sa rozumie trvalá
alebo opakujúcu sa činnosť, pričom periodicita a opakovanie činnosti môžu byť aj nepravidelné a náhodné
a rozhodujúci je vlastne len úmysel živnostníka činnosť
vykonať kedykoľvek sa naskytne vhodná príležitosť.
Ak ubytovateľ prevádzkuje ubytovanie podľa živ-

nostenského zákona je povinný za ubytovaných
hostí odvádzať miestnu daň na základe zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach – daň za ubytovanie (§2), predmet dane za ubytovanie (§37) a vyberanie
dane (§41). Výška miestnej dane je stanovená mestskou
(obecnou) vyhláškou.
Rozdiel medzi dlhodobým prenájmom ubytovacieho zariadenia a prenájmom v zmysle živnostenského zákona, na ktoré je povinnosť mať živnostenský
list a odvádzať miestnu daň je rozsah základných poskytovaných služieb spojených s prenájmom. Okrem
dodávky vody, tepla, elektriny, plynu, odvoz odpadu je
obvyklé aj poskytovanie ďalších služieb – upratovanie,
poskytovanie lôžkovej bielizne, osušiek,
užívanie spotrebných predmetov ako sú
napr. kuchynský riad a pod. Ide o skrytý
prenájom hnuteľných vecí započítaných
už v cene za ubytovanie. Z uvedených
dôvodov je preto poskytovanie prechodného ubytovania – ubytovacích
služieb živnosťou a na vykonávanie tejto činnosti je
potrebné živnostenské oprávnenie (živnostenský list).
Zároveň vzniká povinnosť platenia miestnej dane.
Ubytovacie služby – vo svojej jednoduchšej forme
sú voľnou živnosťou. Stačí splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti podľa §6 živnostenského
zákona a zaplatenie správneho poplatku.
V prípade, že sú ubytovacie služby spojené s pohostinskou činnosťou, je na prevádzkovanie takýchto činností potrebná viazaná živnosť.
No samotný živnostenský list na podnikanie nestačí. Potrebné je ešte povolenie od oddelenia hygieny
životného prostredia a zdravia, nahlásenie prevádzky
na mestskom (obecnom) úrade a na daňovom úrade.
Povinné je aj pravidelné hlásenie ubytovaných cudzincov na cudzineckej polícii. V ďalšom pokračovaní našej
rubriky sa budeme venovať podrobnejšie práve uvedeným inštitúciám.
Ing. Lucia Dubielová
výkonná riaditeľka ZCR VT

ZCR informuje

ČRIEPKY ZO ZCR
11. – 14. augusta 2014 sa
výkonná riaditeľka ZCR VT
zúčastnila pracovnej cesty na
Pobaltie so zámerom nakontaktovať touroperátorov a cestovné
agentúry za účelom spolupráce
s našimi členmi. Workshop organizovala spoločnosť AirBaltic
a Letisko Poprad-Tatry a.s. Pracovné stretnutia sa uskutočnili
v Talline, Rige i Vilniuse a zúčastnilo sa ich viac ako 70 partnerov. Workshop sa uskutočnil
na podporu leteckej linky Riga –
Poprad, ktorá bude lietať pravidelne 1 x týždenne počas zimnej
sezóny od 13. decembra 2014.
l

l

l

Otváracie hodiny Tatranských informačných kancelárii (TIK) počas septembra:
TIK Starý Smokovec od 8:00
– 20:00 hod., TIK Tatranská
Lomnica od 8:00 – 18:00 hod.
V TIK-u v Tatranskej Lomnici
sme rozšírili poskytované služby
pre verejnosť aj o kopírovanie a
scanovanie. V oboch TIK-och
poskytujeme informačné služby, poistenie horskej záchrany,
kopírovanie, scanovanie, predaj
máp, kníh, historických pohľadníc a suvenírov od miestnych
výrobcov. V TIK-u v Starom
Smokovci sú pre verejnosť k dispozícii aj počítače s internetom
za poplatok.

Cyklopátrači objavovali aj Tatry
Zo Sninských rybníkov
a Pienin sa cyklopátrači presunuli pod končiare Vysokých
Tatier. Objavovať túto časť Prešovského kraja na dvoch kolesách však prišla len hŕstka nadšencov cykloturistiky. „Vysoké
Tatry prekvapili hneď dvakrát
– a to v prvom rade nesmiernymi
možnosťami na cykloturistiku a
v druhom rade veľmi nízkym
záujmom cyklistickej verejnosti,“ zhodnotil v poradí tretie zo
štyroch Cyklopátraní Martin Janoško, výkonný riaditeľ Krajskej
organizácie cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska.
Zatiaľ čo v Pieninách sa na
štart postavila zhruba tridsiatka
cykloturistov, z kempu Tatranec
v Tatranskej Lomnici ich v druhú augustovú sobotu vyrazilo
iba osem. Úlohou dvojíc bolo
získať čo najviac bodov za návštevu kontrolných miest v Tatrách i podhorí v časovom limite štyri hodiny. Na výber mali
z 15 stanovíšť, medzi ktorými
bola napríklad aj medzistanica
lanovky Štart, Bilíková chata,

Medvedia lúka, Starosmokovecká kyselka, gazdovstvo Fľak či
salaš vo Veľkom Slavkove. „Nejde o žiadne vrcholové preteky, ale
o to, aby ľudia trošku viac spoznali
región, objavili zaujímavé miesta,
pobicyklovali sa v novom území
a stretli nových priateľov,“ priblížil zámer Cyklopátraní, ktoré boli
súčasťou veľkej letnej turistickej
súťaže Objavujeme Prešovský
kraj, Janoško. „Vo všeobecnosti
cykloturistika za posledné obdobie

zaznamenáva veľký boom a takýmito akciami chceme predstaviť
jednotlivé regióny v našom kraji
a ukázať ľuďom aj miesta, ktoré
nie sú veľmi známe, ale stoja za to,
aby ich cyklisti navštívili a objavovali,“ dodal Janoško.
Na štart štvorhodinovej „cyklopátračky“ sa postavil aj Matej
Pirschel z Tatranskej Kotliny so
synom Adriánom. „Dozvedeli
sme sa o tom na internete a keďže bicyklujeme celá rodina, tak

V poradí tretie Cyklopátranie si nenechala ujsť len hŕstka cykloturistov.
Foto: pet

sme sa prihlásili,“ prezradila
nám dvojica cyklopátračov. Zatiaľ čo pre nich to bola súťažná
premiéra, manželia Andrea
a Marek Vasilčinovci z Prešova
sa na štarte stretli už po tretí
raz. „Je to pekná akcia. Páčilo sa
nám všade, pretože každé z týchto miest má svoje čaro,“ neskrývala nadšenie Andrea. O týždeň
neskôr sa dvojica objavila aj na
poslednom z letných Cyklopátraní, ktoré bolo v okolí Levoče.
„Snažili sme sa tieto akcie lokalizovať do kempingov, pretože
sme chceli aj takto podporiť tieto
zariadenia. Je tu veľký priestor,
dá sa tu stanovať a cyklisti sa
majú kde zhromaždiť. Vybrali
sme ich aj preto, že kempingy
nie sú v našom kraji až tak zastúpené a v takej kvalite, ako by
sme si predstavovali,“ ozrejmil
Janoško. Nevylúčil, že Cyklopátrania si v kraji zopakujú
aj na budúce leto. „Tí, ktorí sa
akcie zúčastnili, boli nadšení
a chceli, aby sme ju urobili aj
o rok, tak uvidíme,“ uzavrel Janoško.
(pet)
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Christová sa v Tatrách venovala onkologicky chorým deťom
Posledný augustový týždeň
patril v Detskom raji v Tatranskej Lesnej skoro päťdesiatke
detí z celého Slovenska, ktoré sú
neľahko skúšané osudom. Väčšina z nich sú onkologickí pacienti
alebo majú ťažké srdcovocievne
diagnózy, iné zasa pochádzajú
zo sociálne slabších rodín. Spojilo ich však jedno, a to, že prišli do Vysokých Tatier uzavrieť
letné prázdniny zábavou, dobrodružstvom a obohatiť svoj život o nové zážitky. „Letný tábor
organizujeme už po siedmykrát
a niektoré deti sú tu po prvý raz,
iné prichádzajú opakovane a máme aj detičky, ktoré ešte ani jeden
ročník nevynechali. V charite
pôsobím dvadsaťdva rokov a naučila som sa, že pomôcť pri zakúpení nejakého dôležitého prístroja je fajn, ale najviac ich poteší,
ak sa im venujete, dáte im svoju
pozornosť a čas,“ hovorí Ivana
Christová, ktorá toto podujatie
organizuje prostredníctvom svojej nadácie Orin Panacea.
Deťom sa najskôr venovali
v Tatranskej Kotline dobrovoľní
záchranári, potom ich navštívili
policajti a hasiči, okrem toho si
urobili množstvo výletov a nevynechali ani múzeum lyžovania.

„Máme tu partiu dobrovoľníkov, úžasných ľudí, s ktorými sa
spoločne snažíme vytvoriť perfektnú atmosféru. Aj oni tu prichádzajú so svojimi deťmi. Tie sú
síce zdravé, ale je to krásne, ako sa
dokážu medzi sebou akceptovať.
Zo začiatku je to pre ne šok, ale
darí sa nám vytvoriť harmonické
prostredie,“ hovorí Christová.
Ani jeden z táborov si nenechala doposiaľ ujsť 16-ročná
Erika z Bratislavy, ktorú trápi
viacero vážnych diagnóz a pohybuje sa vďaka vozíku. Do tábora
príde vždy načerpať novú energiu: „ Vždy sa tu veľmi teším,
mám tu kamarátky a je tu veľa
zaujímavých aktivít,“ hovorí Erika, jej mamka, ktorá je v tábore
s ňou, dopĺňa, že vďaka tomuto
pobytu sa jej dcéra ťahá, robí pokroky a má chuť žiť.
Do tábora sa môžu prihlásiť deti už zhruba od februára,
keď o ňom informujú letáčiky
na onkologických oddeleniach
nemocníc v Košiciach, Bratislave a Banskej Bystrici. V prvých
dvoch menovaných mestách
fungujú aj celoročné programy
pod názvom Happy Terapia.
„Dvakrát do týždňa prichádzajú za malými pacientmi a ich

rodičmi špeciálni pedagógovia
a psychológovia, ktorí sa im venujú. Je to akýsi klub šikovných
rúk. Deti potrebujú pozornosť

Medzi nablýskanými krásavcami ...
(dokončenie zo str. 5)
ako predtým,“ netajil spokojnosť
s výkonom vzácneho športiaka
organizátor a riaditeľ pretekov
Jaroslav Petran z Veteran Clubu
Liptov.
Vyše tristokilometrovú jazdu veterány začali už tradične
v Liptovskom Mikuláši, odkiaľ
sa presunuli do Vysokých Tatier,

Nosičská próba aj tento rok preverila svaly a výdrž tých, ktorí sa odhodlali vyskúšať si ako chutí nosičský chlebíček. Preteky nosičov – amatérov
si nenechal ujsť ani Ján Majerský (na snímke vpravo), ktorý napokon aj
zvíťazil.
Foto: pet

v piatok si posádky užili výlet na
Lomnický štít a pokračovali do
Popradu, odkiaľ sa cez Liptovskú
Tepličku, Štrbu, Važec, Východnú a Liptovský Hrádok vrátili
späť do Liptovského Mikuláša,
v okolí ktorého ich čakala ďalšia
zo štyroch etáp. Štvordňové preteky zavŕšila spanilá jazda mestom.
(pet)

Cadillac De Ville Coupe z roku 1958 zaujal najmä svojou dĺžkou. Meria neuveriteľných 5,65 metra!
Foto: pet

Oslavovala chata i chatár
Už po pätnásty raz sa na Starolesnianskej poľane zišli skalní
fanúšikovia Rainerovej chaty, aby spoločne s chatárom Petrom
Petrasom oslávili jeho narodeniny i Deň chaty. „Myšlienka
vznikla pred rokmi na moje narodeniny, keď sme chceli mojich
priateľov, ktorí mi chodia gratulovať, prekvapiť nejakým príjemne stráveným dňom. A, samozrejme, je to aj poďakovanie
turistom za celoročnú priazeň. Myslím si, že si zaslúžia aj trošku
viac než len to, čo dostávajú po celý rok,“ vraví oslávenec, ktorému už tradične prišla zahrať aj goralská muzika.

a ich rodičia odbornú pomoc pri
vyrovnávaní sa s chorobou svojho
dieťaťa,“ povedala na záver šéfka
nadácie.
(ija)

Kým vlani si dnes šesťdesiatosemročný chatár pripomenul polstoročie, ktoré uplynulo odvtedy,
čo si na plecia naložil svoju prvú
vynášku, knižnou prvotinou Na
chodníku chodník, tento rok sa
kniha dočkala už druhého vydania. „Prvé sa rozchytalo, takže sme
pripravili druhé, ktoré je rozšírené
o tri nové poviedky plus ešte dve sú
dopísané,“ prezradil chatár, ktorý
si v nej zaspomínal aj na obdobie,
keď sa pred šestnástimi rokmi pustil do opravy chátrajúcej útulne.
Aj napriek aprílovému počasiu prišlo v ten deň zablahoželať
chatárovi i chate množstvo hostí,
i keď Starolesnianska poľana nepraskala vo švíkoch tak ako vlani, bohatý program pritiahol deti
i dospelých. Úspech zožalo nielen
divadelné predstavenie Maľované
na skle v podaní Ochotníckeho
divadla Žabokreky, ale najmä
ich rozprávka Tri prasiatka plná
vtipných dialógov a improvizácie.
Najmenší sa už tradične zapojili
do súťaže v kreslení Rainerovej
chaty, vyskúšať si mohli aj chodúle či strieľanie z praku a tí odvážnejší i práskanie pastierskym

bičom spolu s vyznávačom ľudových tradícií a organizátorom
etnokurzov Lukášom Janoškom.
Nechýbala ani obľúbená súťaž amatérskych nosičov – Nosičská próba. Naložiť si zhruba
šesťdesiat kíl na krošňu a prejsť
s ňou približne tristometrový
okruh Starolesnianskou poľanou sa tento rok odhodlalo sedem odvážlivcov. „Je to zaujímavý pocit, kvôli tomu som to zase
prišiel skúsiť,“ netajil sa Pavol
Ilavský z Trenčína, ktorý predvlani skončil druhý. Tento rok to
však musel pre zranenie vzdať.
Víťazom s časom 4 minúty 13
sekúnd sa napokon stal mladík
z Novej Bane, ktorý si okruh
s nákladom na chrbte doslova
odbehol. „Doma som to skúšal
asi päťkrát, tu to bolo prvý raz.
Šlo sa dobre, ale nečakal som,
že vyhrám. Bolo to pre mňa príjemné prekvapenie,“ tešil sa po
vyhlásení výsledkov tohtoročný
víťaz Ján Majerský. Jeho výkon
ocenil i chatár. „Išiel veľmi dobre,
trošku som sa bál, lebo sa veľmi
rozbehol, ale aj schody zvládol
skvele, dokonca dole brehom som
ho musel brzdiť. Myslím si, že zaslúžene vyhral,“ uzavrel Petras.
(pet)
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V SKRATKE
ä Pri zostupe z Chaty pod Rysmi zahynul v predposledný augustový utorok 82-ročný Čech.
Jeho pád z reťazí spozoroval iný
turista, ktorý ihneď zalarmoval
horských záchranárov. Kým sa
vrtuľník pokúšal priblížiť k miestu nešťastia, mužovi v bezvedomí
pomáhali okoloidúci. Pre silný
vietor sa posádke nepodarilo vysadiť lekára, a tak k zranenému
smerovali záchranári peši. Vážne
poranenia hlavy, ktoré utrpel počas približne stometrového pádu,
však boli nezlučiteľné so životom.
ä O tri dni neskôr smerovali
záchranári opäť pod Rysy, kde si
pri páde na turistickom chodníku
počas zostupu z vrcholu vážne
poranil ruku poľský turista. Zranený muž skončil v popradskej
nemocnici, kam ho previezol vrtuľník. Pomoc záchranárov v ten
deň potrebovala aj 35-ročná Češka, ktorá si zranila nohu v oblasti
členka. Po tom, čo ju ošetrili a
transportovali do Starého Smokovca, si ju prevzali zdravotníci.
ä Šťastie mala aj 27-ročná Slovenka, ktorá sa minulý pondelok
vybrala z Téryho chaty za svojimi
kamarátmi smerom pod Pyšný
štít. Po tom, čo padla hmla, však
stratila so skupinou kontakt a pri
hľadaní cesty späť sa dostala do
neschodného terénu. Keďže nepriaznivé podmienky nedovolili
vrtuľníku dostať sa do oblasti Mačacieho kotla, musel záchranárov
vysadiť pod Téryho chatou, odkiaľ sa dostali k turistke. Pre celkovú vyčerpanosť a podchladenie
nakoniec skončila v popradskej
nemocnici, kam ju previezol vrtuľník.
ä V ten deň horskí záchranári
ratovali aj 63-ročného návštevníka Chaty pri Zelenom plese, ktorého trápila nevoľnosť a celková
slabosť. Po tom, čo mu poskytli
neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ho odovzdali do rúk zdravotníkom.
ä Okrem návštevníkov, ktorých
potrápili nevoľnosti, zranenia rúk
či nôh Horská záchranná služba (HZS) v auguste pomáhala
aj turistovi, ktorého pod Veľkou
Svišťovkou zasiahla kamenná
lavína. Tridsaťdvaročný Slovák
mal šťastie, jeden z kameňov mu
spôsobil len tržnú ranu na ľavej
ruke. V sprievode kamaráta sa
mu podarilo dôjsť na Chatu pri
Zelenom plese, kde ho ošetrili
privolaní záchranári.
ä Rušný bol i posledný augustový predĺžený víkend. Horskí
záchranári vo Furkotskej do(pokračovanie na str. 11)

Z vrchov a dolín

Tradíciu horolezeckých
týždňov založili pred 90 rokmi
Tradičný horolezecký týždeň (THT) JAMES, ktorý v auguste
hostilo Popradské pleso, oslávil okrúhle jubileum. Tento rok
ubehlo už 90 rokov odvtedy, čo vo Vysokých Tatrách jamesáci
zorganizovali svoj prvý horolezecký týždeň.
„V jeho organizovaní sú stelesnené všetky základné myšlienky,
prečo vlastne jamesácky spolok
vznikol. Aby si ľudia s rovnakými
záujmami navzájom pomáhali,
aby sa mladší mohli učiť od starších a zdokonaľovali sa v metodike horolezectva, aby sa stretávali,
vymieňali si skúsenosti a v neposlednom rade, aby sa aj spolu
medzi priateľmi a v špecifickej
horskej a horolezeckej atmosfére
dobre zabavili. Toto ostalo počas
všetkých ročníkov nemenné, aj
keď obsah a pomer metodickej,
športovej a spoločenskej časti jamesáckych týždňov sa s rokmi
menil,“ vyjadril sa súčasný predseda Slovenského horolezeckého
spolku (SHS) JAMES Igor Koller. Podľa neho je toto jubileum
naozaj výnimočné, keďže na
Slovensku sa len málokto môže
pochváliť toľkým opakovaním
svojej akcie.
Prvý oficiálny organizovaný
horolezecký týždeň usporiadali jamesáci v Tatrách 10. až 18.
augusta 1924, jeho vedúcim bol
jeden z trojice zakladateľov JAMESu Fero Lipták. „Avšak už
v roku 1923, teda dva roky po

založení horolezeckého a alpinistického krúžku, ktorý dostal
prívlastok JAMES, sa odohral
prvý kurz na Ihle v Ostrve so 14
účastníkmi,“ vysvetľuje bývalý
dlhoročný predseda SHS JAMES
Marián Šajnoha, ktorý mapuje
históriu THT. Kurz vtedy viedol
Mikuláš Mlynarčík, ktorý spolu
s Gustom Nedobrým a už spo-

mínaným Ferom Liptákom JAMES založil. „Od tohto sa vlastne
odrazila celá tá myšlienka a už
nasledujúci rok sa uskutočnil
prvý oficiálny organizovaný týždeň,“ dodáva Šajnoha. Podobne
ako tie ďalšie mal vyložene metodický význam, jeho účastníci
sa do Tatier prichádzali školiť.
„Pohybovali sa od Štrbského
Plesa až po Gerlach, Východnú
Vysokú a všetky tie túry, ktoré
vtedy robili, mali pomerne nízku
obtiažnosť. Boli chodecké ale(pokračovanie na str. 10)

Chýbať nemohla ani tradičná pietna spomienka na Symbolickom cintoríne.
Foto: pet

Tatranský fotomaratón s viacerými novinkami
Už po štvrtýkrát si budú môcť cez hľadáčik fotoaparátu ľudia zvečniť život v Tatrách na témy
určené porotou. Tatranský fotomaratón sa uskutoční 20. a 21. septembra, štartovať sa však nebude v Starom Smokovci tak, ako boli doposiaľ
účastníci zvyknutí, ale pred StanBarom - Mlynická
dolina na Štrbskom Plese, kde sa všetci súťažiaci
dozvedia aj témy. Okrem minuloročnej novinky,
a to rozdelenia súťažnej časti do dvoch kategórií,
kde v prvej pod názvom MESTO je potrebné urobiť osem súťažných snímok počas ôsmich hodín
fotografovania na celom území Vysokých Tatier,
od Podbanského po Tatranskú Kotlinu. V druhej
kategórii pod názvom HORY majú súťažiaci limit
tridsiatich hodín na spracovanie rovnakého počtu tém vo vysokohorskom prostredí s možnosťou
prenocovania na vysokohorskej chate a pribudne
aj mimosúťažná disciplína - natočiť jednominútové video. „Tvorcov kratučkých videí odmeníme
malou pozornosťou a zároveň ich aj uvedieme na
tohtoročnom festivale amatérskej tvorby o horách Horalfest. Týmto spôsobom chceme experimentálne
poukázať na vnímanie Vysokých Tatier očami turistov,“ vysvetlil zámer Oskar Mažgut z Horského internetového klubu, ktorý je organizátorom oboch
spomínaných podujatí.
Témy oboch kategórií budú vyhlásené pred štar-

tom, ktorý sa uskutoční 20. septembra a po vyhlásení ôsmich tém pre každú z kategórií samostatne
budú mať účastníci možnosť ich stvárnenia na ôsmich fotografiách, a to v časovom intervale prislúchajúcom danej kategórii. „Vo fotografiách musí byť
zrejmý súvis zobrazovaných motívov k Vysokým Tatrám,“ zdôrazňuje Mažgut.
Záujemcovia o túto netradičnú fotografickú súťaž
sa môžu elektronicky zaregistrovať do 15. septembra na oficiálnych webových stránkach Tatranského
fotomaratónu www.fotomaraton.hory.sk. Registrácia bude možná aj v deň konania podujatia, a to od
siedmej do deviatej hodiny.
Pre väčšie skupiny súťaženiachtivých milovníkov fotografovania a Tatier, organizátori pripravili
výhodné skupinové štartovné. Chýbať nebude ani
bohatý sprievodný program. V sobotný večer čaká
účastníkov príjemné posedenie pod holým nebom
spojené s premietaním outdoorových filmov a prezentáciami fotografií s horskou tematikou. Taktiež
budú všetci štartujúci mať možnosť absolvovať minifotokurz.
Fotografie vyhodnotí odborná porota zložená
najmä z popredných horských a tatranských fotografov. Odovzdávanie cien je spojené s vernisážou
víťazných fotografií, ktoré sa uskutoční v priebehu
októbra v Hoteli Toliar na Štrbskom Plese.
(ija)

Osobnosti Tatier
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Reprezentoval Tatry i Slovensko
K stému výročiu narodenia Karola Bruka
Pred sto rokmi, 7. augusta 1914, sa v Tatranskej Polianke narodil Karol Bruk. Sudičky mu
dali do vienka pohybové nadanie, ktoré využil najmä v lyžiarskom športe. Prvé zjazdy absolvoval na neupravovaných svahoch. V tej dobe o lyžiarskych vlekoch, či lanovkách pod
tatranskými štítmi nikto ani len nesníval.

Karol Bruk ako sprievodca v kabíne starej lanovky.
Napriek skromným začiatkom sa vypracoval na jedného
z najúspešnejších slovenských
a československých lyžiarov. Isto
nie náhodou. Veď Tatranská Polianka bola v tých časoch lyžiarskou „Mekkou“. Zásluhu na tom
mal predovšetkým tamojší kúpeľný lekár, doktor Michal Guhr
(1873 – 1933), ktorý lyžovanie
odporúčal dokonca aj svojim
pacientom ako súčasť terapie.
Guhrovou zásluhou postavili
nad Tatranskou Poliankou v rokoch 1912 a 1924 dva lyžiarske
skokanské mostíky. Ako zjazdovka
bola využívaná cesta od Sliezskeho
domu.
Karol, rovnako ako jeho šiesti
súrodenci, bol lyžiar – samouk.
Prvé väčšie medzinárodné preteky, ktorých sa zúčastnil ako devätnásťročný mládenec, sa konali
30. decembra 1933 v Tatranskej
Polianke. Súťažilo sa v zjazde zo
Sliezskeho domu do Tatranskej
Polianky. Domáci pretekári boli
členmi Športového klubu Vysoké
Tatry a kežmarského Karpathenvereinu.
Prvý veľký úspech zožal Karol
Bruk v roku 1939, kedy sa stal majstrom Slovenska v alpskej kombinácii. Súťažilo sa na Donovaloch

a na Ďumbieri, organizátorom
podujatia bol Lyžiarsky zbor Klubu slovenských turistov a lyžiarov
(KSTL).
Roku 1940 sa konali Medzinárodné majstrovstvá Slovenska.
V klasických disciplínach sa súťažilo v Banskej Bystrici a v zjazdových disciplínach v Tatranskej
Lomnici. V tejto osade sa práve
vtedy – vďaka výstavbe visutej
lanovej dráhy – vytvárali ideálne
podmienky pre alpské lyžovanie.
V severskej kombinácii získal titul
Majster Slovenska domáci Karol
Bruk.
Aj v roku 1944 získal Bruk tituly Majstra Slovenska v slalome
a v alpskej kombinácii. Súťaže sa
konali opäť na jeho domácej pôde,
v Tatranskej Lomnici.
Keď sa začali prípravy na Zimné
olympijské hry 1940 v Garmisch-Partenkirchene a na Majstrovstvá
sveta v Cortine d´Ampezzo, Lyžiarsky zbor KSTL v januári 1939
nominoval najlepších pretekárov
do reprezentačného družstva. Ich
príprava bola zameraná na úspešné účinkovanie na týchto podujatiach. Spod Tatier sa dostali do
družstva: Karol Bruk, Břetislav
(Slávo) Cagašík, Lukáš Michalák a
František Šoltés. Ostatní reprezentanti pochádzali najmä z Banskej
Bystrice. Žiaľ, na ZOH a na MS
naši pretekári nezískali významnejšie umiestnenie.
O všestrannom lyžiarskom talente Karola Bruka svedčia aj jeho
úspechy v bežeckom lyžovaní.
Roku 1940 sa v podtatranských
obciach, ktoré predtým dočasne
patrili Poľsku, konali preteky Šta-

Preteky Karpathenvereinu (okolo roku 1935) v Tatranskej Polianke, Karol Bruk vľavo.
Fotografie z archívu K. Bruka ml.

feta oslobodenia Jurgov-Podspády-Javorina-Ždiar. Ako prvé skončilo družstvo z Tatranskej Lomnice v zložení Karol Bruk, Jozef
Šoltés a Juraj Volfik. Vo februári
1942 sa Bruk umiestnil na prvom
mieste v behu na lyžiach na 18 km
v Prešove. Štart a cieľ pretekov bol
na námestí, pred hotelom Savoy.
V meste bola vtedy údajne 40 centimetrov hrubá snehová pokrývka.
Na tom istom športovom podujatí Bruk obsadil aj
prvé miesto v slalome, ktorého trať
bola za prešovskou
kalváriou.
Úspešne sa venoval aj skokom na
lyžiach, ale postupne sa špecializoval
len na zjazdové
disciplíny.
Na prvých povojnových
Majstrovstvách Československej republiky roku 1946
sa Karol Bruk, súťažiaci za KSTL
Tatranská Lomnica,
umiestnil
v zjazde na 5. mieste a v alpskej kombinácii obsadil
štvrté miesto.
V roku 1947 sa stal majstrom
Slovenska v zjazde a jeho oddielový kolega z KSTL Tatranská Lomnica Vladimír Krajňák vtedy bol
majstrom Slovenska v slalome.
Svoje skúsenosti Karol Bruk
odovzdával aj ďalej. V roku 1942
sa stal jedným z prvých trénerov
mládeže, pre ktorú Lyžiarsky zbor
KSTL začal usporadúvať súťaže
v alpských disciplínach. V roku
1946 absolvoval v Špindlerovom
Mlyne celoštátny kurz pre inštruktorov pretekárskeho lyžovania.
Od roku 1952 pracoval v trénerskej rade Lyžiarskej sekcie SÚV
Sokol v Bratislave, ktorá organizovala metodiku a hospodárske zabezpečenie trénerskej činnosti. Od
roku 1954 bol členom trénerskej
rady Slovenského výboru telesnej
výchovy a športu.
V rokoch 1950 – 1954 pôsobil
ako tréner štátnej reprezentácie
zjazdárok.
V októbri 1955 sa zúčastnil v bývalej Kežmarskej chate
na školení staviteľov zjazdových
a slalomových tratí. Zaslúžil sa o

výstavbu lyžiarskych tratí v oblasti
Skalnatej doliny.
Pripravoval trate pre okresné,
krajské, celoštátne i medzinárodné
súťaže.
V Taranskej Polianke pracoval
ako poštár, neskôr mu evidentne
prirástlo k srdcu okolie Skalnatého plesa. Krátky čas, od januára
do apríla 1951 chatárčil v Skalnatej chate, potom sa zamestnal na
visutej lanovej dráhe z Tatranskej

Lomnice na Lomnický štít. Kým
nezískal byt v Tatranskej Lomnici,
býval s rodinou v budove medzistanice Štart. Lanovým dráham
ostal verný až do odchodu do dôchodku.
Bol dobrovoľným členom Tatranskej horskej služby. Na kanadských saniach zvážal zo zjazdoviek
pod Lomnickým sedlom okolo
300 zranených lyžiarov. Za obetavú činnosť v horskej službe získal
všetky jej najvyššie vyznamenania.
Zomrel 1. septembra 1988
v Poprade, pochovaný je v Tatranskej Lomnici.
Na významné osobnosti Tatier, medzi ktoré patril aj Karol
Bruk, sa nezabúda. Dve zo vzácnych trofejí, ktoré získal počas
mimoriadne úspešnej športovej
kariéry, sa nachádzajú v zbierkach Ski Musea v Tatranskej
Lomnici. Prvou je pohár – Putovná cena riaditeľa lanovej dráhy na
Lomnický štít zo 7. ročníka obrovského slalomu v Lomnickom
sedle (z roku 1946) a druhou je
plaketa za najvyššie umiestnenie,
ktoré získal o rok neskôr v Lysej.
Ivan Bohuš
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Tradíciu horolezeckých týždňov založili pred 90 rokmi
(dokončenie zo str. 8)
bo prvého, maximálne druhého
stupňa obtiažnosti,“ vracia sa k
prvému z horolezeckých týždňov Šajnoha. Záujemcov z roka
na rok pribúdalo, v roku 1930
ich bolo toľko, že organizátori
museli dokonca vytvoriť až desať skupín. „Stále sa pohybovali
na nižšej hranici obtiažnosti, pomerne málo sa orientovali na výkonnostnú stránku, ale podarilo
sa im urobiť ďalší krok. Keďže na
tie týždne začali chodiť absolventi
tých predchádzajúcich a zároveň
noví účastníci, vyriešili to tak, že
ich rozdelili na nováčikov a skúsenejších. Najprv, ešte pred tým
„ozajstným“ týždňom, mali zá-

kladný výcvik začiatočníci a potom tí, ktorí chceli, pokračovali
ďalej s tými skúsenejšími a už sa
snažili hlavne liezť, robili spolu
túry,“ opísal zmeny, ktoré priniesli 30. roky minulého storočia, Šajnoha.
Tradičné horolezecké týždne
neprerušili ani vojnové udalosti.
„Dokonca v roku 1943 dosiahli
závratné číslo, keď prišlo vyše 120
účastníkov,“ vraví Šajnoha. Hoci
v 50. rokoch začala podľa neho
prudko stúpať ich výkonnostná
stránka, správy o horolezeckých
týždňoch sa vo vtedajšej tlači takmer vôbec neobjavovali.
„V 60. rokoch došlo k jedinému
prerušeniu pravidelnosti. Bolo to

Po Svištej krajinke pribudol na Skalnatom plese aj detský park Kamzíkovo, na ktorý sa zmenila bývalá stanica lanovky.
Foto: pet

spôsobené vtedajšou politickou
situáciou. Počas prezidentovania
Antonína Novotného sa veľmi
pritvrdila centralistická politika
a tento trend viedol aj k tomu, že
sa zrušil Slovenský výbor Československého zväzu telesnej výchovy. Tento náhly zásah spôsobil,
že týždne nemal zrazu kto organizovať a trvalo dva roky, než sa
horolezci spamätali a začali tým
poverovať jednotlivé kraje,“ približuje ďalší z medzníkov histórie THT Šajnoha.
Po pauze v rokoch 1962
a 1963 horolezecké týždne v Tatrách opäť pokračovali. „V 70.
rokoch dochádza až k búrlivému
boomu, zvyšuje sa nielen účasť,
ale aj výkonnosť. Už to nie sú
„trojkové“ obtiažnosti, ale prelieza sa celý rad ťažkých výstupov,“
konštatuje Šajnoha. Rekordným
bol rok 1974, kedy v štatistikách
zaznamenali až 566 účastníkov,
ktorí urobili 608 výstupov. Z
nich bolo dokonca dvanásť prvovýstupov. Excelentné výkony
podávali horolezci až do druhej
polovice 80. rokov. „Prelomový
bol hlavne rok 1989, ktorý priniesol istý pokles a určitú stabilizáciu. Mali sme okolo dvesto až
tristo účastníkov, ale zase pribudli ďalší z inokadiaľ, napríklad
z Čiech, ale aj Rumunska, Maďarska,“ vyratúva Šajnoha. Dnes
sa ich počet ustálil približne na
čísle 150, posledné roky pribudli
najmä bouldristi.
Tohtoročný jubilejný THT

opäť ponúkol zaujímavé prednášky, hoci rodák spod Tatier
Alexander Luczy pre zdravotné
problémy napokon zo Švajčiarska nedorazil, zastúpili ho Ján
Banko a Igor Koller, ktorí odprezentovali jeho fotografie. Zážitky
Vladimíra Lineka z jeho nespočetných lezeckých akcií vystriedalo rozprávanie iba dvadsaťjedenročného českého lezca Adama Ondru, ktorý sa už vo svojich
dvanástich rokoch zaradil medzi
desiatku najlepších lezcov sveta,
v šestnástich prekonal všetky rekordy dospelých a vlani si k svojim lezeckým úspechom pripísal
aj najťažšiu športovú cestu La
Dura Dura (9b+) v Španielsku.
Spolok za dlhoročnú prácu
i športové výkony odmenil viacero svojich jubilantov. Medzi
ocenenými nechýbali ani Tatranci.
Zlatý odznak JAMESu si odniesli
Gejza Haak, Ladislav Gancarčík a
dlhoročný šéfredaktor Jamesáka
Peter Hargaš. Rovnaká cena sa
za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní jamesáckych podujatí
a podporu slovenského horolezectva ušla aj Horskému hotelu
Popradské pleso. Strieborný odznak JAMESu získal Vladimír Linek, Medailou JAMES za rozvoj
slovenského horolezectva ocenili
bývalých predsedov spolku Michala Stolára a Jozefa Michalova,
ako i jeho dlhoročného funkcionára Juraja Zaťka. Pozdravný list
JAMESu dostali Marián Šajnoha
a Ľudovít Záhoranský.
(pet)

Zo starej stanice
lanovky je Kamzíkovo
Pôvodná vrcholová stanica
lanovky na Skalnatom plese sa
cez leto zmenila na detské ihrisko
s bludiskom, šmykľavkami, preliezačkami, bazénmi s guľôčkami
a oddychovou zónou pre rodičov.
„Projekt Kamzíkovo, v ktorom je
aj symbol Tatier – kamzík vrchovský tatranský v životnej veľkosti,
je ideálnou alternatívou ako sa s
deťmi zabaviť aj pri premenlivom
počasí na horách,“ konštatovala
Zuzana Fabianová zo spoločnosti
Tatry mountain resorts (TMR).
Rekonštrukciu priestorov, kde
návštevníci ešte vlani nastupovali
a vystupovali z pôvodnej štvormiestnej kabínky, dokončili len
minulý mesiac. Pred vstupom do
detského parku si malí návštevníci môžu pozrieť minigalériu
tatranských zvierat. Na chodbe nájdu panely s fotografiami
medveďa, kamzíka, líšky, orla,

diviaka, sovy, vlka a svišťa. „Najvzácnejším objektom detského
indoor parku je múzejný exponát
skutočného kamzíka vrchovského
tatranského. Práve ním pozýva
Múzeum Štátnych lesov TANAPu v Tatranskej Lomnici svojich
návštevníkov spoznávať tatranskú
faunu a flóru,“ dodala Fabianová.
Dominantou Kamzíkova je detské ihrisko. Otvorené je denne od
10.00 do 17.00 hodiny, jeho súčasťou je i relax zóna s kaviarňou s výhľadom do Popradskej kotliny.
„Názov Kamzíkovo je spojený
s neďalekým Lomnickým sedlom,
kde sa dajú tatranské symboly pozorovať aj naživo,“ vysvetlil riaditeľ marketingu strediska Vysoké
Tatry Juraj Chovaňák. Podľa jeho
slov v Kamzíkove určite nebude
nuda, pre návštevníkov chystajú
športové hry, súťaže a animačný
program.
(pet)

Kondičku malých športovcov na konci letných prázdnin už po štvrtýkrát
preverila miniolympiáda, ktorá na Štrbské Pleso v posledný augustový
víkend prilákala zhruba sedemsto detí. Disciplíny, ktoré organizátori
pre ne pripravili, otestovali nielen ich zmysly, ale i vytrvalosť, orientačné
schopnosti a rýchlosť. Najväčším „zaberákom“ bol už tradične vysokohorský beh na Solisko, ktorý poniektorým malým olympionikom siahol
naozaj až na dno síl. Prsty svojim ratolestiam držali nielen rodičia, ale
i maxi svište, ktoré si spolu s deťmi ochotne zapózovali. Okrem zážitkov
a cien si tak malí športovci odniesli z Vysokých Tatier aj takúto foto pamiatku na podujatie Svište na Plese. (pet)
Foto: rvt
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Najnavštevovanejší je Hrebienok

V SKRATKE

prvenstvo udržali Rysy, na vrchol
ktorých vyšlo 1 111 turistov, teda
o 386 viac než vlani. Polepšil si aj
Kriváň, na ktorý v ten deň vystúpilo 550 turistov, čo je o 346 viac
ako minulý rok.
„Údaje zistené počas každoročného spočítavania turistov nám
slúžia najmä na zistenie zaťaženosti územia. Na základe takto
zistených skutočností potom preferujeme údržbu tých značkovaných
chodníkov, ktoré sú turistickou
verejnosťou najviac využívané,“
vysvetľuje Ján Marhefka, vedúci
odboru prác celospoločenského významu Štátnych lesov (ŠL)
TANAPu. Pravidelné sledovanie
návštevnosti územia Tatranského národného parku, ktoré ŠL
TANAPu koordinujú už od roku
1972, má aj ďalší dôvod. „V prípade, ak by na najnavštevovanejších
miestach dochádzalo k poškodzovaniu prírodného prostredia a tým
k následnej erózii, museli by sme
vstup do týchto lokalít regulovať.
A to napríklad uzavretím turistic-

(dokončenie zo str. 8)
line ratovali 68-ročnú slovenskú turistku, ktorá si poranila
nohu, v sobotu vrtuľník letel aj
k 26-ročnému Slovákovi, ktorý si zranil členok pod Veľkým
Hangom. V piatok popoludní
takmer v rovnakom čase dostalo operačné stredisko hlásenie
z Popradského i Zeleného plesa.
V prvom prípade potrápila turistu žalúdočná nevoľnosť, v druhom prípade šlo o úraz nohy.
Večer predtým zase záchranári
ratovali českého turistu, ktorý si
pri zostupe zo Skalnatého plesa
poranil nohu.
ä Národný výstup na Kriváň
bol tento rok venovaný 70. výročiu Slovenského národného
povstania, hlavný stan si v tretí
augustový piatok účastníci rozložili už tradične v autokempingu v
Račkovej doline. Týždeň po nich
vyšli na vrchol aj účastníci XIX.
ročníka Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň.
ä Guláše od výmyslu sveta, zábavný sprievodný program a nablýskané harleye okorenili návštevníkom Štrbského Plesa predposlednú augustovú sobotu. Víťazom 4. ročníka majstrovstiev vo
varení guláša pod holým nebom
Guláš Cup 2014 sa stal tím HarleyDavidson Chapter z Bratislavy.
ä Ochranári ukončili nielen živé
vysielanie z hniezda orla krikľavého, ale stopli už aj on-line
prenosy z bocianích hniezd na
Liptove. Webkamery teraz presunuli pod Lomnický štít, kde budú
sledovať kamzíky a svište. Návštevníci www.kukaj.sk a www.
spravatanap.sk sa tak môžu tešiť
na ďalšie predstavenia zo sveta
zvierat.
ä Ešte do konca septembra môžete zahlasovať za svojho favorita v ankete Strom roka 2014. Na
výber máte spomedzi dvanástich
finalistov, ktorých porota posunula do užšieho výberu spomedzi 45 prihlásených stromov.
Najstarším je dub letný z Veľkého
Medera, ktorého vek odhadujú
na 750 rokov. Na víťaza ankety, ktorej cieľom je upozorniť na
staré, vzácne či ohrozené stromy
a vzbudiť záujem ľudí o životné
prostredie, čaká dendrologický
posudok, dvestoeurový príspevok na jeho ošetrenie a možnosť
reprezentovať Slovensko v súťaži
Európsky strom roka, odmeny sa
dočká aj trojica hlasujúcich. Viac
informácií o ankete, ktorej 12.
ročník vyhlásila ešte v apríli Nadácia Ekopolis, nájdete na www.
ekopolis.sk.
(pet)

Tohtoročná letná inventúra
turistov ukázala, že najnavštevovanejším miestom v Tatranskom
národnom parku je Hrebienok.
Za jediný deň tam narátali 4 400
návštevníkov, z končiarov si prvenstvo udržali Rysy.
Počas druhej augustovej soboty turistickými chodníkmi prešlo
dokopy 24 100 turistov, väčšina
z nich prišla z rôznych kútov Slovenska, Poľska a Českej republiky.
Rovnako ako po minulé roky, aj
tentokrát sa potvrdilo, že najviac
ich je tam, kde sa dostanú najjednoduchšie. Či už pešo alebo
lanovkou. Takmer štyritisíc návštevníkov v ten deň narátali na
Popradskom plese, Skalnaté pleso navštívilo 3 350 turistov, ktorí
sa zväčša vyviezli lanovkou a na
Solisko si to namierilo ďalších
vyše 1 500. V Západných Tatrách
bolo tento rok najviac, takmer
1 600 turistov, v Roháčskej doline na Zverovke. Najmenej, iba
39, ich počas inventúry, prišlo do
Kôprovej doliny. Z končiarov si

kého chodníka na čas potrebný na
regeneráciu poškodenej vegetácie.
O dočasnej uzávere turistického
značkovaného chodníka rozhodne
obvodný úrad v sídle kraja na náš
podnet alebo na podnet Správy
TANAPu,“ upresňuje Marhefka.
Súčasťou tohtoročnej letnej
inventúry bolo nielen zisťovanie
národnostného zloženia turistov,
ale prostredníctvom dotazníka sa
ich sčítací komisári pýtali aj na to,
čo si myslia o stave prírodného
prostredia či službách ŠL TANAPu. Výsledky ankety zatiaľ známe
nie sú, podľa slov Lenky Burdovej
zo ŠL TANAPu lesníci dotazníky
ešte vyhodnocujú.
Za posledné desaťročie lesníci
zaznamenali najviac návštevníkov v roku 2009, kedy ich počet
prekročil 21-tisíc. Rekordným v
histórii bol rok 1981. Vo vysokohorskom prostredí vtedy za jediný deň narátali až 26 520 turistov. Vlani sa ich po turistických
chodníkoch pohybovalo niečo
vyše 17-tisíc.
(pet)

Do Afriky s vysielačkou poletí len Anička
Kamery už Arnoldovcov nesledujú. Ochranári ich minulý týždeň odinštalovali z hniezda najznámejšieho slovenského orlieho
páru. „Počas prác sme asi v dvestometrovej vzdialenosti zaregistrovali hlas vyleteného orlíčaťa. Po chvíli
hľadania sa podarilo objaviť dospelého samca a nakoniec aj naše mláďa. To lieta už ako starý ostrieľaný
orol,“ pochválila sa novinkami
z konca augusta Správa TANAPu.
Už v najbližších dňoch by sa
mala trojica orlov vydať na cestu
z Liptova do svojho afrického zimoviska. Hoci ochranári pôvodne
plánovali dať minivysielačku aj

Aničkinmu partnerovi, zámer im
napokon nevyšiel. Všetky pokusy
odchytiť ho totiž zlyhali. „Orol síce
dvakrát zaútočil na atrapu výra,
ale zakaždým sa zo špeciálnej siete
odrazil. A tak orlica Anička ostane
nateraz jedinou svojho druhu, ktorá
bude opäť sledovaná na svojej dlhej
ceste do Afriky. Sme zvedaví, či bude
zimovať na rovnakých miestach, alebo zimovisko zmení,“ informovali
na svojej webstránke ochranári.
Vlani sa orol Arnold, z ktorého
sa neskôr vykľula orlica Anička,
vydal na let do Afriky 19. septembra. Zo Slovenska si to nasmeroval
do Maďarska, preletel Rumunsko

a Bulharsko, odkiaľ pokračoval do
Turecka. Úspešne zvládol prelet
bojovou zónou v Sýrii a z Izraela si
to namieril ponad Červené more
ďalej na juh. Postupne prekročil
hranice viacerých afrických štátov,
jeho vysielačka sa ochranárom
dokonca ohlásila až z Juhoafrickej
republiky, najčastejšie sa však zdržiaval v Zimbabwe a Botswane.
Cestu Aničky budú môcť jej
fanúšikovia podobne ako vlani
sledovať prostredníctvom webstránky Správy TANAPu aj tento
rok. Vysielačku jej partnerovi sa
ochranári opäť pokúsia nasadiť až
po ich návrate.
(pet)

Botanická záhrada zatvorí svoje brány
Botanická záhrada v Tatranskej Lomnici zatvorí po lete svoje brány. „Expozícia tatranskej prírody
bude od 16. septembra zatvorená, pretože je potrebné
pripraviť rastlinky na zimný spánok,“ informovala
Lenka Burdová zo Štátnych lesov TANAPu.
Návštevníci tak majú v tomto roku poslednú príležitosť pozrieť si zhruba trojhektárovú expozíciu,
kde sa v ôsmich vápencových a žulových alpíniách
a mokradiach nachádzajú takmer tri stovky bylín
a drevín počnúc rastlinstvom podhorských lúk cez
lesný podrast až po vegetáciu alpínskeho a subniválneho stupňa, už len počas budúceho týždňa, keďže
botanickú záhradu opäť otvoria až na budúci rok
začiatkom mája.
Okrem prehliadky expozície jej návštevníci majú
už tradične možnosť si niektoré rastlinky priamo
v botanickej záhrade aj kúpiť. „V tomto roku Expozíciu tatranskej prírody navštívilo viac ako sedemtisíc turistov a záujemcovia si kúpili takmer 2 800
sadeničiek kvietkov a drevín, pričom si mohli vybrať
z takmer osemdesiatich druhov,“ uviedla Burdová.
Najväčší záujem je každý rok o plesnivec a horce,
inak tomu nebolo ani teraz. „V priebehu mája, hneď

ako sa expozícia otvorí, tak sa predajú plesnivce, horcov je o niečo viac, tie vydržia tak do júna. Predáva sa
aj astra, lomikamene, skalnica, skalničník, to sú také
tradičné veci,“ konkretizovala vedúca expozície Janka Černická.
Hoci sa prví návštevníci botanickou záhradou
opäť prejdú až o osem mesiacov, ruch v nej neutíchne ani na jeseň. Kým rastlinky prikryje prvý sneh,
pracovníci expozície stihnú pokosiť všetky trávnaté
plochy, vyplieť aplíniá, skalky a hriadky v zásobnej
záhrade, vypustiť a vyčistiť jazierka od nánosov bahna, vytriediť a vyčistiť semienka kvietkov a vysiať ich
do zásobnej záhrady, aby na jar mohli doplniť a obnoviť jednotlivé alpíniá a ponúknuť návštevníkom
nové sadeničky na predaj.
O možnosť pokochať sa tatranskou kvetenou
však návštevníci Tatranskej Lomnice neprídu ani
počas jesenných a zimných mesiacov. V presklených
vitrínach a diorámach znázorňujúcich jednotlivé
vegetačné stupne je v Múzeu TANAPu v Tatranskej Lomnici celoročne vystavených približne 150
druhov kvetov, vrátane tých, ktoré sa v botanickej
záhrade nedajú vypestovať.
(pet)
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Dejiny hokeja

Dejiny hokeja pod tatranskými štítmi
sa dočkali druhého pokračovania
Ďalších desať rokov histórie hokeja pod Tatrami poodkryli autori druhého diela publikácie Dejiny hokeja v Poprade. Podtitul Z extázy do agónie vystihuje udalosti, ktoré sa okolo tohto
populárneho športu diali. Na jednej strane sa podarilo hráčom
i funkcionárom zapísať popradský hokej nezmazateľným písmom nielen do slovenskej, ale aj československej histórie ľadového hokeja, ale zažili aj úpadok a stagnáciu.
Dobové dokumenty, zápisnice,
či novinové výstrižky dokladujú
udalosti a fotografie z rodinných
archívov dokresľujú atmosféru
doby.
Publikáciu do života uviedol
František Sučko, ktorý je už štyridsať rokov hlásateľom hokejových zápasov v Poprade a nešetril
chválou na adresu autorov: „Možno je to monografia malá formátom, ale určite je bohatá svojim
obsahom. Popradský hokej to potreboval a želám, aby sa tieto knižočky dostali medzi širokú športovú verejnosť, pre starších ako spomienka a mladým ako poučenie.
Pri hokeji sa pohybujem od roku
1974 a prečítal som mnohé publikácie či bulletiny, ktoré sa vydali
a všetky boli len opisované. Som
učiteľ dejepisu a skutočne musím
povedať, že obe publikácie, ktoré od tejto autorskej dvojice vyšli,
majú vysokú historickú úroveň.“
Fúzia tatranského a popradského hokeja: Od zlúčenia síl
si predstavitelia oboch klubov
sľubovali zlepšenie finančného
zabezpečenia. HC Poprad a ŠK
Vysoké Tatry sa napokon spojili
na sklonku roku 1935. Poprad
má vhodné zázemie a Tatry zasa
zabezpečovali možnosti kvalit-

nej prípravy, keďže v tom čase
sa museli spoliehať len na ľadové
plochy pod šírym nebom. Tréningy v horskom prostredí sa
začínali na Piatich Spišských Plesách v Malej Studenej doline, na
Zelenom i Štrbskom plese. A výstupy boli zároveň aj súčasťou
kondičnej prípravy. Plán bol hrať
v Poprade, Tatranskej Lomnici,
Starom i Novom Smokovci aj na
Štrbskom Plese.
Na prelome rokov 1936/37 sa
odohral prvý ročník celoštátnej
ligy a HC Tatry obsadil štvrtú
priečku a predbehol aj také mužstvá ako ČSK Vítkovice, SK Slávia
Praha či BSK Mladá Boleslav.
„Najrýchlejší gól v histórii
predvojnovej ligy strelil Popradčan
Rudolf Tomášek. Gól strelil v pätnástej sekunde zápasu. Je niekoľko
momentov, na ktoré môže byť popradský hokej hrdý. Nemusíme si
vymýšľať, všetko je v oboch dieloch
podložené dobovými dokumentmi,“ hovorí Rastislav Ovšonka,
jeden z dvojice autorov a dodáva: „Spomenúť môžeme aj ďalšie
prvenstvá. Anton Luther sa stal
historicky prvým strelcom gólu
slovenskej reprezentácie v medzištátnom zápase. Ďalej sa dá
rokom 1940 začať datovať vznik

mládežníckej zložky hokeja a s
tým súvisí aj fakt, že sa tu začali
sústreďovať stredoškolské hokejové
talenty z našej oblasti, spomenul
by som Mecka, Ochotnicu či Reitmayera.“
HC Tatry neskôr prešiel k názvu HC Tatry- Poprad.
Dokonca sa hokej hrával aj
počas vojny a niekoľko zápasov
sa odohralo aj v roku 1945, o ktorom sa tradovalo, že sa žiadne
duely neuskutočnili. Opäť tu ožívajú osudy hráčov, ktorí v tejto
dobe boli hokejovými hrdinami,
no z rôznych príčin však
ich mená upadli do zabudnutia.
Podnietili k pátraniu
aj Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH):
Autori publikácie už v
prvom diele upozornili
na niekoľko nezrovnalostí, ktoré sa preberaním
začali tradovať, no nemali
reálny základ. Po komunikácii s predstaviteľmi
SZĽH sa dohodli, že sa
zvolá odborný seminár
historikov, ktorí sa venujú dejinám slovenského
hokeja. Slovo dalo slovo
a stretnutie sa uskutočnilo v Grandhoteli Bellevue v Hornom Smokovci,
Autori Mikuláš Argalács a Rastislav Ovšonka sa vybrali neľahkou cestou mapo- symbolicky v termíne,
vania histórie hokeja pod Tatrami. Doposiaľ prelúskali obdobie do roku 1945, keď na popradskom ľadokoncom roka však sľubujú ďalšie pokračovanie.
Foto: ija vom štadióne prebiehali

zápasy aktuálneho ročníka Tatranského pohára. „Takýto seminár
sa uskutočnil po prvýkrát a sme
spokojní, pretože historici prijali
všetky tri nami predložené odporúčania, a to, že vznikne Komisia
histórie slovenského hokeja pri
SZĽH, vytvorí sa autorský tím pre
zostavenie encyklopédie slovenského hokeja SZĽH, ktorý bude usilovať, aby bol dôsledne zmapovaný
vznik a vývoj žiackeho a mládežníckeho hokeja na Slovensku, čo sa
doteraz neudialo,“ zhrnul výstupy
Mikuláš Argalács, druhý z dvojice autorov monografie a vysvetlil
aj dôvody, prečo často dochádza
k nepresnostiam v mapovaní
historických faktov u športových
klubov: „História klubov sa píše
dvoma spôsobmi.Prvý je, že sa
ich zostavovatelia spoľahnú na
spomienky starých pánov, my sme
toto vylúčili, staviame na faktoch,
ktoré sú podložené. Naše zdroje
sú knižnice, staré noviny, archívy
a múzeá a až na poslednom mieste
sú spomienky, preto považujeme
tieto fakty za nepriestrelné.“
Druhý diel publikácie Dejiny
hokeja v Poprade vyšiel v náklade
štyristo kusov a autori už prezradili, že na tretie pokračovanie sa
môžeme tešiť ešte pred koncom
tohto roka, konkrétne počas vianočného žiackeho turnaja, ktorý
sa pravidelne v Poprade organizuje. Plánujú zmapovať obdobie rokov 1946 až 1958.
(ija)
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Víťazmi pretekov sa stali Berešová a Dlugosz
Posledná augustová sobota
zavŕšila aj sériu behov do vrchu,
ktoré sa počas leta organizovali vo
Vysokých Tatrách. Na trať z Gerlachova cez Tatranskú Polianku
až na Sliezsky dom sa postavilo
takmer dvesto pretekárov. Horský kros – Beh do vrchu Gerlach,
ktorý je tradične nominačnými
pretekmi na majstrovstvá sveta
do vrchu, prilákal viaceré zaujímavé mená. Aj keď nepadli viac
ako desaťročné rekordy, preteky
priniesli zaujímavé zápolenie.
Medzi mužmi sa hneď po štarte
rozohral boj medzi Martinom
Bajčičákom (45:08,5) a Andrzejom Dlugoszom (43:19,1). Do
cieľa napokon prvý dorazil poľský bežec, ktorý je známou tvárou viacerých tatranských behov
do vrchu a u nejedného je aj držiteľom traťového rekordu. „Chodievam na tieto preteky s prestávkami od roku 2001. Celkovo som
tu štartoval desaťkrát, bol som už
druhý aj tretí, ale nedokázal som
tu zvíťaziť. Boli pre mňa ako zakliate, takže som rád, že sa mi to
teraz podarilo,“ netajil spokojnosť
Poliak.
Naša lyžiarska jednotka sa tentokrát musela uspokojiť s druhým

miestom, ale v cieli sám uznal, že
na prvenstvo to, bohužiaľ, nebolo:
„Dnes som sa dosť trápil, v porovnaní s časmi, ktoré tu mám zabehnuté, to nie je nič moc. Snažil som
sa držať kontakt s Dlugoszom, ale
bolo to nad moje sily. Pred troma
dňami sme mali ešte reprezentačné testy, takže mám celkom rušný
týždeň za sebou,“ konštatoval Bajčičák a prezradil aj plány v najbližších týždňoch a mesiacoch:
„Trošku si dáme teraz oddych a od
septembra sa už chystáme pripravovať na snehu. Najskôr je to ľadovec Dachstein a v októbri Oberhofe
ski tunell.“
Tretí dobehol Jozef Hlavčo
(45:13,8) a na siedmej priečke sa
umiestnil aj Miroslav Vanko, ktorý za vlastným rekordom spred
trinástich rokov zaostal o osem
minút.
Medzi ženami s prehľadom
zvíťazila slovenská reprezentantka v atletike Katarína Berešová
(52:03,9). „Zo začiatku bol náročný terén a bežala som dosť opatrne,
keďže som mala vážne zranenie na
tréningu a práve v kopcoch, zrejme
hlava nepustila. Každopádne som
aj unavená, mám za sebou vrchol sezóny (Majstrovstvá Európy

Mladá slovenská atlétka Katarína Berešová dobehla s prehľadom na prvej priečke. S päťminútovým oneskorením za ňou prišla do cieľa bežecká
veteránka a držiteľka traťového rekordu Izabela Zatorska.
Foto: ija
v Zűrichu, kde obsadila na desať
kilometrov 19. miesto pozn. red.).
Následne som oddychovala dva
týždne a prišla som tu najmä kvôli
nominácii na svetový šampionát,“
povedala mladá perspektívna pretekárka.
Na druhom mieste dobehla veteránka Izabela Zatorska (57,46,6),
ktorej ani vek neuberá na sile
a stále patrí k neprehliadnuteľným bežkyniam na trati. „Rekord

trate sa mi podarilo zabehnúť v roku 2003, keď som bola v najlepšej
forme a vyhrala som majstrovstvá
Európy i sveta. Ale teším sa, že stále
patrím do najlepšej trojky a vyhrávam s dievčatami, ktoré majú po
dvadsiatke,“ konštatovala v cieli
dnes 51-ročná poľská bežkyňa.
Po tretiu priečku si dobehla
slovenská reprezentantka v bežeckom lyžovaní Alena Procházková
(59:12,9).
(ija)

Žampovcom sa na južnej pologuli darí
Bratia Adam a Andreas Žampovci to roztočili u protinožcov
vo veľkom štýle. Novú sezónu na
snehu rozbehli s viacerými cennými umiestneniami. Tréningový
proces striedajú s pretekmi, čo im
zjavne prospieva.
Adam si doposiaľ vyjazdil dve
druhé miesta v obrovskom slalome a jedno v slalome. Na prvej
priečke sa ocitol doteraz celkovo
štyrikrát, a to po dvakrát v obráku i slalome. Andreasovi sa zase
podarilo skončiť raz štvrtý a šiesty,

dvakrát siedmy a raz deviaty. Spokojnosťou srší najmä starší zo súrodencov: „Tak sa to nakoniec podarilo, štyri výhry zo štyroch štartov
a ďalších šesť FIS bodov v slalome,
čo mi zaručuje najhoršie štartové
číslo 31 vo svetovom pohári na nasledujúce dve sezóny,“ teší sa Adam
na modrej sociálnej sieti a ďakuje
svojím fanúšikom za podporu.
V najbližších dvoch dňoch čakajú na mladých lyžiarov ďalšie
dve súťažné previerky a to obrovský slalom na Coronet Peak.

Pred dvoma rokmi sa z južnej pologule vracal mladý slovenský reprezentant povzbudený
výsledkami, nečudo, keď sa stal
celkovým víťazom Austrálskonovozelándskeho pohára a do-

mov priniesol žlté tričko lídra,
ktoré zaujalo čestné miesto na
stene rodinného podniku v Starom Smokovci. Všetci veríme, že
tento rok pribudne na stene ďalšie.
(ija)

Pod hranicu šesťdesiatich minút
sa dostali len dvaja pretekári
Druhý ročník Behu na Skalnaté
pleso bol zaradený do seriálu pretekov Salomon Trail Runing, ktoré
zahŕňajú šesť podujatí v Čechách
a tri na Slovensku. V uplynulý
piatok sa na štart postavilo skoro
dvesto bežcov a s 10,5 kilometrovou traťou a 880 metrovým
prevýšením si najlepšie poradil
Pavel Šimko (59:22,4), ktorý sa
do histórie slovenského olympijského športu zapísal ako náš prvý
zástupca v disciplíne triatlon. „Bežalo sa mi veľmi dobre, v spodnej
časti trate to nikto veľmi nerozbehol a postupné pridávanie tempa

mi vyhovovalo. Preteky som absolvoval v rámci tréningovej prípravy
na moju hlavnú disciplínu, ktorou
je triatlon.“
Pod šesťdesiatminútovú hranicu sa do cieľa dostal už len
druhý muž v poradí a to Poliak
Sanislaw Jazwiecki (59:52,0), tretí
dobehol ďalší Slovák Peter Bartoň (1:00:12,6).
Medzi ženami sa najviac darilo poľskej bežkyni Marii Cebo
(1:06:44,1), ktorá na Slovensku pretekala síce prvý raz, ale
v Poľsku sa pravidelne zúčast(pokračovanie na str. 14)

Takto sa tešil Adam pred dvoma rokmi, veríme, že sa mu podarí úspech
zopakovať aj v tejto sezóne. Ak by ste chceli vidieť viac fotografií z pretekov svetového pohára, na ktorých sa bratia Adam a Andreas Žampovci
zúčastnili i ako ich vítali po olympiáde v Soči, príďte si pozrieť mini výstavu fotografií Valeriána Šatánka, kde okrem slovenských lyžiarov zachytil v pohybe aj hviezdy svetového alpského lyžovania. Výstavu bude
možné vidieť počas najbližších dvoch mesiacov v SKI MUSEU v Tatranskej Lomnici.
Foto: archív A.Žampa
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Tatranci priebežne figurujú na šiestom mieste
Vysoké Tatry - Stropkov
3:2 (1:1)
Od začiatku zápasu sa domáci
snažili vsietiť rýchly gól, ktorý by
určil priebeh zápasu. Avšak v 3.
min. po rohu bol faulovaný v 16-tke Stropkova Pitoňák, ale hlavný rozhodca to nevidel a pokutový kop neodpískal. V 10. min.
dobre vystrelil z 20 m Petrus,
ale loptu obrancovia zblokovali.
V 12. min. mali hostia príležitosť
z priameho kopu z 18 m, ale Jurč
pálil iba do stredu brány. V 13.
min. sa však po chybe na ľavej
strane dostal s loptou do 16-tky
domácich Vachaľ a krížnou strelou po zemi dal prvý gól. Domácimi to však neotriaslo, pretože už o štyri minúty po rohu
Šprota hlavou „zavesil“ Compeľ
a začínalo sa odznova. Hostia
využívali na ohrozenie Hajovského brány najmä štandartky a po
jednej z nich strieľal nebezpečne
Bilas. V 30. min. mali hostia gól
na kopačke, ale Hajovský skvele
vychytal Poľaka a odrazenú loptu
vypálil nad bránu Polaščík. V 34.
min. sa ocitol v podobnej šanci Polaščík, ale opäť bol Hajovský úspešnejší. V 39. min. ušiel
Mičko, ale dostal sa do veľkého
uhla a loptu poslal iba do brankára hostí. Druhý polčas začali
domáci náporom a po „závare“
pred bránou Stropkova vystrelil Pitoňák, loptu zrazil obranca
rukou a hlavný rozhodca nariadil pokutový kop. Ten s istotou
premenil v 50. min. Bednarčík.
V 62. min. hostia opäť vyrovnali

skóre. Po rohu sa hlavou presadil
nekrytý Pavlík. Od tejto chvíle sa
na ihrisku odohrával skutočný
boj o každú loptu a o dosiahnutie
víťazného gólu. Šance sa nepodarilo využiť ani jednému z mužstiev a tak sa už črtala remízová
skutočnosť. V 89. min. sa dostal
po pravej strane do 16-tky hostí
Dulovič, tvrdo vystrelil po zemi
a loptu si Jurč zasunul do vlastnej
siete.
Góly: 17. Compeľ, 50. Bednarčík (11 m), 89. Jurč (vl.) - 13.
Vachaľ, 62. Pavlík. ŽK: Bilas, Polaščik, Jurč (Stropkov). Pred 150
divákmi rozhodoval Mano.

Prešov juniori - Vysoké Tatry
4:0 (3:0)
Zápas 5. kola sa odohral na
ihrisku donedávna ešte prvoligového Tatrana Prešov. Tatranci
mali v úvode smolu, pretože po
centri domácich vyrazil brankár Hajovský loptu iba do hlavy
Dzúrika, ktorý dal prvý gól domácich. Mladí hráči Tatrana sa
v celom zápase lepšie pohybovali,
hrali na jeden-dva dotyky a mali neustále loptu vo svojej moci.
Hráči Vysokých Tatier „nestíhali“ s mladými hráčmi držať krok,
nepresne si prihrávali a vyrábali
zbytočné chyby. V 36. min. po
rohu trafili domáci tyč, lopta sa
odrazila k Benesovi, ktorý po
zemi k tyči dal druhý gól. V 40.
min. po faule na Duloviča nechal hlavný rozhodca pokračovať
v hre, k lopte sa dostal opäť Benes
a na dvakrát prekonal Hajovského. Po zmene strán sa k slovu

Pod hranicu šesťdesiatich minút
sa dostali len dvaja pretekári
(dokončenie zo str. 13)
ňuje behov do vrchu. Druhá dobehla Češka Klára Moravcová
(1:09:32,9) a tretie miesto opäť
patrilo bežkyni od našich severných susedov a to Anne Berdek
(1:13:52,5).
Spokojnosť s priebehom
podujatia vyjadril aj jeho hlavný organizátor: „Počasie nám
vyšlo perfektné, sme radi, že sa
nám podarilo tieto preteky zaradiť do seriálu bežeckých podujatí.
V Čechách sa ich zúčastňujú obrovské počty pretekárov, my zasa
máme hory a v tých nevie každý
bežať. Uvidíme ako to však bude
na budúci rok, pretože začína byť
termínový pretlak podujatí,“ zhrnul Miroslav Leitner, bývalý dlhoročný slovenský reprezentant
v skialpinizme.
(ija)

Víťazom druhého ročníka Behu
na Skalnaté pleso sa stal Pavel
Šimko, ktorý však za minuloročným víťazom zaostal o viac ako
dve minúty.
Foto: ija

dostali aj Tatranci. Do únikov sa
dostali Beller i Mičko, no finálne
riešenie nebolo presné a skóre
sa nemenilo. V 71. min. sa lopta
odrazila od tyče a pre voľného
Porembu nebol problém ju poslať
do siete.
Góly: 11. Dzúrik, 36. a 40.
Benes, 71. Poremba. ŽK: Dzúrik, Kamenčík - Hajovský, Mičko,
Šproch, Jozefčák, Buc. Pred 60 divákmi rozhodoval Lipták.

Vysoké Tatry - Vranov
2:0 (1:0)
V zápase 4. kola III. ligy sa
pod Tatrami predstavil veľmi
zdatný súper, v ktorého kádri sa
objavilo aj päť legionárov z Ukrajiny. Aj keď úvod zápasu sa začal
opatrne, už v 6. min. mal po
rohu dobrú možnosť na otvorenie skóre Dulovič, ale jeho hlavička išla tesne nad bránu. Hostia
odpovedali v 13. min., kedy po
brejku tvrdo vystrelil Grynyshyn
do stredu brány. V 18. min. po
prihrávke Jozefčáka si
Mičko „zasekol“ obrancu,
ale brankár strelu vyrazil
na roh. V 22. min. sa hostia po rýchlej narážačke
ocitli v 16-tke domácich,
ale strela Grynyshyna z 10 m išla
nad. V 33. min. po chybe v strede ihriska postupoval Abaturov
sám na Hajovského, oklamal ho
kľučkou, ale na čiare loptu odkopol Dulovič. V 38. min. po centri Petrusa sa na vzdialenej žrdi
presadil hlavou Pitoňák a dal
dôležitý gól v zápase. V 41. min.
hostia mali výbornú možnosť na
vyrovnanie, keď zahrávali priamy
kop zo 16 m. Tvrdú strelu Sidelnykova však spoľahlivý Hajovský
zlikvidoval.
Druhý polčas začali domáci
šancou Mička po centri Compeľa v 47. min., ale lopta išla nad
bránu. V 53. min. vystrelil z 22
m Sakala, lopta išla tesne vedľa
tyče. V 56. min. mal ešte lepšiu možnosť zo 16 m Sidelnyk,
ale opäť bol úspešnejší domáci
brankár. Vranovčania v týchto
chvíľach mali hru pod kontrolou,
nebezpečne útočili so snahou
vyrovnať, ale domáci tím odolával. Avšak v 58. min. zabudli na
zadné vrátka a po dlhom výkope
sa k lopte dostal Beller, išiel sám
na brankára hostí, ktorý ale jeho
strelu vyrazil. V 63. min. po narážačke sa ocitol Sidelnyk sám
pred Hajovským, ale ten mu v
poslednej chvíli loptu „zobral“
z kopačky. V 67. min. opäť Beller
postupoval sám na bránu hostí,
ale v poslednej chvíli sa na mok-

rom trávniku pošmykol. V 72.
min. sa hlavou nepresadil v 16tke domácich Shyray. V 86. min.
mohol rozhodnúť Beller, ale jeho
samostatný nájazd chytil brankár
hostí Makó. O minútu neskôr, po
rohovom kope, trafil hlavou Mičko
brvno. Až prišla 89. min., kedy sa
po centri Petrusa presadil hlavou
Novák, ktorý „zaklincoval“ druhým gólom víťazstvo Tatrancov.
Góly: 38. Pitoňák, 89. Novák.
ŽK: Petrus, Dulovič – Eštok, Krivák, Shyray, Abaturov. Pred 250
divákmi rozhodoval Kozák.

Humenné - Vysoké Tatry
1:3 (0:0)
V 6. min. po prvom rohovom
kope si k bližšej žrdi naskočil
Šuľák, lopta však brankára len
trafila, no v dorážke už bol Hájovský pohotový. O minútu neskôr
mohli udrieť aj Tatranci po hlavičke Nováka, ktorá však iba tesne minula bránu. O desať minút
sa lopta dostala opäť k humenskému kapitánovi, ktorý
z hranice šestnástky tesne
minul šibenicu. Záver zakončili hostia ofsajdovou
akciou, Mičko postupoval na Vaška, ale Babin
„zamakal“ a zákrokom mu zrazil
strelu na roh. Druhý polčas začal
tatranským „uragánom“, hneď v
46. min. zahrávali hostia tri rohy
v sérii, pričom po hlavičke Nováka reflexívne zachránil Vaško, po
ďalšom zakončení Compeľa, lopta trafila v päťke Vasiľa. V ďalšej
tatranskej akcii Vaško vyškriabal
krížnu strelu spod brvna na roh.
V 53. min. však už „udrelo“ - po
dlhom pase Beller v šestnástke
loptu podržal, počkal si na Petrusa, ktorý zo 14 m „placírkou“ k
žrdi otvoril skóre. Gól domácimi
otriasol a bolo ešte horšie, v 58.
min. zakončil súper prečíslenie
dvoch hráčov na jedného tutovkou Mičku, ktorý zoči-voči
Vaškovi nezaváhal. Až zvýšený
humenský pohyb udusil prevahu hostí. V 64. min. skončila
spolupráca Macej – Lovska až u
brankára, Hájovský si poradil aj
s prudkou strelou Vasiľa. V 66.
min. center do šestnástky zastavil
Šimšaj rukou, nasledoval pokutový kop, ktorý Jakubčo bezpečne premenil. Napokon prišla 81.
min., keď po rohovom kope prehral Vaško vzdušný súboj s Bellerom a bolo rozhodnuté.
Góly: 66. Jakubčo (11 m)
– 53. Petrus, 58. Mičko, 81. Beller. ŽK: Petričko, Jakubčo, Babin
– Compeľ. Pred 300 divákmi rozhodoval Michalík.
(dzej)
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NARIADENIE

OZNAM

Mesta Vysoké Tatry č. 4/2014 z 13. augusta 2014, ktorým sa
vymedzujú miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebnej kampane v Meste Vysoké Tatry
Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách, podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách
uznesením číslo 121/2014 zo dňa 13. 8. 2014
určilo

Čl. 1
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 191/
2014 z 9. júla 2014 sa uskutočnia 15. novembra 2014 voľby do
obecných a mestských zastupiteľstiev a voľby starostov obcí
a primátorov miest.
Čl. 2
/1/ Volebná kampaň je činnosť politickej strany, nezávislého
kandidáta, prípadne ďalších subjektov zameraná na podporu
alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany alebo
nezávislého kandidáta vrátane inzercie alebo reklamy prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania, hromadných
informačných prostriedkov, plagátov alebo iných nosičov informácií. Volebná kampaň sa začína 17 dní a končí sa 48 hodín
pred začiatkom volieb.
/2/ Na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií,
počas volebnej kampane, sa v Meste Vysoké Tatry vymedzujú
v jednotlivých častiach mesta tieto miesta:
Podbanské:
pri Ochrannom obvode ŠL TANAPu
Vyšné Hágy:
pri Základnej škole
Za vrátnicou Národného ústavu
tuberkulózy, pľúcnych chorôb
a hrudníkovej chirurgie
Nová Polianka:
pred areálom Vysokošpecializovaného
ústavu pre pľúcne choroby
Tatranská Polianka: pri bytovkách
Nový Smokovec:
pri potravinách na sídlisku Sibír
Starý Smokovec:
pred Mestským úradom
Horný Smokovec:
pri zastávke SAD
Dolný Smokovec:
pri Centre služieb /Sintra/
pri kostole
Tatranská Lomnica: pri Potravinách na sídlisku
pri potravinách Sintra
Tatranské Matliare: pri zastávke SAD
Kežmarské Žľaby:
pri zastávke SAD
Tatranská Kotlina:
pri zastávke SAD „Čarda“
/3/ Umiestňovať plagáty a iné nosiče informácií na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane možno len na miestach
vymedzených v odseku 2.
Čl. 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia. Účinnosť nariadenia končí 48 hodín pred začiatkom
volieb.
Účinnosť: 2. 9. 2014
Ing. Ján Mokoš

OZNAM
Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách, uznesením
číslo 120/2014 zo dňa 13. 8. 2014
určuje
v súlade s § 11, ods. 4, písmena i/ Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na
zákon č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest úväzok primátora Mesta Vysoké Tatry na celé funkčné obdobie 2014-2018 v celom rozsahu
(celý úväzok)
Ing. Ján Mokoš, primátor

podľa § 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov,
pre voľby do Mestského zastupiteľstva
vo Vysokých Tatrách v roku 2014 volebné obvody
a počty poslancov v nich takto:
Volebný obvod č. 1:

tvoria časti mesta
Podbanské
Štrbské Pleso
Vyšné Hágy
počet poslancov: 1

Volebný obvod č. 2:

tvoria časti
Nová Polianka
Tatranská Polianka
Počet poslancov: 1

Volebný obvod č. 3:

tvoria časti mesta
Tatranské Zruby
Nový Smokovec
Starý Smokovec
Horný Smokovec
počet poslancov: 2

Volebný obvod č. 4:

tvorí časť mesta
Dolný Smokovec
počet poslancov: 2

Volebný obvod č. 5:

tvoria časti mesta
Tatranská Lesná
Tatranská Lomnica
Tatranské Matliare
Kežmarské Žľaby
počet poslancov: 3

Volebný obvod č. 6:

tvorí časť mesta
Tatranská Kotlina
počet poslancov: 1

INZERCIA
n Predám leštený smrekový
tatranský obklad perodrážku
3 €/ m2, zrubový obklad, hranoly
aj dlážku na podlahu. Kontakt:
0908 234 866.
n Predám palivové ihličnaté a
listnaté mäkké drevo – mix , štiepané polená 40 cm dlhé, cena 28
eur/ priestorový meter voľne sypaný s dovozom. Kontakt: 0944
671 553.
n Predám československé známky. Kontakt: 0949 316 342
n Hľadám opatrovateľa/opatrovateľku s nástupom od 1. októbra. Kontakt: 0904 671 952.
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