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Analyzovali dopravu vo Vysokých Tatrách
vysoké tatry - Dopravní inžinieri, doktorandi a študenti zo Žilinskej univerzity zaznamenávali dopravnú situáciu
na území mesta Vysoké Tatry. Cieľom štúdie bude objektívne
zhodnotenie stavu cestnej a železničnej dopravy ako aj analýza dopravných návykov návštevníkov. Na základe spracovaných
výsledkov navrhnú možnosti riešenia súčasnej problematickej
dopravnej situácie s ohľadom na trvalo udržateľnú statickú
aj dynamickú dopravu, ako aj na životné prostredie.
V teréne bolo tridsaťdva pozorovateľov.
Zamestnanci z Katedry cestnej a mestskej
dopravy Žilinskej univerzity sa zamerali
na hodnotenie automobilovej dopravnej
situácie na území mesta Vysoké Tatry. Štúdia zameraná na zhodnotenie dopravnej
situácie má poskytnúť aktuálne údaje o prepravných prúdoch ako podklad k možným
variantom riešenia dopravy v budúcnosti.
Pohyb automobilov na tatranských cestách sledovali na troch vstupoch do Tatier
v smere od Veľkej Lomnice, Popradu a Štrbského Plesa, v čase od 7.00 do 19.00 hodiny.
Ďalšie skupiny sa zamerali na statickú dopravu, čiže počet zaparkovaných áut na piatich tatranských parkoviskách. Pri každom
zaparkovanom aute zaznamenali evidenčné
číslo vozidla, kategóriu vozidla, pohonné
hmoty na ktoré jazdí, rok výroby, obsadenosť vozidla a dobu parkovania, ktorú
monitorovali každých pätnásť minút. V ten

istý deň, študenti pod vedením doktorandov a pedagógov z Katedry železničnej
dopravy Žilinskej univerzity, vykonávali
prieskum hromadnej železničnej dopravy
vo forme dotazníkov. Spokojnosť respondentov z radu návštevníkov zisťovali priamo v súpravách Tatranských elektrických
železníc, ale aj na železničných staniciach
a pri staniciach lanoviek. „Dnes sa nám podarilo vyplniť šesťsto dotazníkov. Sme veľmi
vďační za ochotu, ktorú nám oslovení prejavili. Predbežne sme zistili, že väčšina opýtaných je za obmedzenie vjazdu áut do Tatier
v záujme ochrany prírody. Radi by uvítali
systém park & ride, čiže zaparkovanie auta
a použitie kyvadlovej hromadnej dopravy
na presun v rámci mesta. Pri takomto systéme dopravy by boli ochotní čakať na spoj
pätnásť až tridsať minút,“ zhodnotila predbežné výsledky prieskumu docentka Eva
Nedeliaková, vysokoškolská pedagogička
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Minulý týždeň prebiehal vo Vysokých Tatrách prieskum dopravnej
situácie na území mesta. Štúdia,
ktorú vedie Žilinská univerzita,
má na základe výsledkov dlhodobého prieskumu poskytnúť
údaje o prepravných prúdoch
a možnosti riešenia dopravy v budúcnosti. Foto: kb

z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy
a spojov. Najbližšie štúdie dopravy plánujú
uskutočniť počas dopravnej špičky, najbližšie budúci mesiac počas prázdnin Bratislavského kraja a počas leta, kedy by mohli
osloviť viac respondentov z rôznych vekových kategórií.
V minulom čísle novín uverejnil Ivan
Bohuš ml. článok s názvom „Ako to začalo? Čriepky z histórie individuálnej dopravy
vo Vysokých Tatrách,“ kde písal o histórii
a náraste dopravy, ale aj obmedzeniach, ktoré platili vo Vysokých Tatrách. Napríklad,
že už v roku 1931 platil kvôli narastajúcej
doprave zákaz vjazdu motorových vozidiel
do kúpeľnej osady Štrbské Pleso. Každoročne narastajúca doprava má okrem negatívnych dopadov na životné prostredie vplyv
aj na komfort a únosnosť územia. Preto sú
otázky súvisiace s riešením dopravy čoraz
aktuálnejšie. 
(kb)

R oko vanie mesta
s odborníkmi
Mesto rokovalo so zástupcami lekárov o budove Zdravotníckeho strediska Vysoké Tatry, Nový Smokovec (bývalá Poliklinika)

Lyžiarom z tatranských škôl začal dvojkolový boj o pohár primátora mesta Vysoké Tatry. Nie len na štarte im pomáhali tréneri z Lyžiarskeho klubu
Tatranská Lomnica. Viac sa dočítate na strane 13.
Foto: kb

Na základe listu, ktorý bol
adresovaný primátorovi mesta Vysokých Tatier a poslancom mestského zastupiteľstva
zvolal primátor stretnutie, dňa
19. februára v malej zasadačke
Mestského úradu (MÚ). Cieľom stretnutia bolo prerokovať
súčasný stav poskytovania zdravotníckych služieb v uvedenom
zariadení. Na tomto stretnutí
boli prítomní zástupcovia lekárov, poslanci MsZ a poverení
zamestnanci MÚ. Primátor Ján
Mokoš informoval o súčasnej

situácii v budove bývalej Polikliniky, ako aj o hospodárení za rok
2016. Z diskusie sa prijali závery
zachovať i naďalej poskytovanie
zdravotníckych služieb pre obyvateľov mesta. Mesto vynaloží
iniciatívu pri získavaní lekárov (chirurg, pneumológ, RTG
a podobne). Bola podaná
informácia o pripravovanom projekte Ministerstva
zdravotníctva SR a PSK
vybudovaním Centier integrovanej zdravotnej sta(pokračovanie na str. 3)
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videli sme
Na futbalistov čaká v roku 2018
množstvo práce, ktoré sa týkajú
nielen športovej činnosti. V klube
majú v pláne upraviť prírodnú trávu
na futbalovom ihrisku a tiež zrekonštruovať zavlažovací systém. Práve
na prírodnej tráve chce FK Vysoké
Tatry odohrať v roku 2018 čo najviac
majstrovských futbalových zápasov.
Vedenie FK má v pláne v roku 2018
v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom vybudovať krytú tribúnu
pre 200 sediacich divákov, čo by sa
malo podariť do júla 2018. „Záujmom
FK Vysoké Tatry je dôstojne reprezentovať naše mesto i klub ako taký, ako
aj vychovávať športovcov aj v iných odvetviach ako je futbal, i keď ten bude
vždy na prvom mieste,“ uzavrel prezident futbalového klubu Ján Mokoš.
Popradský horolezec Peter Hámor
získal v ankete o najlepšieho športovca uplynulého roka 8 miesto. Novinárska anketa o najúspešnejších športovcom Slovenska má už dlhú, takmer
60 ročnú tradíciu. Klub športových
redaktorov Slovenského syndikátu
novinárov (KŠR SSN) rozhodol o víťazovi ankety Petrovi Saganovi, úspešnom cyklistovi.
Chrípka potrápila aj Tatrancov.
Chrípkové prázdniny zatvorili brány
materských škôl, ale aj ZŠ v Tatranskej
Lomnici. Ďalšie prázdniny, na ktoré
sa deti môžu tešiť sú tie jarné. Začiatok prázdnin je od 24.02.2018 a potrvá do nedele 04.03.2018.
Správna rada Šrobárovho ústavu
detskej tuberkulózy a respiračných
chorôb zmenila názov ústavu. S účinnosťou od 1. augusta minulého roka
získala názov „Národný ústav detskej
tuberkulózy a respiračných chorôb,
n. o. Dolný Smokovec. Aké zmeny priniesol prívlastok „národný“ pre ústav,
prinesieme v budúcom čísle.
Železnice Slovenskej republiky
aktuálne ponúkajú 218 voľných pracovných pozícií. Aktuálny nedostatok
odborných prevádzkových zamestnancov, je pre tretieho najväčšieho
zamestnávateľa, v posledných rokoch
problémom. Odchod „silných ročníkov“ a nedostatok kvalifikovaných
pracovníkov, či nedostatočný záujem žiakov o profesie ako výpravca,
zámočník koľajových konštrukcií,
elektromontér pevných trakčných
a silnoprúdových zariadení, rušňovodič – elektromontér, signalista a iné
sú možnými dôvodmi. Otázka obsadenia týchto profesií sa stala pre ŽSR
prioritou.
Michal Bekeš zo Ždiaru vytvoril
vo Francúzskou Vars slovenský rekord v rýchlostnom lyžovaní! Na pretekoch svetového pohára dosiahol
rýchlosť 207,493 km/hod.  (danbir)

počuli sme
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Papier, plasty, sklo, alebo keď správne
separovanie znižuje poplatky
vysoké tatry - Podľa údajov o poplatkoch za uloženie odpadov patria Slovenské poplatky medzi najnižšie v rámci EÚ. Viac ako 2/3 odpadu končí na skládkach, kým priemer v EÚ je okolo 28%. Cieľom EÚ je
do roku 2020 recyklovať aspoň 50% komunálneho odpadu, čo podľa súčasne platného zákona o poplatkoch nie je možné dosiahnuť. Aby Slovensko splnilo vyššie uvedený cieľ, bolo potrebné ich zvýšenie, tak
ako navrhuje Ministerstvo životného prostredia SR v predloženom návrhu zákona o poplatkoch.

Stanovenie poplatku za komunálny odpad pre mesto Vysoké Tatry vychádza na 11,25%
(respektíve miera vyseparovaného odpadu). Na základe tejto
hodnoty sa stanoví cena - sadzba úložného na skládke. Čím
lepšie sa bude v meste separovať,
tým menej odpadu bude končiť
na skládkach, a tým môže byť
nižšia sadzba poplatku. Za rok
2017 boli ceny za skládkovanie
v hodnote 26,64 eur za tonu,
pričom ceny na rok 2018 sa navýšili o 26 centov/t, čo je 26,90
eura/t. Objem vyprodukovaného odpadu narastá. Jedným
z faktorov je stúpajúci trend
návštevnosti turistov, a nedostatočne vyseparované komodity, ktoré potom musia končiť
na skládke odpadov. Kým za rok
2016 bolo vyvezených 2 253 ton
odpadu, z čoho 325 ton bol vytriedený odpad, v uplynulom
roku to už bolo takmer 3 110
ton, a vyseparované množstvo
350 ton. Čísla jasne ukazujú, že
trend a ochota separovať odpad,
by mali mať stúpajúcu tendenciu. Výhodou je pozitívny vplyv
na životné prostredie ako aj na
vypočítavanie budúcich poplatkov za odvoz KO. Je možné, že pri nekvalitnom triedení
jednotlivých zložiek separátov
sa budú poplatky za odvoz komunálneho odpadu v ďalších
rokoch zvyšovať.
Návrhy mesta sa týkajú zlepšenia separovania odpadov a to
hlavne pre veľké podnikateľské
subjekty pôsobiace na území
mesta, ktoré pri nedodržiavaní
zákona č.79/2015 Z. z. a jeho
dodatkov musia rátať so zvyšovaním poplatkov. Momentálne
nie je možné predbežne vykalkulovať cenu, keďže zmena sa
dotkne sadzby pre rok 2019.
Podľa
novely
zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
ktoré schválila NR SR koncom
marca minulého roka sa zmeny
budú týkať, plastových tašiek,
zberu pneumatík a ohlasovacích povinností, VKM - triedený zber viacvrstvových kombi-

novaných materiálov na báze
lepenky, ale aj OZV a koordinačných centier. Nakoľko je
nedodržiavanie zákona trestne
postihnuteľné navrhuje Zoltán
Berger, vedúci prevádzky odvozu odpadu, VPS Vysoké Tatry, s.
r. o., možnú spoluprácu s mestskou políciou. „Kontrola producentov odpadu, nie je dostačujúca, a najmä drobní podnikatelia,
či niektorí občania obývajúci víkendové byty, neseparujú vôbec,
alebo nesprávne, čo tiež prináša
značné náklady spojené s odvozom odpadu. Rovnako aj odpad jednodňových návštevníkov
a následný odvoz na skládku je
zahrnutý v poplatkoch všetkých
právnických a fyzických osôb
bývajúcich, resp. podnikajúcich

na území mesta Vysoké Tatry.“
Mesto Vysoké Tatry disponuje s pomerne dostatočným
množstvom ohradených zberných stanovíšť na komunálny
aj separovaný odpad pre obyvateľov, čo aspoň sčasti vyriešilo situáciu s neporiadkom
v ich okolí spôsobeným lesnou
zverou. Avšak podnikatelia si
zberné nádoby na komunálny
odpad, ale aj vyseparované zložky, budú musieť zakúpiť sami.
Samotné nesprávne triedenie
odpadu je priamo úmerne zvyšovaniu nákladov na jeho likvidáciu. Spoločnosť Brantner, s. r.
o. Poprad, dotrieďuje vyseparovaný odpad z mesta Vysoké
Tatry, a fakturuje spoločnosti
(pokračovanie na str. 7)

D om s luž i eb
nie je stále skolaudovaný
STARÝ SMOKOVEC – Ešte začiatkom februára sa uskutočnil
poslanecký prieskum na stále nesprevádzkovanom Dome
služieb. Dôvodom bol fakt, že hoci ukončenie prác bolo plánované na minulé leto, kolaudácia sa presunula na jesenné mesiace, a napokon definitívnym termínom mal byť január 2018.
Bohužiaľ, zatiaľ čo vrchné poschodia, ktoré patria zhotoviteľovi
stavby spoločnosti PRIMO Tatry sú už skolaudované, poschodia,
vo vlastníctve mesta, kde sú od leta podpísané nájomné zmluvy,
týmto procesom stále neprešli. V júlovom vydaní Tatranského
dvojtýždenníka (14/2017) sme priniesli informáciu, že ponúkané
priestory prešli verejnou obchodnou súťažou a v Dome služieb
by sa mala objaviť vinotéka, ľudová jedáleň, pivné kúpele wellnes, predaj kvetov a luxusných darčekových predmetov, pizzéria
s donáškovou službou, cukráreň, prevádzka prístrojovej pleťovej
kozmetiky i lekáreň. Už teraz však vieme, že napríklad prevádzku vyššie spomínaných pivných kúpeľov nebude možné zrealizovať, pretože statika budovy by to zrejme neuniesla. „Momentálne máme podpísané zmluvy s 8 nájomcami. Ešte máme 1 voľný
priestor na prevádzku,“ priblížila Alena Čechová, majetkovoprávne oddelenie mesta Vysoké Tatry. Pribudnúť by mal aj denný
stacionár pre starších obyvateľov, ktorého nájom pre neziskovú
organizáciu Jeseň Života by mali „odklepnúť“ poslanci práve
na dnešnom mestskom zastupiteľstve. Kedy však prevádzky začnú skutočne aj slúžiť ľuďom, je otázne. Hoci zhotoviteľ požiadal
radnicu o kolaudáciu už v januári, poslanci zúčastnení prieskumu nadšení so zhotovením prác neboli, čo sa odzrkadlilo aj vo
vyjadrení Komisie finančnej, mestského majetku a stavebnej
činnosti pri Mestskom zastupiteľstve Vysoké Tatry, v ktorej sa
uvádza: „Žiadame pred prevzatím mestských priestorov v Dome
služieb o stretnutie s preberacou komisiou – prednosta, investičné
oddelenie, majetkové oddelenie, zástupcu spoločnosti Tatry Teplo,
aby sa predišlo prípadným nezhodám. Finančná komisia žiada
predložiť aj celú projektovú dokumentáciu k tejto budove.“  (ija)
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Mestské zastupiteľstvo bude „opäť“
riešiť výstavbu nájomných
bytoviek v Tatranskej Lomnici
STARÝ SMOKOVEC – Dnes popoludní zasadnú po tretí raz
v tomto roku poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) Vysoké
Tatry do poslaneckých lavíc. V úvode programu sa oboznámia
so správami hlavného kontrolóra mesta Františka Mrázika
o stave plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, ale
aj s prehľadom o výsledkoch vykonaných kontrol.
Taktiež sa bude bilancovať a kontrolnej činnosti budú venované
ďalšie dva body, či už je to prehľad všetkých kontrol za uplynulý rok
i vybavovanie sťažností. V hodnotiacich správach sa vlastne bude
niesť takmer celé zasadnutie mestského parlamentu, nasledovať bude
prehľad o poskytnutých dotáciách, o čerpaní príspevku pre Oblastnú
organizáciu cestovného ruchu Región Vysoké Tatry i Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry. Reč bude o stavebnej činnosti za druhý
polrok 2017 či činnosť Mestskej polície Vysoké Tatry v uplynulom
roku. Po žiadostiach o poskytnutie dotácií pre rôzne športové kluby
a športové a spoločenské podujatia na tento rok, rozhodnú poslanci aj o tohtoročnom laureátovi výročnej ceny mesta Vysoké Tatry.
Poslanci sa budú zaoberať správou o hospodárení s nájomnými bytmi
i návrhom na zmenu aktuálneho rozpočtu mesta, taktiež zmenami
a doplnkami Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
Schvaľovacím procesom prejdú nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov vo vlastníctve tatranskej samosprávy.
Kozmetickými úpravami prejde všeobecné záväzné nariadenie,
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť škôl a školských zariadení v meste Vysoké Tatry. No a po
mesačnej pauze sa opäť dostane MsZ ku schvaľovaniu „nového“ uznesenia k výstavbe bytových domov Jelša a Osika v Tatranskej Lomnici.
Plánované rokovanie ukončia tradičné body, a to interpelácie
poslancov a diskusia. 
(ija)

R oko vanie mesta
s odborníkmi
(dokončenie zo str. 1)

rostlivosti v obciach a mestách.
Mesto má záujem zúčastniť sa
tohto projektu a nájsť spôsoby,
ako by mohlo uspieť a to z dôvodov širokej spádovej oblasti,
z vlastníctva priestorov bývalej
Polikliniky, výhodného dopravného spojenia z jednotlivých spádových častí, enormne
stúpajúci nárast návštevníkov
Vysokých Tatier. Pri tomto
projekte mesto dohodlo spoluprácu s lekármi. Na stretnutí
padlo niekoľko návrhov, ktoré
by prispeli na zlepšenie poskytovania zdravotníckych služieb.
Mesto sa zaoberá aj myšlienkou zabezpečiť pre dôchodcov
a imobilných pacientov, tzv. dopravnú sociálnu službu.
Centrám integrovanej zdravotnej starostlivosti majú pomôcť
Eurofondy

Na stretnutí z 13. februára,
v Prešove sa predseda Prešovského samosprávneho kraja
(PSK) Milan Majerský stretol

s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom, aby diskutovali o problémoch v poskytovaní zdravotnej starostlivosti
v rámci celého Slovenska, ale
najmä o špecifických problémoch kraja. Zmeny, by sa mali
dotknúť Lekárskej služby prvej
pomoci, ktorá sa má transformovať na Ambulantnú pohotovostnú službu, riešila sa aj problematika oddlžovania nemocníc,
zdravotníckych zariadení. Taktiež nedostatok lekárov a rezidentského programu, ktorý plánuje do zdravotníctva priniesť
nových a mladých medikov.
V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu regiónov, sa môžu zapájať
do čerpania prostriedkov, ktoré sú nasmerované prioritne
do ambulantného sektora, obce,
mestá a vyššie územné celky,
do apríla tohto roku. „Ide o to,
aby menšie zdravotné strediská,
kde je nedostatok lekárov alebo
sú schátrané, mohli byť obnovené
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Vážení spoluobčania,
milí Tatranci,
s nevôľou som prijal informáciu, že Oblastná organizácia
cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry má v úmysle
odsťahovať sa z nášho mesta.
Organizácia, ktorej sme spoluzakladateľom, chce odísť z dôvodu získania svojej nezávislosti. Neviem, akým spôsobom sme
zasahovali do jej nezávislosti
– snáď len tým, že sme OOCR
boli vždy nápomocní a vytvorili sme jej ideálne podmienky
pre fungovanie. Mestský úrad
s OOCR spolupracoval aj pri
organizovaní veľkých akcií ako
sú napríklad Snežné psy alebo
Tatry Ice Master a z vlastných
kapacít sme OOCR-ke pomáhali pri jej bežnom pôsobení.
Nesúhlasím s presunom sídla
organizácie do Popradu! Organizácia nesie v názve Vysoké
Tatry a sme jej rozhodujúcim
prispievateľom. Mestský úrad
a jeho pracovníci v snahe zvrátiť
presídlenie OOCR podali vrátane mňa viacero návrhov, aby ostala v Tatrách. Neustále sa tým
intenzívne so spolupracovníkmi
zaoberám. Stále verím, že to dopadne dobre pre mesto, OOCR
a predovšetkým pre obyvateľov
a návštevníkov nášho krásneho
mesta.
V neposlednom rade nás stále
trápi doprava, ktorú máme „na
tanieri“ každý deň. Aj preto sme
začali s analýzou dynamickej
dopravy v spolupráci so Žilinskou univerzitou. V uplynulom
týždni sme zbierali dáta, počítali návštevnosť a merali hustotu dopravy. Sledovali sme tzv.
nízku premávku a na rad príde
aj špička – dni s maximálnym
dopravným zaťažením. Chceme
riešiť nielen parkovanie. Priebežne budeme vyhodnocovať

a pripravené na fungovanie tzv.
integrovaných centier so všeobecným lekárom pre dospelých, lekárom pre deti a dorast a jedným
miestom pre špecialistu. Je to
taký ucelený program pre regióny,“ uviedol minister zdravotníctva T. Drucker. Predseda PSK
M. Majerský vyhodnotil grantovú schému a keďže je kraj podľa
jeho slov excentricky rozdelený,
víta rozšírenie integrovaných
centier z pôvodných 17 na 24.

výsledky tak, aby sme analýzu
mali čoskoro hotovú. Súčasný
stav a charakter nedokážeme
zmeniť jednorazovo. Našim
zámerom je vyriešiť situáciu
aj na Ceste slobody, ktorá patrí
pod krajskú správu.
A práve kvôli hlavnej tatranskej dopravnej tepne pôsobíme
aktívne so Štátnymi lesmi TANAP-u na iniciatíve pri podaní
našej žiadosti na Ministerstvo
životného prostredia. Problémom sú padajúce skaly na Cestu slobody. Pripravovaným
projektom sa budeme uchádzať
o zdroje z EÚ a asanovať svahy,
z ktorých sa na komunikáciu
valia nebezpečné kamene. Je to
pre nás veľmi dôležité a ja osobne to vnímam veľmi citlivo, keďže v tomto úseku je potiahnutý
chodník zo Smokovca do Tatranskej Lomnice a rád by som
tu v budúcnosti videl cyklotrasu.
Za pozitívne považujem
vyriešenie problému na tzv.
malom námestí pod údolnou
stanicou v Tatranskej Lomnici. So spoločnosťou TMR sme
sa dohodli, že parkovisko prevezmú od 1. marca naše Verejnoprospešné služby (VPS).
Na tomto mieste jednoducho
musí byť poriadok aj na úkor
príjmov. Je to predsa vstupná
brána do lyžiarskeho areálu,
miesto prvého kontaktu návštevníka s našim mestom.
Vážení spoluobčania, čaká
nás stále veľa práce na zlepšovaní života v našom meste. S konštruktívnou podporou vás - tatranskej verejnosti, dokážeme
z Vysokých Tatier urobiť lepšie
miesto pre život. 

Ján Mokoš
primátor mesta
Vysoké Tatry

„Nový program čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov pre tzv. centrá
integrovanej zdravotnej starostlivosti sa bude v našom kraji
týkať viacerých obcí, kde budú
sústredení lekári a budú poskytovať služby pre menšie priľahlé
obce. Ich obyvatelia tak už nebudú musieť cestovať za zdravotnou starostlivosťou do väčších
a vzdialenejších miest,“ uviedol
M. Majerský. 
(danbir)
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Avizujeme
Divadelné fašiangy v Poprade vás pozývajú na ďalšie
zo série nedeľných predstavení.
Nové divadlo Nitra prinesie hru
Anna Franková. Začiatok predstavenia je vždy o 18.00 hodine
v divadelnej sále v Spišskej Sobote. Príbeh Anny Frankovej
je známy, ale tvorcovia nám ho
predstavia inými očami. Nesentimentálne hľadanie ľudského
tepla v časoch všeobecnej nenávisti. Vstupenky sú vám k dispozícii v MIK Poprad (052 7721
700) alebo u Vlada Benka (0903
82 50 50). Vstupné je 6 eur.
Golfový krúžok pre školákov pod vedením golfového trénera Adama Puchmeltera, aj na
snehu. Od 14. februára prebieha v golfovom rezorte Black
Stork, A PGA Golf Course,
vo Veľkej Lomnici, každú stredu
od 15.30 h do 16.30 h. golfový
krúžok pre školákov od 6 rokov.
Pre deti je pripravený pravidelný hodinový tréning s trénerom,
zimný tréning na golfovom simulátore v hoteli International
a flexibilný výber termínov. Samozrejmosťou bude aj oboznámenie sa s pravidlami, technikou
úderu a etikou hry, zapožičanie
golfového výstroja, rangeové
loptičky a výrazné zľavy na zelené karty. Za jednorazovú hodinu
zaplatíte 5 eur, a pre nových záujemcov sú 3 lekcie jednorázovo len za 1 euro. Nahlásiť sa je
potrebné deň vopred na info@
golfinter.sk.
75 Tajomstiev lanovky.
24. 2. 2018 o 19. 00, Skalnaté
Pleso. Príďte zažiť magickú atmosféru pri príležitosti 75. výročia osláv lanovky a odhaľte
jej zákutia. Podujatie prebieha
na Skalnatom plese, kam sa dopravíte lanovkou z nástupnej
stanice Tatranská Lomnica. Pripravená je nočná jazda s krásnymi pohľadmi na hviezdu
oblohu a vysvietený Poprad.
Výstava dokumentárnych fotografií z čias výstavby lanovky,
práce architekta Dušana Jurkoviča, návšteva starej strojovne lanovky, či pripomenutie
si histórie lanovky. Lístky si
zakúpite v Informačnom centre Tatranská Lomnica +421
903 112 200, info@vt.sk alebo
online na www.gopass.sk Tip
na záver: Odporúčame zvoliť
(pokračovanie na str. 6)
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Stará lanovka bola po rokoch otvorená
Dvadsať rokov chátrajúca, osemdesiatročná staničná budova lanovky v Tatranskej Lomnici
na pár hodín „ožila“. Technická pamiatka, ktorú projektoval architekt Dušan Jurkovič, prilákala
v sobotu organizátorov podujatia SPOTS a 600 návštevníkov. SPOTS sú prezentáciou umenia
a športu na jedinečných miestach, o ktorých väčšina ľudí ani nevie, prípadne je nereálne sa tam
dostať. V poradí trináste sa uskutočnilo prvýkrát mimo Bratislavy.
Organizátori
vyhľadávajú
staré, opustené objekty, čiže
urbex, kde usporadúvajú kultúrne podujatia, výstavy a koncerty. „Podujatia organizujeme
takmer tri roky. Doteraz sa konali len v Bratislave, a tak sme
sa tento rok rozhodli ísť za hranice hlavného mesta. Vždy si
vytipujeme unikátne miesta,
ktoré sú pre verejnosť zatvorené,
zabudnuté, prípadne neznáme
a opustené. V Tatrách je silná
komunita snowboardovej scény,
takže išlo naozaj o ideálne prepojene ľudí s miestom, umením
a športom. Našou filozofiou je
sprístupniť takéto miesta a vytvoriť v nich priestor pre umelecký zážitok. Dávame priestor
aj menej známym umelcom,
aby sa mohli prostredníctvom
takýchto podujatí zviditeľniť,“
povedala o projekte Ivana Šureková, členka tímu SPOTS.
Predchádzajúce SPOTS sa
konali napríklad v starom bazéne, vojenských bunkroch či
v zatopenom a nikdy nedostavanom bratislavskom met-

re. Do Tatranskej Lomnice
prilákalo toto podujatie jeho
dlhoročných priaznivcov, ale
aj obyvateľov, ktorí prišli práve
kvôli objektu, v ktorom sa akcia
konala. Samotná budova lanovky, ktorá zažila vznik subkultúry snowboardingu a zanikla
presne v rok datujúci počiatky
free skiingu na Slovensku, si
aj vďaka tomuto večeru získala
desiatky nových priaznivcov.
Návštevníci, ktorí pri vstupe
podpísali, že vstupujú na vlastnú zodpovednosť, sa mohli
po rokoch prejsť po chodbách
staničnej budovy lanovky. Sprí-

stupnená bola aj kotolňa, uhoľný sklad či strojovňa. Priestory
dotvorili fotografie s lyžiarskou
a snowboardovou tematikou,
ktoré zachytávali úžasné výkony jazdcov a profesionalitu fotografov. Celý čas hrali zo starej
kabíny DJi, zatiaľ čo ostatní
obdivovali umelecké diela alebo súťažili v jazde cez prekážky s dojazdom do staničnej
budovy. Súčasťou vernisáže
fotografií bola aj výstava prvých dosiek, ich postupný vývoj a besedy na tému zimných
športov a počiatkoch snowboardingu na Slovensku. 
(kb)

Pomôžte nám a hlasujte!
Tatranci sa zapojili do súťaže vyhlásenej
Prešovským samosprávnym krajom (PSK)
Kniha roka 2017 PSK. Monografia Mesto Vysoké Tatry – včera a dnes sa pokúsi zabodovať v kategórii odborná literatúra a pomôcť
jej môžete aj vy. Stačí poslať svoj hlas či už
online hlasovaním prostredníctvom google
formuláru: Kniha roka 2017 PSK alebo
cez bielomodrú sociálnu sieť Facebook: Skupina Kniha roka 2017 PSK - 2 ankety (beletria a odborná literatúra). Tu je však potrebné
pridať sa do skupiny, ktorá bude po ukončení
hlasovania zrušená.

Hlasovať sa dá aj hlasovacím lístkom,
ktorý je možné doručiť mailom na adresu:
kniznica.poh@gmail.com, alebo poštou či
osobne na adresu: Knižnica P.O.H v Prešove,
Levočská 1, 080 01 Prešov. Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť po jednom hlase knihám v oboch kategóriách, ale
nie je to povinnosť. Počas trvania súťaže
môže hlasujúci hlasovať len raz.
Zatiaľ čo v kategórii beletria je prihlásených
len osem nových kníh, v odbornej literatúre
sa o prvenstvo „pobije“ až 33 publikácií.
Hlasovanie prebieha do 28. februára 2018.

TD 4/2018

Tatranské spektrum

5

Pohlcujúca atmosféra ZUŠ v Tatranskej Lomnici vás dostane
Po príchode na ZUŠ v Tatranskej Lomnici, som chvíľu počkala pri tónoch priečnej
flauty, na pani riaditeľku Silviu Bombarovú Zoričákovú, a dostala som chuť naučiť sa
rovnako krásne hrať. Práve pani riaditeľka je vedúcou osobnosťou školy, obľúbená
v kolektíve a líderka detí a kolegov. Avizovaný muzikál, detský tábor, divadlá, výlety,
tanečná sála, orchester, spevácky zbor, ľudový súbor a pripravované akcie v zahraničí. To je len ochutnávka toho, čo všetko dokážu zanietení ľudia a šikovné deti. Pani
riaditeľku sme vyspovedali a dozvedeli sa zákulisné informácie.
Pochádza z Batizoviec a hoci si mohla vybrať, rozhodla sa pre Tatry. Práve atmosféra
Tatier a najmä školy ju motivuje dochádzať,
ako sama hovorí, hoc aj tristo kilometrov.
„Nikdy, by som to nevymenila a som vďačná,
že to môžem robiť, túto prácu. Lebo naozaj
ja som túto školu navštevovala ešte ako dieťa
zo Ždiaru, keď sme tam bývali, a jednoducho tie spomienky ma tu držia.“ Do školy
chodia deti nielen z Tatier, ale aj zo Ždiaru,
Veľkej Lomnice, Starej Lesnej a riaditeľka
plánuje získať finančné a materiálne zdroje
nielen z Mesta Vysoké Tatry, ale aj spomínaných obcí Veľkej Lomnice a Starej Lesnej, Ždiaru a pod. Tieto prostriedky by sa
mali použiť práve na pripravované projekty
ZUŠ, ktoré sú originálne a spájajú všetky
odbory.
Vieme, že pripravujete pre deti detský tábor. Aký program chystáte pre deti? Na čo
sa môžu tešiť?

Vymysleli sme to preto, že ako matka
môžem kedykoľvek počas prázdnin čerpať
dovolenku. Preto som sa rozhodla vykročiť
smerom k rodičom, a počas jarných prázdnin pripravíme pre deti tábor. Program je
zameraný na tradície, pozveme rôznych zaujímavých hostí. Príde keramikár, šperkárka, pravdepodobne pernikárka a umelecký
stolár. Máme aj variantu, po dohode s pani riaditeľkou
zo školy v Senci, pretože
majú prázdniny inak

Učitelia a deti ZUŠ poctivo cvičia na pripravovaný
muzikál. archív S. Bombarová Zoričáková

ako my, že by sme mohli u nich prenocovať.
Je to škola, ktorá má 750 žiakov a mali, by
sme možnosť deti motivovať, zažiť workshopy, a vnímam to ako veľkú motiváciu.
Nakoľko školu reprezentujú žiaci na rôznych súťažiach, budú veľkou inšpiráciu
pre našich žiakov, čo je tiež našim veľkým
cieľom do budúcna. Uvidíme ako tábor dopadne, detí nebude veľa, ale je tam tá možnosť. Rozhodla som sa, že obetujem seba,
v prospech tých detičiek, nebudem mať dovolenku, a budem sa venovať iným deťom,
ktorých rodičia musia byť v práci. Ponúkame to práve deťom, ktoré nemajú možnosť
tráviť voľný prázdninový čas so svojimi rodičmi a starými rodičmi.

Aký záujem je zo strany detí a rodičov, respektíve koľko detí sa ho zúčastní?

Máme prihlásených 10 detí a v priebehu
ďalšieho týždňa veríme, že sa ešte dohlásia.
Určite má zmysel venovať sa hoci aj dvom
deťom, pretože vidíme ich zanietenie a talent. Zanechá to na nich stopu, a hlásia sa
ďalej na konzervatória. Vieme im počas
celého dňa venovať oveľa viac času, a spraviť viac ako za týždeň a krátku vyučovaciu
hodinu.
Aké ďalšie projekty pripravujete, okrem
spomínaného detského tábora?

Pripravujeme veľa projektov, sú
vo fáze príprav. Nechcem ešte
veľmi prezrádzať detaily,
ale poviem, že to
bude muzikál.

Prebiehajú rokovania s mestom Vysoké
Tatry, a po minulom článku a odtajnení
v titulku, že možno bude muzikál, sme to
začali brať už ako záväzok. Trochu sme sa
báli na začiatku roka, keď sa zvyšovalo školné, že deti nám odídu, ale chvalabohu nie,
a práve toto nás tak posmelilo, a ten muzikál, vyzerá, že bude. Plán je jún, ešte taký
konkrétny dátum nie je, lebo riešime sálu,
ale možno na Deň detí, uvidíme. Máme
však už scenár, robí sa, komplet máme už
hudbu, stretávame sa posledné dva týždne
všetci kolegovia, od rána sme v škole trénovali. Zhudobňovali sme texty, nechceme
ísť na playbag, ale chceme si hudbu urobiť
sami. Je to pre nás vysoko nastavená latka,
ale veľmi sa z toho teším. Som šťastná z kolegov, lebo kedysi dávno som na porade spomenula, že chceme robiť muzikál, a po vianočných koledách a koncerte mi kolegovia
oznámili, že sú pripravení a majú plány.
Kolegyňa, ktorá vedie literárno-dramatický
odbor, pani Ovšonková, vyštudovaná v odbore herectvo a réžia, tak urobila scenár,
a mala istú predstavu. Bola som veľmi milo
prekvapená, ale zároveň som premýšľala či
sa tento plán aj zhmotní.
Určite sa snažíte, a spomínali ste, že hľadáte možnosti a cesty, ako to všetko zvládnuť
aj po finančnej, materiálnej a personálnej
stránke. Dokáže škola zrealizovať všetky
svoje plány, projekty aj finančne?

Napadlo mi, to bude veľká sála, javisko,
pódium a kopec organizačných vecí, takže
budem musieť nájsť spôsob ako ľudí za prácu odmeniť a motivovať. Keďže sa začne
s výrobou kulís, sami si budeme robiť kostýmy, že to bude veľa výdavkov, ako to zvládneme? Nabrali sme však odvahu, spísala
som si zoznam, plány, víziu a uvedomili
sme si, že potrebujeme na realizáciu všetkých našich plánov a projektov sponzorov.
Jednoznačne, by sme uvítali pomoc a to
na konkrétne aktivity. Tábor, plánujeme
aj dve vystúpenia, apríl – máj, balet a činohru, predstavenie pre mladšie deti a staršie.
Nakoľko minulý rok bol chaotický, preto
sme pripravili pre deti dva výlety. Na autobus pre menšie deti, by sme jednoznačne
potrebovali finančnú podporu, aby sme odľahčili rodičov, a odmenili prácu detí. Pedagógovia počas polročných prázdnin
brigádovali a čo bolo v našich silách
sme si spravili, no materiálne vybavenie už je nad sily, a tak prišla ústretovosť od zriaďovateľa: Mesta Vysoké
Tatry v podobe podpory a skvalitnenie
vyučovania tanca tým, že na vybavenie
kvalitnej, bezpečnej a profesionálnej sály
pre žiakov tanečného odboru prispeje.
A my za všetkých nesmierne ďakujeme.
A možno aj touto cestou, by sme radi poprosili budúcich darcov, aby podporili naše
projekty a pomohli tak najmä deťom a ich
rodičom. 
(danbir)
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teplé oblečenie a pevnú obuv,
nakoľko prehliadka prebieha
vo voľnom teréne.
Nedeľa 25. februára patrí
rovnako aj deťom. Pozývame
vás na rozprávkovú nedeľu
do Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku, Starý trh 46.
Ferdo Mravec, ktorý sa stratí
z mraveniska, a počas svojich potuliek stretáva rôznych
kamarátov, slimáka, pavúka,
truhlíka, lienku, cvrčka a skrotí
aj lúčneho koníka. Predstavenie deťom predvedie profesionálne divadlo Sarus z Veľkého Šariša. Vstupné sú 2 eurá.
Vstupenky si môžete zakúpiť
aj v predpredaji v MsKS Kežmarok, alebo na webovej stránke
www.mskskezmarok.sk
Pozývame vás na festival
animovanej tvorby TATRANIMOVANIE. 24. – 26. februára
2018, Poprad, Kino Tatran.
Na nultom ročníku trojdňovej
animovanej tvorby je pre vás
pripravený zaujímavý program.
V sobotu sa môžete tešiť napríklad na Mimi a Lízu 1 a 2 so začiatkom o 14.00 h. a Pračloveka
o 16.30 h. V nedeľu od 15.00 h.
vám ZUŠ SŠ Letná predstaví
projekciu animovaných filmov,
ukážky z tvorby animátorky
I. Šebestovej, vstupné je dobrovoľné. 26.2.2018 (pondelok)
od 9.00 – 13.00 sa môžete zúčastniť workshopu animovanej
tvorby, na ktorý je potrebné sa
vopred prihlásiť, cena je 1 euro.
Rovnako aj projekcia najlepších
svetových animovaných filmov,
výber z podujatia Fest Anča,
so začiatkom o 17.30 h., vstupné
je 1 euro. Pre bližšie informácie
a prihlásenie sa na workshop
kontaktujte kino Tatran (kino@
visitpoprad.sk) alebo na tel.č.
0910 890 025.
Dnes o 10.00 hodine sa uskutoční v Tatranskej Lomnici medzinárodné fórum s názvom
Ekologická doprava - lepšia
budúcnosť Tatier. O výzvach,
riešeniach a skúsenostiach
zo zavádzania ekologických
foriem dopravy do systému integrovanej dopravy v Tatrách,
bude rozprávať aj bývalý starosta švajčiarskeho Zermattu.
O výsledkoch a priebehu konferencie budeme informovať
v nasledujúcom čísle.  (danbir)

ZCR informuje

Začiatok roka v znamení
prezentácií Vysokých Tatier
Prvé mesiace v roku sú v cestovnom ruchu charakteristické organizáciou výstav a veľtrhov doma a v zahraničí.
Aj keď formy a spôsoby prezentácie sa v posledných rokoch
zmenili a menia, veľtrhy a výstavy sú stále jedným z najsilnejších obchodných a hlavne marketingovo-prezentačných
stratégií, ktoré mnohé destinácie využívajú na prezentáciu
a oslovenie rôznych cieľových skupín.
Región Vysokých Tatier sa
každoročne zúčastňuje niekoľkých výstav a tohto roku tomu
nebolo inak. Prvou výstavou,
na ktorej sa prezentoval Región Vysoké Tatry v spolupráci
so Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry bola výstava
GO-Regiontour Brno, ktorá sa
konala v termíne 18. až 21. januára 2018.
Aj napriek tomu, že slovenská klientela je najdôležitejšia
a najpočetnejšia čo do počtu
návštevnosti, účasť na najväčšej
výstave svojho druhu na Slovensku - ITF Slovakiatour, ktorá
sa konala v termíne 25. až 28.
januára 2018 bola pre Región
Vysokých Tatier skvelou príležitosťou ako odprezentovať krásy
našich veľhôr hlavne domácej
klientele. Každoročne sa Vysoké
Tatry prezentujú spolu so siedmimi oblastnými organizáciami
cestovného ruchu pod „krídlami“ Krajskej organizácie Severovýchod Slovenska (KOCR
SVS). Prešovský kraj bol na 24.
ročníku ITF Slovakiatour predstavený ako kraj kultúrnych
pamiatok, ktoré v celom našom
kraji predstavujú veľké bohatstvo a silný turistický potenciál.
Nachádza sa tu takmer 4 000
väčších i menších kultúrnych
pamiatok, štyri zo siedmich
lokalít UNESCO, je tu najviac
obnovovaných hradov, 27 unikátnych drevených kostolíkov,
kráľovské mestá, skanzeny či
múzeá a galérie s bohatými expozíciami. Téma prezentácie
nebola vybratá náhodne. Nadväzuje totiž na Európsky rok
kultúrneho dedičstva, ktorý vyhlásila Európska Únia.
Okrem bohatej ponuky propagačných materiálov boli
pre návštevníkov pripravené
ochutnávky výrobkov z Prešovského kraja a hlavne tatranského regiónu ako tradičné
tatranské Tatramelky, osviežujúca Tatranská minerálka či
jeden z typických destilátov -

Tatranský čaj.
Neodmysliteľnou
súčasťou
podujatia bolo odovzdávanie
ocenení Najlepší v cestovnom
ruchu Prešovského kraja za rok
2017. Ocenenia si prevzali
osobnosti cestovného ruchu
(CR), najlepšie produkty CR
a tiež víťazi online hlasovania
verejnosti - NAJ zariadenia,
NAJ zamestnanec a NAJ produkt online hlasovania. Veľkou
radosťou a hrdosťou pre Tatry je, že vo všetkých týchto
kategóriách dominovali silné
osobnosti z Vysokých Tatier,
ktoré zastupujú aj členskú základňu Združenia cestovného
ruchu Vysoké Tatry. V kategórii
podnikanie v cestovnom ruchu
získal ocenenie Jiří Hruška, ktorý stojí za vybudovaním golfového rezortu BLACK STORK
vo Veľkej Lomnici. Za vzdelávanie v oblasti CR udelila
porota ocenenie Vladimírovi
Ternavskému,
zakladateľovi
prvej lyžiarskej školy po revolúcii na Slovensku. Za rozvoj
CR v samospráve bol ocenený
primátor Vysokých Tatier Ján
Mokoš. Z rúk predsedu Prešovského samosprávneho kraja
Milana Majerského a predsedu
KOCR SVS Michala Sýkoru si
ocenenie za celoživotný prínos
prevzal Pavel Rajtár. Legenda
medzi horskými vodcami a záchranármi zanechal prítomným
odkaz, aby svoju prácu robili
naplno a zároveň vždy mysleli
na prírodu, jej ochranu a zveľaďovanie bohatstva, ktoré v kraji
v cestovnom ruchu máme.
V posledných dňoch sa Vysoké Tatry prezentovali na najväčšej výstave u našich českých
susedov, na Holiday World Praha (15. až 18. februára 2018).
Keďže tohto roku sa nesie
v znamení osláv vzniku spoločnej Československej republiky,
Slovensko bolo odprezentované
ako hlavná partnerská krajina
celého veľtrhu a preto sa najväčšia pozornosť venovala práve

združenie cestovného ruchu

VYSOKÉ TATRY
www.tatry.sk

Slovenskej expozícií.
V rámci prezentácie Slovenska a Vysokých Tatier nechýbala okrem komplexnej ponuky
ubytovania, stravovania a voľnočasových aktivít aj ponuka
vo forme ochutnávok Tatranského čaju, Tatrameliek a Tatranskej minerálky, ktorá svojou
jedinečnosťou a lahodnosťou
zaujala nie len návštevníkov
výstavy ale aj slovenských spoluvystavovateľov na národnom
stánku a oficiálnu návštevu
na čele s ministrom dopravy
SR Arpádom Érsekom, veľvyslancom SR v Českej republike
Petrom Weissom, ministerkou
pro místni rozvoj Klárou Dostálovou a generálnou riaditeľkou Czechtourismu, Monikou
Palátkovou. Nechýbala ani
prezentácia a ochutnávka slovenskej gastronómie a produktov – pivo Šariš, vínko, syry či
u českej klientely obľúbené halušky či chutné lokše s makom
alebo pečienkou. Slovensko ako
partnerská krajina zastrešovala
aj slávnostný galavečer pre všetkých vystavovateľov, kde si opäť
okrem slovenskej gastronómie
najväčšie ovácie a uznanie zaslúžila úžasná a veľmi originálna
kolekcia šiat módnej návrhárky
Marie Zelenej, ktorá predstavila
kolekciu šiat s motívmi Vysokých Tatier, Bratislavy a Prahy.
Ovácie u návštevníkov výstavy
si zaslúžila aj slovenská hudobná skupina Družina a skvelá Celeste Buckingham.
V neposlednom rade, Vysoké Tatry sa najbližšie prestavia
maďarskej klientele na výstave
Utazás v Budapešti v termíne 1. až 4. marca. V termíne
od 7. do 8. apríla nás čaká aj prezentácia a workshop na výstave
Aktive Travel v Kodani, kde sa
Tatry budú prezentovať s ponukou vysokohorskej turistiky
a outdoorových športových aktivít, ktoré prekrásne prostredie
našich veľhôr návštevníkom ponúkajú. 
Michaela Rafajová,

výkonná riaditeľka ZCR VT
Za obsahovú stránku zodpovedá
Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry
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Tatranec, otecko na materskej
dovolenke a s k v e lý h u d o b n í k
JAMES EVANS BAND, kapela anglického hudobníka žijúceho
vo Vysokých Tatrách. Narodil sa vo Veľkej Británii, vyrastal v Severnom Anglicku a v desiatich rokoch dostal od rodičov svoje
prvé husle. Hráva nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Vysoké Tatry mu učarovali pred sedemnástimi rokmi,
založil si tu rodinu a venuje sa
práci s deťmi. Spolu s manželkou Beátou založili malý detský
spevácky zbor, HÁŠKOLÁCI
a vydali cédečko Horami – školami, ktoré obsahuje jedenásť
autorských skladieb. Aktívny
učiteľ anglického jazyka v materskej škole v Poprade, a rovnako aj učiteľ huslí na ZUŠ
v Kežmarku. Dokonca viedol krúžok anglického jazyka
vo Vyšných Hágoch. V súčasnosti na materskej dovolenke.

Čo vás pred sedemnástimi rokmi priviedlo na Slovensko a najmä do Tatier?

Ako som prišiel na Slovensko
je dlhý príbeh, a Tatry samozrejme kvôli manželke. Na Slovensko som prišiel spolu s kamarátom z Anglicka, pešo. Najprv
sme bývali v Košiciach, neskôr
v Prešove a hrávali sme po kluboch. So svojou manželkou Beátkou som sa stretol v jaskyni
Zlá diera. Ona tam robila sprievodkyňu a pri jednej akcii zorganizoval šéf jaskyne, Rudo Košč
- otec Katky Koščovej, koncert,
na ktorom hrala moja vtedajšia
kapela, a tiež Beáta ako sólistka. Ponúkol som jej doprovod
na husliach a veľmi sme si rozumeli. Na druhý deň sme boli
s kapelou pozvaní do Tatranskej
Lomnice na festival Campfest,
kde sme hrali pre 5 tisíc ľudí.
A tam bodové svetlo, ako lúč
z neba, zasvietilo na moju Beát-

ku v publiku. Znova som ju uvidel a naše cesty sa spojili. Dlhý
a krásny príbeh. Nakoniec sme
sa vzali a osem rokov sme bývali na Štrbskom Plese. Mali sme
však veľmi malý byt a po treťom
dieťati sme už potrebovali niečo
väčšie.

Učarovali vám aj osobne Tatry?
Zimné športy, krajina,
atmosféra?

Keďže manželka bola inštruktorka lyžovania, chcel som sa
tiež naučiť lyžovať. Doma som
na lyžiach nikdy nestál, v Anglicku neboli na to podmienky.
Beáta sa teda podujala naučiť
ma to, čo pre mňa bola veľká
výzva, ale chcel som dokázať, že
som veľký muž. Neskôr som skúsil aj skialpinizmus, a teraz už
môžem povedať, že všetko čo sa
týka hôr, mám rád.
Čo pre vás znamenajú Tatry?

V zime, je tu naozaj zima.
Leto je veľmi príjemné, lebo tu
nie je tak dusno, ako inde. Mesto
má dych vyrážajúcu scenériu
a mám tu veľa možností na behanie, ktoré mám rád. Vysoké
Tatry nie sú typickým mestom,
a to sa mi páči. Máme skvelých
susedov, s ktorými sa vždy radi
stretneme a ktorí pomôžu v každej situácii. Páči sa mi aj farnosť
v meste, ktorá je spojená s kultúrou.
Teda, už ste sa
do lyžovania a hôr zamilovali?

Teraz už áno, ale na začiatku,
veľmi nie, lebo som prišiel z roviny. Ale tým, že milujem beh,

Manželia Beáta a James Evansovci. Archív J. Evans.

a chcel som sa venovať športu,
sa z toho už rozvinula láska
k horám.

Čo máte nové? Nejaké cédečko,
koncerty? Čomu sa aktuálne
venujete?

Práve nedávno nám vyšlo nové
CD, Journey Home v preklade
Cesta domov. Spolu s chalanmi z kapely, ktorí sú z Prešova
a Košíc, sme chceli našim nahrať DVD live (naživo) koncert.
Nevyšlo nám to podľa našich
predstáv, a preto sme sa rozhodli
nahrať audio, z ktorého vzniklo
nové CD. To je teraz taká najnovšia vec.
Plánujete koncerty,
alebo akcie v najbližšej dobe?

Mám nejaké plány. Dostal som
ponuku, nakoľko bude reálna zatiaľ neviem, ísť hrať do Chicaga,
Indie a Nigérie. V Indii a Nigérii,
by som mal hrať pre deti v detských domovoch a v Chicagu ma
oslovili, aby som spolu so židovským zborom zahral ich hymnu
na slávnosti roš hašana (slávnosť
židovského nového roka, roš hašana – hlava roka). Veľmi zaujímavá ponuka, v rámci takýchto
medzinárodných akcií.

Papier, plasty, sklo, alebo keď správne
separovanie znižuje poplatky
(dokončenie zo str. 2)

VPS Vysoké Tatry, s. r. o. za jednu tonu dotriedenia separátov,
značné finančné prostriedky, ktoré sú taktiež zahrnuté
v poplatkoch. Nádoby na komunálny odpad sú preplnené
komponentmi, ako plastom,
papiermi, VKM, sklom, ktoré
sa dajú vytriediť! Zberné nádoby na vyseparované komodity
zase obsahujú zložky, ktoré tam

nepatria. Ich obsah sa preto
musí likvidovať ako komunál
„Hlavne toto bude predmetom
následných kontrol kompetentnými orgánmi, u jednotlivých
producentov.“
„Klobúk dolu pred našimi občanmi mesta, snažia sa separovať a skutočne im za to chceme
poďakovať a podporiť ich, aby
tak robili aj do budúcna“ dodáva
Berger. Turisti si väčšinou vy-

produkovaný odpad nevezmú
so sebou, a navyše neseparujú.
Zdá sa, že aj naďalej budú tŕňom v oku Tatrancov. Jednou
z ciest na zlepšenie je zvýšenie
efektivity triedenia odpadu už
od útleho detstva. Samotná
osveta a chuť informovať deti
v školách, kluboch a následne
implementovať tieto poznatky,
aj svojim blízkym, sa zdá byť
možným riešením.  (danbir)

Čo akcie, koncerty
na Slovensku?

Čo sa týka našej scény, venujem sa hlavne gospelu, to si manažujem sám, a potom hrávam
aj komerčné akcie. V júni odohráme pár koncertov v Prešove.
Budeme hrať aj na veľkej gospelovej akcii v Bratislave, Európska Konvokácia, kde budú hrať
umelci z 15 národov. Bude to
iste zaujímavé, a možno sa v lete
znova uvidíme na koncerte aj tu
v Tatrách.

Plánujete nahrať ďalšie CD
s deťmi, respektíve s malým
detským zborom?

Teraz sa venujem skôr svojim
deťom. Plány s ďalším CD s detským zborom zatiaľ nemám. Teraz skôr cítim volanie pre detské
domovy. Našiel som tu svoju
časť identity, schopnosti a keď sa
pozriem na deti a vidím, že pochádzajú z rozvrátenej rodiny,
mám pre nich srdce, a rád by
som im pomohol. Jednoduchým
základom je láska, obdarovať
ich a ukázať im, že sú dôležité.
Jednoducho mám radosť, keď
môžem pracovať s deťmi.
Ste otecko na materskej,
užívate si to?

Na začiatku to bolo veľmi ťažké, veľká výzva pre mňa. Nemohol som cvičiť na husle, gitaru
a všetky moje plány som musel
odsunúť a spomaliť. Je to náročné, pretože dieťatko vyžaduje
moju pozornosť a musel som sa
naučiť naplánovať si deň. Takže
čo som sa naučil v škôlke, teraz
používam doma. Spolu máme
4 deti. Predtým som veľa cestoval po koncertoch a manželka
bola doma s deťmi často sama.
Teraz si to teda na materskej
s najmladšou dcérkou vynahradzujem a užívam. 
(danbir)
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v skratke
Druhú februárovú nedeľu boli
pracovníci horskej záchrannej služby (HZS) požiadaní o pomoc prostredníctvom horských záchranárov
z poľského TOPR-u pre poľských
turistov, ktorí spadli so snehovým
prevejom v Sedle Váhy do Ťažkej
doliny. Jeden turista zostal hore
na preveji, druhý spadol niekoľko
desiatok metrov a turistka spadla
niekoľko stoviek metrov spolu s masou snehu, ktorá sa spustila dole žľabom. Zranenú mala tvár a utrpela
viaceré pomliaždeniny na celom
tele.
Poveternostné podmienky
nedovolili nasadiť leteckých záchranárov z Popradu, preto bol o súčinnosť požiadaný vrtuľník poľských
záchranárov z TOPR-u. Posádka
poľských horských záchranárov
evakuovala pomocou palubného
navijaku poľskú turistku priamo
z terénu a vysadila ju na Štrbskom
Plese do rúk záchranárov HZS. Zranená turistka odmietla ošetrenie
v zdravotníckom zariadení a na svoju žiadosť odišla vlastnou dopravou
domov do Poľska.
Počas lezenia ľadopádu s názvom „Uhoľné prázdniny“ v Lomnickom hrebeni v Malej Studenej
doline spadla minulý štvrtok lavína.
Z trojice poľských lezcov utrpel najvážnejšie zranenie 50-ročný muž.
Na pomoc s úrazom hornej končatiny mu odišli dvaja záchranári HZS
z Vysokých Tatier. Pacienta na mieste ošetrili, zateplili a končatinu mu
zafixovali. Za pomoci snežného
skútra bol transportovaný do Starého Smokovca a odovzdaný privolanej posádke RZP.
Minulú nedeľu, počas lezenia
Širokého ľadu strhla lavína dvoch
horolezcov poľskej národnosti, ktorých úplne zasypala. Oznamovateľ
a zároveň ďalší člen skupiny nebol
zasiahnutý. O súčinnosť bola požiadaná posádka VZZS z Popradu,
ktorá vzala na palubu psovoda HZS
a spoločne leteli na miesto nešťastia. Lavínisko medzitým prehľadávali okoloidúci skialpinisti a svedkovia nehody, ktorým sa vďaka
potrebnej lavínovej výbave podarilo obe zasypané osoby nájsť, vyhrabať a začať s KPR. S rozšírenou KPR
oboch osôb na mieste pokračoval
vysadený lekár leteckých záchranárov a záchranár HZS, ktorým
následne pomáhali ďalší horskí záchranári. Štyria boli do oblasti vyslaní pozemne, ďalší bol na miesto
dopravený opätovne letecky spolu
s prístrojom Autopulse - zariadením na automatické stláčanie hrudníka. Žena vo veku 30 rokov bola
vo vážnom stave letecky transportovaná do popradskej nemocnice
a následne na podporný systém
(pokračovanie na str.10)

Z vrchov a dolín

Ako prví vyliezli a zleteli z hory v Antarktíde
Keď sa na expedíciu vybral horolezec Michal Sabovčík (31) a paraglajdista Juraj Koreň (25), bolo
zrejmé, že sa chystá niečo výnimočné. Ich dlhodobým plánom je projekt Seven Virgin Summits,
teda zdolanie siedmych panenských vrchov na siedmych svetadieloch a ich následný zlet dolu
pomocou padákov. Takouto technikou sa to nepodarilo ešte nikomu na svete.
Juraj Koreň, rodák zo Starej Ľubovne, vytvoril niekoľko rekordov
doma aj v zahraničí. Počas príprav
na antarktickú expedíciu uskutočnil najdlhší, 115 kilometrový prelet padákom v Nepále. Michal Sabovčík zo Spišskej Novej Vsi spolu
s Petrom Hámorom zdolal minulého roku svoju prvú osemtisícovú horu – Dhaulágirí, kde Hámor
uzavrel svoju „korunu Himalájí,“
teda vystúpil na všetkých štrnásť
osemtisícoviek. Juraj s Michalom častými búrkami, nebezpečnými vých lámp. Ako uviedli, nejde im
sa niekoľko rokov vzájomne zdo- plávajúcimi ľadovcami a s množ- o zdolávanie najvyšších vrcholov
konaľovali v lezení a lietaní. „Nauč stvom tučniakov, tuleňov a veľrýb planéty, pretože tam chodia už
ma liezť, ja ťa naučím lietať!“ znel bola pre nich obrovským zážit- davy. Ich túžbou je objavovať a zaJurajov návrh a tak spoločne ab- kom. Počas trinástich dní na naj- žívať nové dobrodružstvá v divosolvovali množstvo lezeckých túr mrazivejšom kontinente sveta kých a opustených krajoch, ako
doma a v zahraničí, pri ktorých uskutočnili niekoľko aklimatizač- napríklad v Antarktíde. „Podľa
na zostup použili padáky. Slovo ných výstupov. Ako prvý okúsili dostupných záznamov na Antarkdalo slovo a deň po Vianociach let zo 600 metrovej hory. Zistili, tíde zatiaľ leteli na padákoch traja
sa vybrali na jedinečnú expedí- že lietať sa tam dá a tak zdoláva- ľudia. To je na svetadiel s rozlociu. Z mestečka Ushuaia v Ohňo- li ďalšie, vyššie hory, až napokon hou štrnásť miliónov kilometrov
vej Zemi vyplávali plachetnicou zdolali aj panenskú horu Wild štvorcových trochu málo. Budeme
cez Drakov prieliv oddeľujúci Spur. Prvovýstup na 1 057 metrov medzi prvými!“ neskrývali radosť
Južnú Ameriku od Antarktického vysokú horu Wild Spur (Divokú pred expedíciou, kde ako prví
polostrova Južné Shetlandy. Plav- horu) im od hladiny mora trval na svete zdolali nepokorený koba cez najširší, viac ako 1 100 kilo- sedem hodín. Zostup dole za po- pec neďaleko južného polárneho
metrov široký a zároveň najhlbší, moci padákov trval len sedem kruhu a zleteli z neho pomocou
až 5 248 metrov hlboký prieliv im minút! Výhodou pre nich bolo padáku. Ich ďalšie plány v rámci
trvala šesť dní. Plavba cez prieliv aj januárové antarktické počasie, projektu Seven Virgin Summits
charakteristický chladným poča- kedy deň s nocou splýva a tak smerujú do Patagónie, Grónska
(kb)
sím, silným oceánskym prúdom, vidieť aj v noci bez použitia čelo- a Himaláji. 

Vedeli ste, že...?
Štefan Papčo je horolezec a sochár. Jeho umelecká
tvorba je inšpirovaná prevažne lezeckými zážitkami
z hôr. Zobrazuje situácie, ktoré zažil a ktoré zachytávajú rôzne emócie. Jednu zo svojich sôch umiestnil
pred rokmi aj vo Vysokých Tatrách. Bola to socha
muža schúleného v spacom vaku, ktorý akoby čakal
na prvé ranné lúče slnka. Ako uviedol jej autor, bivak
predstavuje núdzovú situáciu počas výstupu, kedy je
horolezec v bivakovacom vreci alebo spacáku nútený
prečkať noc. Zvyčajne je to krutá noc, počas ktorej sa
nespí. Tento čas považuje za ideálny na prehodnotenie a zamyslenie sa nad svojím životom. Jeho diela
vedú k rozmýšľaniu nad ľudskou odvahou či pokorou voči prírode. Sochu muža v spacáku, schúleného
pred chladom, umiestnil pod vrchol Lomnického
štítu v roku 2008. „Socha tam bola šesť týždňov. Potom som ju presunul do Nórska, kde bola tri roky (jej
bivakovacím miestom bol Jossingfjord). V súčasnosti
sa nachádza v zbierke Slovenskej národnej galérie,
momentálne je prítomná na aktuálnej výstave v Kunsthalle,“ uviedol Štefan Papčo. Výstava v bratislavskej
Kunsthalle s názvom Psycho-vertical, je pomenovaná podľa jednej z najťažších horolezeckých ciest
v Tatrách. Socha z lipového dreva spod Lomnického
štítu tam bude vystavená spolu s desiatkami realistyckých i abstraktných diel do 25. februára. Rodák
z Ružomberka vystavuje svoje diela momentálne
na dvoch výstavách a ďalšie má v pláne na najbliž-

šie mesiace: „Paralelne mám v Bratislave ešte jednu
výstavu v Zahorian&VanEspen gallery. Je to spoločná
výstava s Romanom Ondakom, s názvom Sky Gravity. Najbližšie budem mať v marci samostatnú výstavu
v Taipei. V apríli budem vystavovať na ArtCologne
2018 v Kolíne v zastúpení galériou Zahorian&Van
Espen. V apríli tiež budem vystavovať v Kunstveraine v Bonne, v máji v Prahe, v júni na šiestom ročníku Biennale de Gherdeina v Ortisei, v Dolomitoch.“
Všetky z jeho diel patria do umeleckého smeru land
art, čiže prírodné umenie. Sú to umelecké diela, ktoré vznikajú v prírode alebo z nej.
Taktiež sa toto dielo umiestnené pod Lomnickým
štítom a v Nórsku zaradilo k tzv. novomediálnemu,
ťažko prístupnému umeniu, ktoré bolo kamerovým
prenosom sprostredkované divákom bez toho, aby
chodili do terénu.

Drevená socha muža
v životnej veľkosti pod vrcholom Lomnického štítu.
Foto: I. Bohuš ml.
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Z vrchov a dolín

Ján Mokoš o svojej láske k Tatrám
Už po druhýkrát sa v Galérii Tatranský šperk v Starom Smokovci uskutočnilo posedenie s človekom s výnimočným vzťahom k Vysokým Tatrám. Tentokrát bol hosťom
komorného posedenia Ján Mokoš. Avšak organizátori ho nepozvali ako primátora, ale
ako človeka milujúceho hory a cestovanie.

Výhľad z Gerlachovského štítu pripomína pohľad z lietadla. Foto: kb

Primátora mesta Vysoké Tatry Jána Mokoša pozvala na posedenie v priestoroch
Vily Flóra Ivana Figová z agentúry Vietor
Tatranský. Už pred mesiacom ho uistila, že
pri posedení v úzkom kruhu v priestoroch
galérie tunajších umelcov sa nebude venovať jeho profesii, ale vzťahu k horám. Počas
posedenia porozprával o tom, ako sa dostal
do Tatier, o splnených snoch, obľúbených
miestach, expedíciách, ale aj o tom, ako sa
takmer stal kozmonautom.
Prvý kontakt s Tatrami a splnené sny

Môj vzťah k Tatrám sa prebudil v druhom
ročníku základnej školy. V rámci turistického
oddielu v Zemianskych Kostoľanoch som absolvoval pobyt v Tatrách, ktoré mi už vtedy
učarovali. Mojím snom bolo stať sa pilotom.
Raz som sa dokonca dostal do výberu na kozmonauta, kde však nakoniec prijali Vladimíra Remeka. No chlapčenský sen byť pilotom sa
mi splnil. Počas štúdia na leteckej akadémii
v Košiciach som Tatry navštevoval pravidelne.
Každé voľno od lietania som využil na výlety do Tatier. Ako vojenský pilot som sa na ne
často díval aj z vtáčej perspektívy, čo vo mne
vyvolávalo pocit úžasnej slobody. Tento pocit
mi dnes pripomína pohľad z tatranských štítov. Mojím druhým snom bolo žiť v Tatrách.
Tento sen sa mi splnil po skončení kariéry profesionálneho pilota. Práve v tom čase bolo vyhlásené výberové konanie na funkciu riaditeľa
vojenskej zotavovne v Tatranských Zruboch.
Po desiatich rokoch vo funkcii riaditeľa som
sa stal v roku 2003 primátorom.
Aj napriek množstvu povinností na Tat-

ry nezanevrel a vždy keď sa dá, veľmi rád
chodí do hôr.
Myslím si, že sú srdcovou záležitosťou každého Slováka. Preto si zaslúžia nielen našu,
ale aj pozornosť vlády pre podporu ich prírodného a kultúrneho potenciálu. Všetky
zahraničné návštevy, vrátane charizmatickej
britskej kráľovnej Alžbety II., obdivujú rozmanitosť a krásu našich najmenších veľhôr.
Bývam v Tatranských Zruboch, odkiaľ mám
krásny pohľad na Gerlachovský štít. Spod Tatier je výhľad na Tatry síce širší, ale my sme
k ním bližšie, vďaka čomu intenzívnejšie cítime ich energiu.
Trikrát na Gerlachovskom štíte

Na Gerlachovský štít som prvýkrát vyšiel
už ako primátor. Bolo to po stretnutí s kozmonautom Vladimírom Remekom, ktorý sa
nasledujúci deň chystal na výstup na najvyšší
tatranský štít. Opýtal sa ma, či nechcem ísť
aj ja. Samozrejme, že som súhlasil a spolu
s vodcom Petrom Šperkom sme prvýkrát vystúpili na Gerlachovský štít.
K láske k horám viedol svoje deti, teraz
aj vnúčatá, ktorým daroval zošit, do ktorého
zbierajú pečiatky z tatranských chát. Chodieva s nimi na nenáročné túry, napríklad
na Chatu Plesnivec, alebo k Wolkrovým jazierkam v Tatranskej Polianke, kde sa deti
neraz aj nechtiac okúpali. Toto miesto má
rád pre jeho pokoj, vďaka ktorému sa tam
určite aj Jiřímu Wolkerovi výborne tvorilo.
V Tatrách nemá obľúbené miesto – celé sa
mu veľmi páčia: každý vrchol, dolina či pleso má svoje čaro. Výstupy, ktoré neobľubuje,
spomenul dva: Kriváň a Slavkovský štít. Výstup na tieto
dva kopce sa mi zdá veľmi
zdĺhavý a monotónny. Avšak
na národný výstup na Kriváň chodím veľmi rád. Nie
preto, že by som musel, ale
preto, že tam stretnem ľudí,
ktorých som dlho nevidel.
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ako kondičnú prípravu na letnú vysokohorskú turistiku a expedície.
Keď sa chatár Milan Štefánik chystal pred
rokmi na Mont Blanc (4 810 m n.m.), spomenul som mu, že by som tiež rád išiel. Rok nato,
som na šesťdesiate narodeniny dostal od priateľov darček – poukaz na výstup na tento
kopec. Takýto darček sa neodmieta, a tak
sme tam išli spolu s horským vodcom Jarom
Michalkom. Vďaka výbornému počasiu sa
nám podarilo bez problémov vyjsť na vrchol.
Cesta však nekončí výstupom na horu, ale až
po zostupe, po návrate domov. Po úspešnom
výjazde ma chytila eufória a túžba ísť na ďalší
kopec. Po roku a pol ma Jaro zavolal na Kilimandžáro (5 895 m n.m.). Hoci ide o najvyššiu horu Afriky, tento výstup považujem
za jeden z najpohodlnejších výstupov na vysokú horu. Po úspešnom výstupe na najvyšší
vrch „starej“ Európy (Mont Blanc) a Kilimandžáro, prišla ďalšia výzva: vystúpiť na Elbrus
(5642 m n.m.), najvyšší vrch „veľkej“ Európy.
Na ten sa nám podarilo vystúpiť na moje meniny pred dvoma rokmi. Vyšli sme na najvyšší
vrch Európy, Afriky, na rade bola Amerika.
Najvyššia v Amerike je Aconcagua (6 959 m
n.m.). Tá je však náročná najmä čo sa týka
prírodných podmienok. Chodievam na výstupy, pri ktorých sa nelezie, ale používajú sa
mačky, cepín a sme naviazaní na lane. V partii sme sa nakoniec dohodli, že skúsime vystúpiť na Chimborazo (6310 m n.m.), najvyššiu nečinnú sopku na svete, ktorá je zároveň
najvzdialenejším miestom od stredu Zeme.
Vrchol tejto ekvádorskej sopky je dokonca
o 2 220 metrov vzdialenejší od stredu Zeme
než Mont Everest. Na expedíciu sme odlietali
4. januára. Z hlavného mesta Quito, ktoré sa
nachádza v nadmorskej výške 2 800 metrov,
sme sa po niekoľkých dňoch aklimatizácie presunuli do posledného výškového tábora. Tam
sme sa o šiestej hodine navečerali, išli sme spať
a o desiatej večer sme vstávali a začali vystupovať. Po 8,5 hodinách náročného výstupu
v silnom vetre sme len dvaja došli až na vrchol. Tento výstup bol vzhľadom na ťažké poveternostné podmienky mojím najťažším.
Ján Mokoš celý život pracoval s ľuďmi.
Ako sám povedal, je to najťažšia, ale zároveň
aj najkrajšia práca. Veľmi ho teší, ak niekomu pomôže, urobí radosť a vidí pozitívne
výsledky svojej práce. Množstvo energie
na prácu čerpá práve v Tatrách. 
(kb)

Zahraničné expedície

Športu sa venuje celý život. Pred desiatimi rokmi
vymenil bežecké lyžovanie
za skialpinizmus, ktorý má

Ivana Figová s hosťom komorného posedenia
v Galérii Tatranský šperk, primátorom mesta Vysoké Tatry, Jánom Mokošom. 
Foto: kb
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v skratke
(dokončenie zo str. 8)

ECMO v Košiciach. 35-ročného
horolezca sa napriek veľkej snahe
všetkých zúčastnených nepodarilo
zachrániť a prítomný lekár skonštatoval smrť. Telesné pozostatky nebohého muža boli transportované
do Starého Smokovca a odovzdané
obhliadajúcemu lekárovi a príslušníkom PZ SR.
Pri tejto akcii sa prvýkrát na Slovensku použil počas ostrého zásahu
v horách Autopulse, ktoré dokáže
počas resuscitácie automaticky mechanicky stláčať hrudník pacienta
aj v mimoriadnych situáciách, alebo extrémnom prostredí, kde nie je
možné resuscitáciu vykonať manuálne. Horská záchranná služba disponuje týmito zariadeniami od konca roka 2017. V rámci skvalitňovania
zdravotnej starostlivosti v horách sa
v tomto smere radí medzi svetovú
špičku. ECMO, na ktoré bola zranená žena napojená, je zariadenie,
ktoré je schopné mechanicky zabezpečiť mimotelový obeh, okysličenie
krvi a zohrievanie pacienta.
Na deviatom ročníku podujatia
Snežné psy sa počas víkendu zišlo
päťtisíc návštevníkov. Okrem psích
záprahov a bohatého programu sa
predstavili aj lavínové psy, ktoré
spolu s ich psovodmi z kynológie
Horskej záchrannej služby predviedli návštevníkom hľadanie zasypaných osôb pod lavínou.
Nedávno vyšlo nové číslo vedeckého časopisu „Ochrana prírody.“
Časopis zameraný na publikovanie
vedeckých a odborných prác, recenzií a krátkych správ z ochrany prírody a krajiny sa v najnovšom čísle
30/2018 venuje aj Vysokým Tatrám.
Blažena Sedláková a Eva Uhliarová vo svojom príspevku zhodnotili
vplyv zošliapavania na vegetáciu
turistických chodníkov v Malej Studenej a Javorovej doline. Časopis sa
v online verzii nachádza na stránke
Štátnej ochrany prírody Slovenskej
republiky (www.sopsr.sk).
V druhom vydaní relácie Extrémne v horách na RTVS2 pôjde reportáž zo zimnej cyklistiky na Magurke
a pätnásťminútová filmová reportáž
z Titanovej pasce. Titanová pasca je
obľúbená zimná lezecká cesta v Javorovej doline vo Vysokých Tatrách.
Televízna premiéra je naplánovaná
na 2. marec o 16.30 hod., repríza
bude odvysielaná 3. marca o 08.30
a 4. marca o 07.30 hod.
Budúcu nedeľu, 4. marca, dôjde
ku konjukcii, čiže zdanlivému priblíženiu planét Venuša a Merkúr.
Tento úkaz sa na oblohe objaví
na západe, po 17.30 hodine. Zdanlivé priblíženie planét bude možné
pozorovať aj voľným okom.  (kb)

Tatranské spektrum / Ochrana prírody

K o n g r e s o v í h r á č i v  Ta t r á c h
Počas dvoch dní uplynulého týždňa predstavil Grand Hotel Bellevue v spolupráci s Oblastnou
organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry prezentáciu kongresových možností regiónu. Vysoké Tatry ako ideálnu destináciu pre kongresový cestovný ruch predstavili odbornej
verejnosti prevažne zo Slovenska, Česka a Poľska.
Kongresový cestovný ruch
zahŕňa organizovanie konferencií, seminárov, pracovných
stretnutí, spoločenských udalostí a veľtrhov, ale aj teambuildingov, čiže rôznych druhov
aktivít zameraných na zlepšenie
spoločenských vzťahov v kolektíve. Väčšina týchto podujatí
sa uskutočňuje v mimosezóne, čo podporuje návštevnosť
v inak „hluchých“ obdobiach.
„Program sme rozdelili do dvoch
častí. Pracovnú, v rámci ktorej sme predstavili priestorové
a technické možnosti Grand
Hotela Bellevue, najväčšieho
kongresového hotela a dôležitého hráča na pôde MICE (angl.
Meetings, Incentives, Conferences/Congresses,
Events/
Exhibitions, čiže stretnutia, incentíva, kongresy/konferencie,
podujatia). Ponúkneme i pohľad
na aktivity, ktoré sú jedinečné
pre tento región. Účastníci si ich
môžu osobne otestovať,“ uviedol
Viktor Kosmák, riaditeľ hotela.
Pre účastníkov pripravili organizátori bohatý program zameraný na propagáciu produktov cestovného ruchu, spojený
s ochutnávkami regionálnych

výrobcov a dodávateľov káv
a nápojov. Predstavili im nové
trendy a možnosti aktivít vhodných na teambuildingy pre pracovné kolektívy. V priestoroch
hotela si mohli odskúšať napríklad virtuálnu realitu, Trapbox
či Nordicwalking. Licenciu
na Trapbox, zábavný rébus,
ktorého cieľom je otvoriť uzamknutý box na základe rôznych indícií, získala minulého
roku firma z Ružomberka. Hráči pri jeho otváraní využívajú
kreativitu, logické myslenie,
vedomosti a zároveň si upevňujú vzťahy medzi členmi tímu.
Pomocou virtuálnej reality sa
ako keby preniesli do deja počítačovej hry alebo filmu. Kurz
Nordicwalkingu, čiže severskej
chôdze s paličkami, absolvovali pod vedením päťnásobnej
olympioničky Márie Jasenčákovej. Povedala im o priaznivých účinkoch športu na ľudské
zdravie i o jeho vzniku v 80. rokoch, počas majstrovstiev sveta
v behu na lyžiach vo Fínsku. Keďže v tom čase nebol sneh, bežci
pretekali bez lyží, len za pomoci
paličiek. A tak vznikol Nordicwalking. V exteriéri hote-

Posolst vo vrchov
Vrchy sú miestom relaxácie a oddychu. Avšak
z turistiky a horolezectva, ktoré pôvodne odhaľovalo stretnutie človeka s prírodou ako svätyňou, sa stáva životný štýl, ktorý je skôr biznisom
a súťažou prestíže. Posvätné ticho vrchov sa
pred našimi očami mení na akýsi zábavný park.
Reinhold Stecher, autor knihy
Posolstvo hôr, sa z výšky tichých
hôr díva na mestá, kde všetko
hučí. V tichu hôr hľadá samého
seba, hľadá odpovede na nevyriešené otázky. Posolstvo hôr,
ich ticho, je podľa neho terapiou
pre utrápených, zmätených a povrchných ľudí. Za ďalšie posolstvo
hôr považuje pokoj. Žijeme veľmi
rýchlo, stále sa niekam ponáhľame, ale vrchy upokojujú tento
zhon. Ostávajú stále rovnaké, pokojné, ich čas ide pomalšie ako
náš. Nám ubieha v sekundách, im v tisícročiach.
Vďaka tomuto pokoju učia vrchy človeka k opatrným krokom a trpezlivosti. „Táto kniha sa snaží
povedať niečo o ľudskej spoločnosti, ktorá v súčas-

la boli horskí vodcovia, ktorí
účastníkov kongresu zasvätili
do tajov horského chodenia,
nosenia a lavínovej problematiky. Záujemcom dali vyskúšať
nosičskú krošňu a naučili ich
používať lavínové vyhľadávače. Pomocou nich si zasúťažili
v hľadaní skrytého prístroja
a zároveň sa aj výborne zabavili.
Prvý deň zavŕšili galavečerom
v kongresovej sále hotela, ktorý bol prezentáciou portfólia
regionálnych umeleckých agentúr. V rámci teambuildingových
aktivít navštívili sánkarský trenažér, kde si vyskúšali jazdu
na saniach. V čase prebiehajúcich zimných olympijských
hier bol o túto aktivitu obrovský
záujem. V programe nechýbala
ani Tricklandia a Ľadový dóm
na Hrebienku. So 140 hosťovskými izbami, gastronomickými
službami, biznis centrom s kongresovou sálou pre 650 účastníkov, wellness centrom a možnosťami športových aktivít je
štvorhviezdičkový Grand Hotel
Bellevue vhodným priestorom
pre firemné podujatia, ktorých
organizovanie priláka do Tatier
množstvo návštevníkov.  (kb)

nosti prežíva isté ťažkosti. A predniesť to pokojným
pohľadom z výšky, ktorý nám otvárajú vrchy. Pohľadom zhora, ale nie z lanoviek, ktoré rachotia
ponad tiché lúky, ani nie z nových parkovísk, ktoré
obsadili pozemky v údoliach, dokonca ani nie z nových zjazdoviek, ktoré beztrestne siahajú na jemné
práva horských kvetín, použijúc kruté spôsoby buldozérov. Tento spôsob rozvoja a sprístupňovania
prírody má tiež svoj význam, v súčasnosti je ho však priveľa.“ Čitateľov
nabáda aj k tomu, aby boli vnímaví,
ohľaduplní k prírode i k sebe a aby
v horách dbali najmä o bezpečnosť.
Publikácia s množstvom zaujímavých myšlienok venovaných láske
k horám a prírode vyšla v nemčine
už v šestnástich vydaniach. Pútavé
čítanie doplnené o krásne fotografie
napísal biskup Reinhold Stecher.
Do slovenského jazyka ho preložil
páter Ján Mátik. Dielo vyšlo vo vydavateľstve Spoločnosť Božieho slova. Určite zaslúžene sa medzi fotografiami slovenských fotografov, Mareka Švantnera a Jána Mátika,
nachádza jedna z Vysokých Tatier, nie len z okolia
Inssbrucku, odkiaľ autor pochádzal. 
(kb)
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Napísali ste nám

Reakcia na tendenčné vyjadrenia v článku ku výstavbe nájomných
bytov poslancom Alexandrom Gálfym v Tatranskom dvojtýždenníku
V ostatnom čísle Tatranského dvojtýždenníka poslanec uverejnil niekoľko
informácií, ku ktorým sa chcem vyjadriť.
Považujem za potrebné dať fakty na pravú mieru, pochybnosti vyvrátiť a ukázať,
kde je pravda.
Spôsob výberu firmy zhotoviteľa bol
uskutočnený externe odborne spôsobilou
osobou a striktne v zmysle zákona. Tvrdenie o zvýšenom nájomnom sa nezakladá na pravde. Ceny nájmov sa stanovujú
v zmysle Opatrenia MF SR č. 01/R/2008
o regulácii cien nájomného maximálne
do výšky 5 % z obstarávacej ceny bytu.
U nás boli stanovené na 3 alebo 4 %. V nájomnom nie sú zahrnuté položky týkajúce
sa technickej vybavenosti, pričom v žiadosti sa uchádzame o nenávratný príspevok,
resp. dotáciu, ktorá činí 30 % z potvrdenej
ceny na výstavbu nájomných bytov v bytových domoch, ako aj príspevok na technickú vybavenosť. Vedenie mesta preukázateľne postupovalo zodpovedne a výhradne
v zmysle právnych predpisov. Pri kontrole
ceny pôvodných bytoviek (o ktorú sa opiera pán poslanec) potvrdil nezávislý audítor, že cena bola podhodnotená a nereálna.
To malo za následok, že radnica evidovala

na tomto objekte cez 300 kolaudačných závad, muselo dodatkovať zmluvy, aby mohlo
byty včas skolaudovať. Tentoraz Mesto Vysoké Tatry kládlo veľký dôraz na kvalitu
tak, aby bol dodržaný zákon, lehoty a kvalita. Cena bytových domov musí byť v limite,
ktorý je stanovený zákonom a keby bola
v rozpore, Štátny fond rozvoja bývania SR
by takúto žiadosť vylúčil z posudzovania.
Tvrdenie poslanca o fiktívnych ponukách
je nepravdivé. Je špekulatívne a neznalé zákona tvrdiť, že v ponukách verejného obstarávania je len jeden skutočný uchádzač.
Pán poslanec mohol iniciovať pracovné
stretnutie, kde by mu boli nejasnosti vysvetlené. Navyše pán poslanec sa domnieva, že miliónový nárast v cene spôsobilo
zvýšenie obytnej plochy o 6 „štvorákov“.
V diele je zahrnutá cesta, chodník, parkovisko, kanál a detské ihrisko, čo do ceny
nájmu zahrnuté nebude. Nájomníci budú
splácať iba bývanie a výšku nájomného
schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) schválilo výstavbu nájomných bytov. Dodatok,
podmieňujúci výstavbu schválením úveru a dotácie, bol len formálnym úkonom,
ktorý nemal vplyv na rozpočet. Tvrdenie,

Sociálna pomoc v igelitke
Komunitný plán sociálnych služieb v meste Vysoké Tatry vznikol pred ôsmimi rokmi. Napriek tomu, že už ani v čase svojho
vzniku obsahovo nespĺňal bežné štandardy podobných dokumentov, o jeho novom vypracovaní, či aspoň aktualizovaní, nie
sú žiadne informácie.
Komunitný plán by pritom
mal byť základným a strategickým dokumentom pre oblasť
všetkých sociálnych služieb
poskytovaných na území Vysokých Tatier.
Kým iné mestá a obce majú
vo svojich sociálnych plánoch
definovaných častokrát aj desiatky cieľov, ten tatranský obsahuje v podstate len jeden. Vedenie
mesta však ani ten nebolo schopné za osem rokov naplniť a Centrum sociálnych služieb vzniklo
len vďaka súkromnému subjektu. Tomu síce mesto poskytlo
úľavu na nájme vo výške 70%
z preinvestovaných nákladov, avšak domáci klienti nie sú v ňom
nijako cenovo zvýhodnení.
Mestu Vysoké Tatry sa hlavne vďaka svojej polohe vyhýba
množstvo problémov, ktoré
všade inde spôsobujú samosprávam starosti spojené s nemalými finančnými nárokmi.
Témy bezdomovectva, komunít

ohrozených sociálnym vylúčením či počtu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc
sa nášho mesta dotýkajú len
minimálne a tak by sa radnica
o to viac mohla venovať problematike seniorov, zdravotne
postihnutých či podpore rodín
s deťmi. Opak je však pravdou!
Okrem štyroch denných
centier, poskytovania opatrovateľskej služby siedmim (!)
klientom a rozdávania igelitových tašiek so zeleninou
a s alkoholom v predvolebných
obdobiach, toho totižto pre našich seniorov mesto v ponuke
oveľa viac nemá. O sociálnom
programe pre ďalšie skupiny
adresátov sa už nedá písať vôbec, lebo v podstate neexistuje.
Aj uvedené centrá pre seniorov dostávajú na svoje ročné
aktivity spolu len niečo vyše
15-tisíc eur. Pri rozpočte mesta
okolo päť a pol milióna eur je
to nepochopiteľne nízka suma,

že hrozil záväzok bez reálneho finančného
krytia je neodborným a svojvoľným výkladom bez akejkoľvek opory v zákone. Mesto
má záujem zadávať zákazku zodpovednému zhotoviteľovi a ošetrilo to zábezpekou
(bankovou garanciou zhotoviteľa), ktorá
chráni samosprávu pred prípadnými pohľadávkami voči zhotoviteľovi resp. úpadkom. Pre nás je dôležité aj dokladovanie
vyplatenia subdodávateľov, ktoré nás chráni pred špekulatívnymi záujemcami.
Nárast hodnoty mestského majetku,
dosiahnutie prebytkového hospodárenia, zabezpečenie desiatok miliónov eur
do rozpočtu mesta, zhodnotenie majetku
a vytvorenie ďalších podmienok pre rozvoj
mesta sú úspechmi mesta Vysoké Tatry,
dosiahnuté a oceňované predstaviteľmi samospráv i štátnej správy už niekoľko rokov.
Dôkazom je aj ocenenie Diplomom v súťaži
Progresívne a efektívne bývanie Ministerstvo dopravy za bytový dom Zdravie, ktorý sme v predchádzajúcom období stavali,
a v týchto intenciách chceme aj naďalej pokračovať. Každý vidí mesto v takom svetle,
v akom sám prispieva k jeho rozvoju.
Eugen Knotek
prednosta Mestského úradu Vysoké Tatry

smutne symbolizujúca skutočný vzťah vedenia mesta k seniorom. Napríklad len na program
údajne recesistických osláv
1. mája je vyčlenených 8 500
eur, čo je viac ako polovica rozpočtu na činnosť všetkých centier pre seniorov na celý rok.
Obyvateľstvo Vysokých Tatier
pritom okrem znižovania svojho počtu aj starne a počet obyvateľov dôchodkového veku už
prekračuje tisícovú hranicu. To
v podstate znamená, že štvrtina
všetkých obyvateľov Vysokých
Tatier nestojí vedeniu mesta
za viac, ako za minimum ponúkaných sociálnych služieb a za
príležitostné pohostenie.
Keďže radnica nemá žiadnu
predstavu o budúcnosti poskytovania sociálnych služieb
na svojom území, dovolím si
definovať priority a ciele, ktoré podľa mňa môžu podstatne
prispieť k ich zlepšeniu a priblíženiu sa aspoň k okolitému
štandardu.
Za mimoriadne nutnú považujem urýchlenú premenu
súčasnej podoby poskytovania opatrovateľskej služby
na funkčnú a dostupnú možnosť riešenia nepriaznivých
životných situácií obyvateľov

z dôvodu odkázanosti na túto
formu pomoci, ako aj zlého
zdravotného stavu. Súčasné
nastavenie tejto služby na minimálny čas 4 hodiny denne
a tým spôsobená jej finančná
náročnosť majú za následok,
že o opatrovateľskú službu požiadalo len sedem klientov.
Skutočný záujem by pritom
po úprave podmienok jej poskytovania bol podstatne väčší.
V dobe, keď sa všade vo svete kladie dôraz na terénnu prácu a na starostlivosť o klientov
v domácom prostredí, by kvalitná a dostupná opatrovateľská služba mala byť samozrejmosťou.
Ako dôležité vnímam taktiež
zavedenie donášky stravy osobám so zdravotným postihnutím a starobným dôchodcom
na domácu adresu žiadateľa.
Klienti s nárokom na donášku
stravy by si taktiež mali možnosť vybrať z ponuky aspoň
troch jedál.
Mesto by rovnako malo v centrálnych oblastiach Tatranskej
Lomnice, Starého Smokovca
a Dolného Smokovca týmto sociálnym skupinám zabezpečiť
aj stravovanie formou jedálne.
(pokračovanie na str.12)
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FOLEY, Gaelen: Hriešne fantázie

Ďalšia skvelá dobrodružná romanca z populárnej série o členoch
rodu Knightovcov. Kedysi slávna
šľachtická rodina Balfourovcov
sa ocitla na pokraji úpadku a jej
jedinou nádejou je pôvabná Lily
Balfourová. Táto nebojácna mladá dáma odíde z vidieckeho sídla
do Londýna s úmyslom uloviť si
bohatého ženícha.

MARTIN-LUGAND, Agnes:
Ľutujem, nemám čas

Mladá tlmočníčka Yaël získala
skvelé miesto v medzinárodnej
agentúre a vrhla sa do práce. Kariéra ju úplne pohltila, akoby v živote
neexistovalo nič iné. Pred desiatimi rokmi náhle a bez vysvetlenia
zmizol jej priateľ Marc a s ním
aj bezstarostné chvíle so sestrou
a s blízkymi priateľmi, ktorých už
sotva vídala. Náhodné stretnutie
s Marcom jej však obrátilo život
naruby.

VARGAS, Fred: Mrazivé dni

Komisár Bourlin z 15. parížskeho obvodu je privolaný k naliehavému prípadu, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako samovražda. No
prečo by profesorka matematiky
na dôchodku páchala samovraždu
s upraveným mejkapom a čerstvo
umytými vlasmi? Navyše chýba list
na rozlúčku a polícia pri vani nájde
záhadný znak H.

BACKMAN, Fredrik:
Tu žila Britt-Marie

Napísali ste nám

Sociálna pomoc v igelitke
(dokončenie zo str. 11)

Za pomerne rýchlo riešiteľné považujem zavedenie prepravnej služby, ktorú by v našom rozľahlom meste ocenilo
množstvo seniorov aj občanov
so zdravotným postihnutím,
požičiavanie finančne náročnejších zdravotných pomôcok,
možnosť využívania služieb
práčovne, poskytovanie asistencie pri návštevách lekárov
a úradov, zaistenie krízovej
pomoci prostredníctvom komunikačných
technológií,
alebo aj zabezpečenie rôznych
rehabilitačných aktivít pre seniorov, ako cvičenia, masáže
a podobne.
Aj v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi sociálnych
služieb je taktiež nutné v prípade záujmu zriadiť denný
stacionár a cenovo sprístupniť
seniorom aj pobyt v zariadeniach určených na tento účel.

Komunitný plán sociálnych
služieb mesta by mal byť, samozrejme, zameraný aj na
ďalšie cieľové skupiny, ktoré
potrebujú podporu a pomoc.
Preto sa pri jeho tvorbe nesmie
zabudnúť na rodiny s deťmi,
materské centrum, aktívnu
poradenskú činnosť, pravidelný výkon terénnej práce (sekundárnu prevenciu), alebo
ani na podporu zmysluplného trávenia voľného času detí
a mládeže.
Druhov, foriem a možností
sociálnej pomoci prispievajúcej k zvýšeniu kvality života
a komunitnej súdržnosti je
naozaj veľa. Dôležitá je však
čo najpresnejšia identifikácia
potrieb, cieľov a priorít, s následnou kvantifikáciou kapacít
a s priebežným vyhodnocovaním efektívnosti ponúkaných
služieb.
Mesto musí mať hlavnú zod-

SLOVO OBČANA
Pochvala Mestskej polícii Vysoké Tatry

Na môj kritický list Mestskej polícii z 5. 2. 2018
na prácu Mestskej polície o dodržiavaní dopravných predpisov počas dopravných špičiek /vianočné sviatky, víkendy, Snežné psy a iné akcie/ Mestská
polícia príjemne prekvapila počas akcie Snežné psy
10. a 11. februára 2018. Vytvorila nové parkovacie
miesta na Barčovej lúke /Biela stopa/ a pod futbalovým štadiónom a svojou prítomnosťou dohliadala

Šesťdesiattriročná Britt-Marie
naozaj nie je pasívne agresívna
osoba. To len špina, neporiadok,
škrabance a nesprávne uložený príbor ju nútia kričať, aj to iba hlboko Nedá sa mi nereagovať na článok
o výhodnosti nákupu parkovavo svojom vnútri.

povednosť za poskytovanie
sociálnych služieb všetkým
miestnym obyvateľom, ktorí sú
na ňu odkázaní, alebo ktorým
môže pozitívne zmeniť kvalitu
života.
Po kolapse poskytovania
zdravotníckych služieb Poliklinikou v Novom Smokovci by
sa vedenie mesta malo poučiť,
že večné odsúvanie a popieranie problémov sa nevypláca
a tvorbe a realizácii plánu sociálnych služieb venovať skutočnú pozornosť. Nielen naši
seniori, ale všetci obyvatelia si
to naozaj zaslúžia. Milodary
v igelitových taškách síce možno potešia, ale problémy vyriešiť určite nedokážu.
Uvedomujem si, že nazbieraných a neriešených otázok
v meste je naozaj veľa. Som
však zároveň presvedčený,
že kde sú problémy, existujú
aj ich riešenia.
Niekedy stačí len naozaj
chcieť!
Alexander Gálfy
poslanec MsZ Vysoké Tatry

na dodržiavanie dopravných predpisov. Pomohol
aj policajný zbor riadením dopravy na kruhovom
objazde. Doprava bola skoro plynulá a vodiči nemuseli hlásiť dopravné zápchy v dopravnom spravodajstve. Niektoré maličkosti ale treba dotiahnuť,
aby vodiči nemuseli maturovať nad dodržiavaním
predpisov. Na vstupe na Barčovú lúku je zákazová
značka B1, ktorá je nadradená prenosnej informatívnej značke IP12 Parkovisko. Zákazovú značku
treba nabudúce zakryť, alebo demontovať.

Ďakujem

Reakcia na článok (TD 3/2018) „Tržby na parkoviskách vzrástli o desať percent“

KLASSEN, Julie: Maliarova dcéra

Sophie Dupontová vypomáha otcovi v jeho ateliéri, zatiaľ čo
vlastné práce si necháva pre seba.
V súkromí sama maľuje čarovné
severo-devonské pobrežie, obľúbené medzi výtvarníkmi, medzi
ktorých patrí aj šarmantný Wesley
Overtree.

FOSSUM, Karin:
Keď diabol svieti na cestu

Najtemneší román kráľovnej
nórskej krimi Dvaja tínedžeri pohybujúci sa na hrane zákona sa
zvyčajne zabávajú kradnutím kabeliek a peňaženiek. Zipp a Andreas si v jednom vyhrotenom prípade
neuvedomia, čo spôsobili a pokračujú v dome staršej ženy.

BIELA BRNDIAROVÁ, Eva: Vinná

Nová kniha autorky úspešného
románu Sila lásky je majstrovskou
sondou do nepochopených ženských duší. 
(kap)

cích automatov za 211 000 euro.
Ak by väčšina vodičov vedela,
že v našom druhom najväčšom
meste na Slovensku nefunguje
mestská odťahová služba, a že
mestský policajti papuču nasadenú cez deň - k večeru cca do 18:30

hod. (kedy im končí pracovná
doba) snímu dole bez zaplatenej
pokuty za priestupok, neparkovali by na platených parkoviskách,
ale parkovali by kde sa im zachce.
Ak už chcú vodiči zaparkovať
na platených parkoviskách, stačí im zaplatiť parkovné za jednu
hodinu a počkať pokiaľ nie je

Valentínske srdiečka

Sviatok svätého Valentína si pripomenuli
aj deti hospitalizované na detskom oddelení Nemocnice v Poprade. V tento deň si symbolicky
pripomíname lásku nielen medzi zaľúbencami,
ale aj rodičmi, priateľmi a je aj symbolom lásky
k ľuďom. V utorok, deň pred sviatkom sv. Valentína vyrobili malí pacienti spolu s vychovávateľkou zo ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci,
Marcelou Spišákovou pohľadnice so srdiečkami
a kresbami, ktoré doplnili rôznymi veršíkmi.
Primárka detského oddelenia Beáta Šoltýsová,
s láskavým a profesionálnym prístupom posúdila zdravotný stav malých pacientov a tí, ktorým
to dovolil, v popoludňajších hodinách odniesli

v dohľade pracovník parkovacej
služby, alebo počkať do 18.00 hodiny a bez doplatenia slobodne
odísť. Parkovacie automaty majú
význam len na ohradených parkoviskách s rampou.
Som zvedavý na vysvetlenie. Pokiaľ sa mýlim, vopred sa ospravedlňujem.  meno autora v redakcii

pohľadnice seniorom do denného stacionára
na ul. Francisciho 909/10. Deti rozdávali pohľadnice s veľkým zanietením a obdarovaným
seniorom vyčarili úsmev na perách aj pri čítaní
veršíkov od M. Rúfusa: „Starká je vľúdna. Má
boží pokoj v duši. Starká sa o nás s nikým nedelí. Má času ľúbiť nás. A nič ju nevyruší“... Tvrdí
sa, že najdôležitejšie sú úprimné vyznania lásky
a láska prichádza vtedy, keď jeden toho druhého má rád práve preto, že je taký, aký je.
Riaditeľka ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci Mária Veselovská, ktorá celú akciu podporila,
dúfa že táto tradícia pretrvá aj nasledujúce roky,
lebo učiť deti prejaviť ľuďom lásku, je devízou
do budúcnosti.
Eva Lecová
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Lyžiari súťažia o pohár primátora mesta Vysoké Tatry
Prvé kolo tradičných lyžiarskych pretekov o Pohár primátora mesta Vysoké
Tatry úspešne absolvovalo päťdesiatosem žiakov tatranských škôl. V kategórii
obrovský slalom súťažili na svahu Buková hora v Tatranskej Lomnici.
Dvadsiaty druhý ročník pretekov otvoril primátor mesta Vysoké Tatry spolu
s predsedom Lyžiarskeho klubu Tatranská
Lomnica Vladom Hubačom. Žiaci z troch
tatranských škôl si zmerali sily v boji o pohár v dvoch súťažných jazdách v šiestich
kategóriách. V súčte časov oboch kôl bol
najrýchlejším pretekárom Krištof Petrík
z Tatranskej Lomnice. V jednotlivých kategóriách putovalo najviac umiestnení
do Základnej školy v Tatranskej Lomnici.
Najmladšie žiačky: 1. miesto: Sára Bellová (ZŠ Vyšné Hágy) 2. miesto: Alexandra Šestáková (ZŠ Tatranská Lomnica)
3. miesto: Lilly Žembová (ZŠ Dolný Smokovec)
Najmladší žiaci 1. miesto: Adam Hubač
(ZŠ Tatranská Lomnica) 2. miesto: Athur
Bilgin (ZŠ Tatranská Lomnica) 3. miesto:
Radko Jendrušák (ZŠ Tatranská Lomnica)
Mladšie žiačky 1. miesto: Tamara Dorková (ZŠ Tatranská Lomnica) 2. miesto:
Veronika Jarčušková (ZŠ Tatranská Lomni-

V prvom kole pretekov „Pohár primátora Vysokých Tatier“
v zjazdovom lyžovaní štartovalo celkovo
58 súťažiacich z troch tatranských škôl. Foto: kb

ca) 3. miesto: Karolína Kučerová (ZŠ Tatranská Lomnica)
Mladší žiaci 1. miesto: Andrej Barnáš
(ZŠ Tatranská Lomnica) 2. miesto: Martin
Matúšek (ZŠ Tatranská Lomnica) 3. miesto:
Matúš Matúšek (ZŠ Tatranská Lomnica)
Staršie žiačky 1. miesto: Monika Denická (ZŠ Tatranská Lomnica) 2. miesto:
Paulína Chudíková (ZŠ Tatranská Lomnica) 3. miesto: Nina Celušáková (ZŠ Tatranská Lomnica)

Starší žiaci 1. miesto: Krištof Petrík (ZŠ
Tatranská Lomnica) 2. miesto: Teo Žampa
(ZŠ Dolný Smokovec) 3. miesto: Tomáš
Dorko (ZŠ Tatranská Lomnica)
Ceny a medaile víťazom odovzdal primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš. Druhé
kolo pretekov sa uskutoční 14. marca
na Štrbskom Plese na svahu Interski. V druhom, finálovom kole, sa dozvieme mená celkových víťazov týchto pretekov podporujúcich lyžiarske nádeje z Vysokých Tatier. (kb)

Zimná bežeck á séria má absolútnych víťazov!
Štvrté, zároveň finálové kolo zimnej bežeckej série sa uskutočnilo druhú februárovú sobotu. Celkovo 155 bežcov a 17 skialpinistov sa postavilo na štart 6,7 kilometrovej trate z Tatranskej
Polianky k Sliezskemu domu, najvyššie položenému horskému
hotelu na Slovensku.
Najlepší čas na trati s pre- víťaz zimnej bežeckej série Števýšením 640 metrov dosiahol fan Bachratý z bežeckého klubu
Martin Švočák z klubu Behám Davorin. Pódiové umiestnenie
Srdcom, ktorý bol na Sliez- uzatvoril Pavel Krypta. Najskom dome za 40 minút a 49 rýchlejším z trinástich skialpisekúnd. So šesťsekundovou nistov bol Matej Zatroch z klustratou za ním zaostal celkový bu Tatranky, ktorý rovnakú trať
zvládol za 58 minút
a 42 sekúnd. Tesne
za ním prišiel do cieľa Karol Košťál z Tatranskej Lesnej a tretí,
Pavel Krypta s trojminútovou stratou. V kategórii skialp štartovali
len štyri ženy. Zvíťazila
Denisa Blašková s časom 1 hodina 13 minút, nasledovala Mária Převor a Zuzana
Vdovjaková.
Jednotlivé kolá zimnej bežeckej série
preverili schopnosti
a všestrannosť bežcov.
Absolútna víťazka piateho ročníka zimnej
Prvé kolo pretekov sa
bežeckej série Patrícia Puklová s Timeou Mikonalo ako prekážkový
hokovou a Andreou Hudákovou.  Foto: kb
beh v Tatranskej Lom-

nici. Druhé kolo, ktoré viedlo
okolo zaniknutej osady Šoldov,
bolo určené pre bežcov a nordic walkerov, šesťkilometrový
beh v areáli golfového ihriska
pri východe slnka pre ranných
bežcov a finále - horský beh
na 6,7 kilometrov pre tých
zdatnejších. Súčet bodov získaných v rámci všetkých štyroch
kôl určil celkových víťazov
piateho ročníka Zimnej bežeckej série. Stali sa nimi Patrícia Puklová (rod. Gánovská)
a Štefan Bachratý. Odpovede
na otázky, ako Smokovčanka
Patrícia stíha prácu, výchovu syna a behy, nám poskytla
v krátkom rozhovore.

Kde momentálne žiješ, pracuješ, a ako popri tom (a úlohe
matky) stíhaš trénovať?

Po
ukončení
Gymnázia
na Ulici Dominika Tatarku
som vyštudovala Lekársku fakultu na Masarykovej Univerzite v Brne, kde som si našla
životného partnera a ostala žiť.
Štyri roky som pracovala ako
anesteziológ v Nemocnici Třebíč.
Po narodení syna Theodora som
začala pracovať v Nemocnici
Milosrdních Bratří v Brne. Keď

mal 18 mesiacov, nastúpila som
do práce na dva dni v týždni,
momentálne chodím do práce
tri dni v týždni a štyrikrát mesačne mám 24-hodinovú službu.
Pri trénovaní mám veľkú oporu
v manželovi a zároveň trénerovi,
takisto nám veľmi pomáha jeho
rodina. Keď sme v Tatrách, tak
nám zasa moja rodina umožňuje pretekať. Veľa tréningov
a behov v pomalšom tempe
absolvujem cestou do práce vstávam 5.15 a v práci začínam
o 7.00 hodine. Rýchlejší poobedný tréning stíham cestou z práce,
alebo sa striedame s manželom
pri malom. Manžel je takisto
dobrý bežec a trénujeme obidvaja, takže niekedy to vyzerá, že sa
doma len míňame :)

Sú behy jednou z Tvojich hlavných
motivácii
chodievať
na Slovensko?

Moja rodina býva v Tatrách, obidvaja rodičia pracujú, pod Tatrami zostala bývať
aj moja sestra a brat, sestra má
synčeka o 2,5 mesiaca staršieho
ako je Theo. Snažím sa ich navštevovať, aby si užili malého. Návštevy plánujem tak, aby som mohla
aj pretekať. (pokračovanie na str.14)
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Zimná bežeck á séria má absolútnych víťazov!
(dokončenie zo str. 13)

Kedy si začala behať súťažne?

Behať som začala až na vysokej škole, najprv len aby som sa
odreagovala od učenia. Prvé preteky som absolvovala asi v roku
2007. Systematicky som sa tomu
začala venovať pod manželovým
vedením približne v roku 2009.
Ktorý úspech považuješ za svoj
najhodnotnejší?

Najviac si cením výsledok
na maratóne v Košiciach v roku
2013, kde som si zabehla maratónsky osobný rekord. S časom
2:54:01 som sa stala vicemajster-

kou SR. Následne prvé miesto
v mixe na Beskydskej sedmičke 2014 za skvelý čas 14 hod.
a 09 min. (95 km, prevýšenie
5,5 km). Minulý rok bol pre mňa
tiež veľmi úspešný. Stala som sa
aj bežeckou kráľovnou Tatier, čo
sa mi predchádzajúce roky nepodarilo, keďže som neabsolvovala
všetky potrebné preteky.
Stala si sa ambasádorkou
pre značku Campagnolo
(CMP). Ako a kedy
si sa k tomu dostala?

Zmluva so značkou CMP je
úžasná motivácia do ďalšieho

trénovania. Minulý rok som
dostala možnosť zúčastniť sa
medzinárodného preteku CMP
trail v Bassano del Grappa v Taliansku. Je to trail dlhý 43 kilometrov s prevýšením 2 100 metrov. Nakoniec som sa vo veľmi
dobrej konkurencii umiestnila
na 3. mieste a vyslúžila som si
veľkú pozornosť od usporiadateľov, ktorí počítali s tým, že na prvých piatich miestach budú iba
Talianky.
Za pomoc s vybavením sponzoringu by som sa chcela poďakovať manželom Gálfyovcom,

Vierke Halassovej a Petrovi
Véhgovi.

Pripravuješ sa na nejaké zaujímavé preteky?

V Brne teraz absolvujem zimný bežecky pohár. V apríli sa
pokúsim vylepšiť si čas ( 1:24:04)
na polmaratónskej trati. V pláne je možno Grossglockner trail
- ženská štafeta. V októbri sa
znova postavím na štart CMP
trailu. A snažím sa presvedčiť
manžela, aby sme spolu bežali
pretek zo série Horská výzva.
Ostatné štarty naplánujem podľa časových možností. 
(kb)

Štrbské Pleso žilo športom
Počas víkendu sa na Štrbskom Plese uskutočnilo viacero športových podujatí. Na nejednom z nich dosiali obyvatelia Tatier
a žiaci tatranských škôl výborné výsledky.
Počas celého víkendu sa na svahu boli výborné. Pretena svahu Furkota konal Sve- ky Masters sa spočiatku konali
tový pohár FIS Masters Štrb- ako Slovenský pohár veteránov
ské pleso, ktorého súčasťou alpského lyžovania. Pred štyrmi
je Memoriál Jozefa Krasuľu rokmi ich však povýšili a stali sa
staršieho. Na pretekoch v sla- súčasťou svetového pohára Maslome a obrovskom slalome ters. Je to teda najvýznamnejšie
štartovalo 189 pretekárov. Ví- podujatie tejto kategórie na Sloťazom slalomu, obrovského vensku,“ zhodnotil dvojdňové
slalomu a absolútnym víťazom preteky Filip, ktorého otec sa
sa stal Tatranec Filip Zgoda- vo svojej kategórií umiestnil
va. „Momentálne trénujem deti na 2. mieste.
v lyžiarskom klube v Bratislave. Štrbské bežky - Verejné preČasto sme aj v Tatrách, najmä teky v behu na lyžiach
V nedeľu sa uskutočnil piana Štrbskom plese. Na preteky
chodievam už len sporadicky, ty ročník podujatia Štrbské
hlavne kvôli času, ale tieto sú bežky, ktoré je organizovavýnimkou. Jozef Krasuľa ma né pod záštitou Igora a Ivana
nejaký čas aj trénoval, preto to Timkovcov z hudobnej skupipovažujem za akúsi „povin- ny No Name. Spolu s bratom
nosť“ zúčastniť sa ich. Tým, že Romanom Timkom otvorili
som zvíťazil a odniesol si do- preteky a samozrejme taktiež
mov celkovo päť pohárov za dva súťažili spolu s ďalšími, takmer
dni, som spravil rodičom i sebe 400 bežkármi. Pre všetkých
obrovskú radosť. Celkom nám bežkárov pripravili dvoj a päť
vyšlo aj počasie a podmienky kilometrový okruh. Pretekali

Snežný volejbal

historicky prvýkrát v Tatrách
Slovenská volejbalová federácia na svojom webe informuje, že
24. februára sa uskutočnia historicky prvé majstrovstvá Slovenska v snežnom volejbale. Dejiskom majstrovstiev bude doskočisko pod malým lyžiarskym mostíkom v Parku Snow na Štrbskom Plese. Organizátori na svojej webovej stránke dúfajú, že
„tento moderný šport, ktorý vznikol pred niekoľkými rokmi v Rakúsku, bude zaradený do programu zimných olympijských hier
v roku 2022.“ Na turnaji nebudú chýbať ani naše reprezentantky
Silvia Poszmiková a Romana Jurenková, ktoré aktuálne obsadili
4. miesto na podujatí CEV Snow Volleyball European Tour v talianskom stredisku Roccaraso. 
(danbir)

Víťazom Memoriálu Jozefa
Krasuľu st., medzinárodných majstrovstiev kategórie Masters, sa
stal Filip Zgodava, ktorý si domov
odniesol pät ocenení.

voľnou technikou s hromadným štartom. Mená najrýchlejších pretekárov budú, ako každý rok, zapísané na putovných
Štrbských bežkách. Pre žiakov
bola pripravená zaujímavá,
500 metrová prekážková trať
Snow Kidz cross šprint s intervalovým štartom. Výborne
výsledky dosiahli aj žiaci zo Základnej školy v Tatranskej Lomnici, ktorí trénujú pod vedením
Miroslava Plichtu. V kategórii
cross šprint zvíťazil Oliver Vrábel, Lenka Koleková a Andreas
Brabec boli vo svojich kategóriách tretí. Výborne sa im darilo
aj predchádzajúci deň, kedy
spolu s Hanou Chudíkovou
absolvovali Slovenský pohár
žiactva a dorastu na Štrbskom
Plese, kde v pretekoch voľným
spôsobom (korčuľovanie) s individuálnym štartom dosiahli
pódiové umiestnenia.

Kari Traa Urban training Arctic

Obľúbené cvičenie v mestách
pod vedením inštruktoriek sa
prvýkrát organizovalo v zime.
Všetky účastníčky absolvovali
viac ako hodinu intenzívneho
cvičenia. „Kari Traa Urban training tento krát v zimnej verzií
a s prívlastkom „arctic“ dopadol
na výbornú. Ide o cvičenie určené len pre nežné pohlavie, kde sa
spája beh s posilňovacími cvikmi
v okruhu tri kilometre. Základnou myšlienkou je, že sa môže
prihlásiť každá žena, čo i len
trochu športuje, ale zároveň si
tam prídu na svoje aj pokročilé
športovkyne. Tento rok plánujeme sedem tréningov po celom
Slovensku, na Štrbskom Plese sa
opäť ukážeme 17. júna ako subprogram v rámci Tatry running
tour. Veľmi sa nato tešíme!“ povedala organizátorka podujatia
Dáša Hőnschová. 
(kb)
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Infoservis / Inzercia

Mesto Vysoké Tatry

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
vyhlasuje výberové konanie
Funkcia, na ktorú sa hľadá uchádzač:
vedúci redaktor Tatranského dvojtýždenníka
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie I., II. stupňa –
uprednostňovaná žurnalistika, masmediálna komunikácia
• alebo stredoškolské vzdelanie
• prax v riadiacej oblasti
• osobnostné a morálne predpoklady
pre výkon práce vo verejnom záujme
podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
Iné kritériá a požiadavky:
• riadiace (manažérske), organizačné
a dobré komunikačné schopnosti
• bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, rozhodnosť, flexibilita
• práca s PC – Word, Excel, Adobe photoshop, Adobe creator
• znalosť cudzieho jazyka vítaná
• vodičský preukaz skupiny B výhodou
• práca s fotoaparátom, výstup z média
absolvent vysokoškolského vzdelania
I. stupňa – redaktorská prax minimálne
3 roky
• absolvent vysokoškolského vzdelania
II. stupňa – redaktorská prax minimálne
3 roky
• absolvent strednej školy - redaktorská
prax minimálne 5 rokov

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• štruktúrovaný profesijný životopis
s výpovednou hodnotou doterajšej
prax
• overené kópie diplomu alebo iného
rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní
• kópie dokladov o inom vzdelaní
a špecializácii, súvisiacich s funkciou
• výpis z registra trestov, nie starší ako
3 mesiace
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti
a v životopise
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti
uchádzača na právne úkony v plnom
rozsahu
• písomný súhlas s tým, že materiály,
ktoré uchádzač poskytne v súvislosti
so žiadosťou o zaradenie do výberového konania, bude Mesto Vysoké Tatry
spracovávať podľa zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predpokladaný nástup:
1. apríla 2018

Spôsob, termín a miesto podania žiadosti, spolu s požadovanými dokladmi, s označením
- „Výberové konanie – Vedúci redaktor Tatranského dvojtýždenníka.“ NEOTVÁRAŤ:
Písomne - poštou alebo elektronickými prostriedkami (ak nebude elektronicky podaná žiadosť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, je uchádzač povinný doručiť žiadosť
s požadovanými dokladmi mestu Vysoké Tatry aj printovo do 3 dní od podania žiadosti
elektronickou formou). Žiadosť môžete podať aj do elektronickej schránky. Termín doručenia: do 28. februára 2018 do 12.00 hodiny. Poštová adresa na doručenie žiadostí: Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry. E-mail na doručenie
žiadostí: lucia.petrasova@vysoketatry.sk Rozhodujúci je dátum podania na poštovej
pečiatke, resp. dátum a čas podania do podateľne. Vyhlasovateľ nezaradí do výberového
konania tých, ktorí nesplnia požadované podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov. 
Ing. Ján Mokoš

Dňa 23. februára si pripomíname druhé výročie ako nás opustil

Štefan Vall.

Dlhoročný dobrovoľný čleň horskej služby,
milovník Tatier a kameraman.
S úctou spomína dcéra Viera a vnučka Xénia.
Dňa 20. februára uplynuli 3 roky, čo nás navždy
opustila naša milovaná

Helena Pirschelová.

Navždy ostaneš v našich srdciach. Smútiaca rodina

VÝZVA

pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie,
ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia
(ďalej len prevádzkovateľ malého zdroja),
na území Mesta Vysoké Tatry
Na základe § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ malého
zdroja (výkon do 300 kW) právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ,
povinná oznámiť každoročne mestu Vysoké Tatry každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia, spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú. Ak ste nestihli podať oznámenie do 15. februára, urobte to prosím čo najskôr.
Oznámenie má obsahovať:
1.
Názov prevádzkovateľa
2.
Druh spotrebovaného paliva a suroviny
3.
Množstvo spotrebovaného paliva a suroviny
4.
Prevádzka
5.
Druh a typ malého zdroja znečisťovania ovzdušia
6.
Výkon malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Adresa:
Mesto Vysoké Tatry
Starý Smokovec 1
062 01 Vysoké Tatry

Na základe hore uvedeného Vás žiadame
o splnenie si povinnosti poskytnúť údaje
Mestskému úradu v Starom Smokovci ihneď po obdŕžaní výzvy.

Kontaktná osoba: Michal Ovšonka, oddelenie výstavby, územného plánovania a dopravy, tel.: 052/478 04 27, mail: michal.ovsonka@vysoketatry.sk

Ing. Ján Mokoš
primátor

primátor mesta Vysoké Tatry

Ponuka práce

Mesto Vysoké Tatry hľadá
laboranta/tku RTG pracoviska
do zdravotníckeho zariadenia
so sídlom v Novom Smokovci.
Náplň práce: zaisťovanie vlastného diagnostického RTG vyšetrenia a spracovanie výstupov z neho
použiteľných na medicínske účely.
Laborant technicky zabezpečuje
manipuláciu s prístrojmi ožarujúcimi diagnostický cieľ.
Podmienky: nástup možný od 1.

februára 2018 na plný pracovný
úväzok, plat zamestnanca vo verejnom záujme. Ubytovanie neposkytujeme.
Bezpodmienečné požiadavky:
predloženie platných dokladov
o kvalifikácii/špecializácii.
Kontakt: Lucia Petrasová, personalistika a mzdy, mesto Vysoké Tatry,
Starý Smokovec 1, 062 01, Vysoké Tatry, tel: 052 478 04 37, mail:
lucia.petrasova@vysoketatry.sk

Ponuka práce

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Hľadáme šikovné dámy na pozíciu chyžnej do Hotela Lomnica v Tatranskej Lomnici. Jedná sa o prácu na plný úväzok a na trvalý pracovný pomer (nie dohoda).
Zamestnanecké výhody, benefity:
Ponúkame neopakovateľnú možnosť podieľať sa na úspešnom návrate takmer
strateného symbolu Tatier – historického Hotela Lomnica, priateľské pracovné
prostredie a férové podmienky.
A okrem toho aj:
mestnancov aj podujatia pre ro- príležitosti k ďalšiemu rastu
dinných príslušníkov
- stravovanie v rámci hotela
zamestnanecké
rovnošaty - benefity v oblasti zdravotnej starostlivosti
pre jednotlivé pozície
- možnosť využitia zamestnanec- - 24. decembra voľný deň
- finančné bonusy podľa pracovnékej práčovne
- teambuildingové aktivity pre za- ho výkonu

Oznam

Ortopedická ambulancia MUDr. Katial je v budove Polikliniky v Novom
Smokovci zrušená. Pacienti budú ošetrení na ortopedickej ambulancii v Poprade, Tatranské námestie č. 5 (za poliklinikou ALEXANDRA) v nepárne stredy tak ako doteraz. Bližšie informácie na tel. čísle 052/ 7724082

Oznam

Mesto Vysoké Tatry oznamuje, že od 1. februára 2018 až do odvolania
bude ambulancia radiológie (röngenové pracovisko) v budove Polikliniky
mimo prevádzky.  Najbližšie pracovisko radiológie – Nemocnica Poprad.

Inzercia

Predám leštený smrekový tatranský obklad perodrážku 3€/m2,
zrubový obklad, hranoly aj dlážku na podlahu. Tel: 0908 234 866.
Klietky pre chov prepelíc,
pasce na líšky a kuny, liahne
na vajíčka, viac na www.123nakup.eu, Tel: 0907 181 800.

Pre občanov a návštevníkov Vysokých Tatier
vydáva mesto Vysoké Tatry. Zastupujúca vedúca redaktorka: Mgr. Daniela Birková (e-mail:
daniela.birkova@vysoketatry.sk). Redaktorka:
Mgr. Katarína Bohušová (katarina.bohusova@
vysoketatry.sk). Sídlo vydavateľa a adresa redak-

Čistenie kobercov, sedačiek,
automobilov. Cenník na www.
tepovanie-poprad.sk, Tel: 0907
437712,domácnosti aj firmy.
Umelecký maliar vezme do prenájmu menší svetlý
priestor vo Vysokých Tatrách,
miestnosť vhodnú na zriadenie
ateliéru. Kontakt: 0908329961

cie: Mestský úrad, 062 01 Starý Smokovec, IČO:
00326585 tel.: 052/478 04 38, fax: 052/ 478 04 59,
www.tatry.sk. Výroba novín: Popradská tlačiareň,
vydavateľstvo s.r.o., Popradskej brigády 13, Tel.:
+421(0)52 788 14 91, 92, e-mail: poptlac@poptlac.
sk. Ev. č. MK SR: 3110/09. Nevyžiadané príspevky
nevraciame. Uzávierka novín je vždy v piatok pred
vyjdením novín. ISSN: 1338-9882

Nájdete nás aj na: www.vysoketatry.sk
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Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

Starý Smokovec – Hrebienok, Tatranský Dóm
Koncert skvostov sakrálnej tvorby.

celý
mesiac

Vstupné: 1 €

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

Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

MAĽOVANIE MAJOLIKY

JURAJ WEINCZILLER DENALI 1980

Starý Smokovec – Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe, Vila Alica

Predvádzanie maľovania majoliky a výroba ﬁgurálnej
plastiky.
Organizátor: Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava,
orelova@uluv.sk

celý
mesiac

Vstup voľný

Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

AKO DOMA

Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

Výstava majolikových výrobkov manželov Pečukovcov.
Organizátor: ÚĽUV, +421 52 4467 322, www.uluv.sk

OBYČAJNÍ CHLAPCI

Starý Smokovec – Kaviareň a čajovňa U Vlka
Film SR, 31 min., réžia: Rastislav Hatiar.

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

KNIŽNICA VYSOKÉ TATRY

VÝPOŽIČNÁ DOBA

KNIŽNICA STARÝ SMOKOVEC

VÝSTAVY
Vstupné: 0,5 € - 2 €

celý
mesiac

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA

Starý Smokovec

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

Expozície:

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

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
UMELCI TATRÁM Výstava účastníkov výtvarného

sympózia UMELCI TATRÁM 2017.

Vstup voľný

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

celý
mesiac

TATRANSKÝ ŠPERK

Organizátor: Pro Meliori, n.o., Agentúra Vietor tatranský

Ut.-Pi.: 09:00-18:00
So: 09:00-15:00

28

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

09:00-18:00

Pi.-Ne.: 10:30-16:00

19:00 h

STREDA

CHRÁMOVÝ ZBOR SV. CECÍLIE
Organizátor: Región Vysoké Tatry, www.regiontatry.sk, www.vt.sk

12:00-14:00

STREDA

Vstup voľný

Vstup voľný

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok
a zaujímavostiach.

Vstupné: 2 €

25
28

Tatranská Lomnica – zraz pri TEŽ

celý
mesiac

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

15:30 h

NEDEĽA

Vstupné: 2 €

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
TATRANSKEJ lOMNICE

Vstup voľný

23

09:30 h

PIATOK

PROGRAMY

okrem pondelkov

22. - 28.2. 2018

KALENDÁR
PODUJATÍ

Št.-Ne.: 10:00-20:00

JÁN HÁLA

Tatranská Lomnica - Hotel Lomnica,
galéria Lomnica

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

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

Kontakt: kniznica@tatry.sk; +421 52 4422 778

POBOČKA TATRANSKÁ LOMNICA

PONDELOK
ŠTVRTOK

09:00 - 12:00 12:30 - 17:00
09:00 - 12:00 12:30 - 16:00

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

POBOČKA DOLNÝ SMOKOVEC

UTOROK

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

Výstava obrazov významného maliara z Važca.

Organizátor: Hotel Lomnica, reception@hotellomnica.sk,
+421 52 285 35 00

viac na www.vysoketatry.sk

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

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

