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Tre tí ročník Tatranskej literárnej jari
Vysoké Tatry/Starý Smokovec - Renomovaní spisovatelia zo štyroch krajín Európy, predstavenie knihy Refrény času, literárne
večery plné skvelých hostí, básnikov a umelcov, ktorí majú čo
ponúknuť súčasnému čitateľovi. Tatry sa tak stali skvelými hostiteľmi pre umelcov a milovníkov umenia a literatúry. Skvelú jarnú
atmosféru vytvorilo nielen nádherné slnečné počasie, ale i vďaka
organizátorom podujatia a neodmysliteľne aj vďaka hosťom
i návštevníkom tak literárna jar rozžiarila Tatry.
Tretí ročník, už takmer tradičného tatranského podujatia,
slávnostne otvoril o 10. 00 hodine v obradnej sieni Mestského
úradu v Starom Smokovci primátor mesta spolu so vzácnymi
literárnymi hosťami. Organizátori podujatia, mesto Vysoké
Tatry, Knižnica Vysoké Tatry
a Spolok slovenských spisovateľov tak prezentovali slovenskú
i zahraničnú literatúru. Tento
ročník hostil 24 renomovaných
spisovateľov zo 4 krajín Európy,
Bulharska, Srbska, Českej republiky a Slovenska. Primátor
mesta Ján Mokoš otvoril literárnu jar faktografickými zaujímavosťami o meste. Príjemnú
priateľskú atmosféru dotváral
hudobník Mário Karas, ktorý
piesňou od Richarda Müllera,
Štěstí je krásna věc s autorsky
pozmeneným textom pobavil

hostí. Súčasťou popoludnia bola
prezentácia Antologie současné
české a slovenské poezie s názvom Refrény času vo vile Flora
v Starom Smokovci. Slávnostná
prezentácia publikácie vydanej
v spolupráci Obce spisovateľov Českej republiky a Spolku
slovenských spisovateľov k stému výročiu spoločného štátu
Čechov a Slovákov. Publikáciu
slávnostne pokrstili tatranskými kamienkami a doplnili autorskými prednesmi, čím
priviedli publikáciu k životu.
Antológia predstavuje tvorbu
18 slovenských i českých básnikov. Číslo, ktoré je symbolom
roku kedy sa naše národy spojili
do spoločného štátu. Iniciatívou
predsedov Miroslava Bielika
zo Spolku slovenských spisovateľov (SSS), predsedu Obce spisovatelů Českej republiky (OS

20. marca bol prvý jarný deň. Vo Vysokých Tatrách sa v tomto období konala Tatranská literárna jar, posezónne práce na cestách
a ukončenie zimnej sezóny. 
(Foto: kb)

Krst tatranskými kamienkami publikácie
Antologie současné české a slovenské
poezie s názvom Refrény času.

ČR) Tomáša Magnuska
a podpredsedníčky
Lydie Romanskej, TATRANSKÁ
ktorá je zároveň LITERÁRNA
JAR
editorkou
českej
časti. Slovenskú časť
editorsky pripravil
tajomník SSS Štefan
Cifra s redakciou autorov Jaroslava Rezníka, Borisa Brendzu
a spomínaného predsedu M.
Bielika. Celým programom
nadšencov literatúry sprevádzal hudobný hosť Ján Hurajt,
ktorý nádhernou hrou na fujare
a spevom spôsobil zimomriavky nejednému milovníkovi
umenia. Mravenčiu a dobrú
prácu rozhodne odviedli organizátori tretieho ročníka Tatranskej literárnej jari. Riaditeľka
mestskej knižnice vo VT Janka
Kapustová, vedúci oddelenia
kultúry a športu mesta VT Ján
Bendík a ostatní, ktorí sa podieľali na vytvorení dobrej umeleckej a literárnej atmosféry.
Program pokračoval návštevou
Tatranského ľadového dómu
na Hrebienku a úvodný večer
patril prezentácii tvorby hostí
z Českej republiky v Literárnom večeri v Timrave. Piatok
13. apríla pokračovali besedy
spisovateľov po školách a kniž-

niciach podtatranského regiónu
v meste Poprad, Svit a Vysoké Tatry. Dopoludnia
TATRANSKÁ vo Vile
LITERÁRNA
Ilona v Starom
Smokovci sa
hosťom aJAR milovníkom literatúry
bližšie predstavili
českí a slovenskí
spisovatelia: Tomáš
Magnusek, Alois Marhoul, Lydie Romanská, Alena Vávrová, Miroslav Bielik
a Ján Tazberík. Piatkové popoludnie literáti navštívili krásne
historické mesto Kežmarok.
Návšteva spojená s prehliadkou pamätihodností, vrátane
Lyceálnej knižnice s besedou
s účastníkmi. Večer patril Dom
spisovateľov Timrava prezentácie tvorby hostí z Bulharska
a Srbska. Víkend zavŕšila diskusia v kolokviu aktuálnych otázok spolupráce zúčastnených
spisovateľských združení, vydavateľských zámeroch a prekladoch literárnych diel. Turistickú
prechádzku a prehliadku zaujímavostí po Tatranskej Lomnici
a Štrbskom Plese doplnilo sobotné popoludnie.
Záverečný literárny večer
napísal bodku za tretím
ročníkom Tatranskej literárnej jari.
 Text a foto: (danbir)
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Kino Iskra v Kežmarku nadviazalo na Týždeň slovenského filmu. V dňoch od 10. do 12. apríla
ponúkla program pre divákov slovenskej kinematografie s výberom
toho najlepšieho za uplynulý rok.
V utorok film Lichožrouti/The
Oddsockeaters, Galina Miklínová,
v stredu Piatu loď/Little Harbour,
Iveta Grófová a 39 týždňov, 6 dní/
39 Weeks, 6 Days. Štvrtkový záver
patril filmu Špina/SK od Terezy
Nvotovej.
Téma vplyvu Poľska na umenie
Spiša v cykloch odborných prednášok z dejín umenia a kultúry
Spiša s prednášajúcim Jaroslavom
Grocholom. V utorok 10. apríla sa
o 17. 00 hodine v Tatranskej galérii
v Poprade bližšie predstavili záujemcom historické a kultúrne vzťahy medzi Poľskom a Spišom a jej
vplyvy na mesto Kežmarok.
V piatok 13. apríla počas
22. ročníka zbierky Dňa narcisov
ste okrem dobrovoľného príspevku
do pokladničiek v meste po Slovensku, mohli pomôcť v boji proti rakovine aj zaslaním 3 eurovej
SMS a to od začiatku mesiaca až do
20. apríla. Online platbou na darcovskom portáli či priamo na účet
zbierky.
Juraj Herz, kežmarský rodák
a známy režisér odišiel do umeleckého neba. Medzi jeho najznámejšie filmy patria: adaptácia románu
Ladislava Fuksa – Spaľovač mrtvol,
Sladké hry minulého léta, dráma
Petrolejové lampy, či rozprávka
Panna a netvor.
Nový objav na hudobnej scéne Slávka Tkáčová rozbehla svoje
koncertné turné po Slovenských
mestách. Medzi hudobnými hosťami budú okrem Simi Martausovej,
Martina Husovského (zo skupiny Komajota) i skladateľ, spevák
a multiinštrumentalista James
Evans z Vysokých Tatier.
Historik Múzea v Kežmarku
Vladimír Julián Ševc pripravuje, v spolupráci s vydavateľstvom
JADRO, vydanie svojej premiérovej samostatnej historickej publikácie pod názov Dejiny kežmarskej Štátnej ľudovej školy 1911
– 1948. História tejto školy je o to
zaujímavejšia, že jej bránami prešla
väčšina najstarších Kežmarčanov.
Na 224 stranách sa čitatelia dozvedia množstvo neznámych faktov,
ktoré doplní asi 150 fotografií, doteraz zväčša nikde nepublikovaných. Pri písaní knihy boli použité
(pokračovanie na str. 3)

počuli sme

Na aktuálnu tému / Spravodajstvo

N o v é v y u ž i t i e p ot r av í n
Potraviny v Starom Smokovci, v priestoroch budovy
Central, sú už takmer mesiac zatvorené. Pre obyvateľov
a návštevníkov Tatier sa na ich mieste pripravuje nová
reštaurácia „Central Smokovec.“
Nový vlastník priestorov, akov. „Rád by som do Tatier
Vladimír Mikolaj, žil trinásť priniesol niečo nové. V Austrálii
rokov v Austrálii, odkiaľ si som pracoval v reštaurácii, ktopriniesol množstvo nápadov rá bola zameraná na kvalitné
a skúseností s prípravou ste- steaky, rebrá a burgre. Vďaka

špeciálnej piecke, ktorú má len
päť podnikov na Slovensku,
môžem rýchlo pripraviť čerstvé
a chutné jedlá. Momentálne prerábame priestory a plánujeme
reštauráciu s otvorenou kuchyňou, výborným tankovým pivom a letnou terasou.“ Interiér
reštaurácie s kapacitou približne 60 hostí bude v tatranskom
štýle tvorenom drevom a žulou.
„Môj koncept je taký, že by som
chcel spojiť históriu priestorov
s moderným zážitkom. Pripravoval by som tradičné slovenské
jedlá ale aj kvalitné steaky. Záleží mi najmä na kvalite, ale aj na
cene – aby boli jedlá cenovo
prijateľné a prišli tu aj miestni.
Pre nich budeme mať aj výhodnejšie ceny,“ povedal Mikolaj.
Nová reštaurácia bude otvorená pred letnou sezónou, pravdepodobne na prelome mája
a júna. 
(Text a foto: kb)

Rozhodne mestské zastupiteľstvo o vedúcom
redaktorovi Tatranského dvojtýždenníka?
STARÝ SMOKOVEC – zasadnutie mestského
zastupiteľstva je naplánované na štvrtok,
26. apríla. Do programu sa okrem Hospodárenia škôl, Žiadosti na nákup elektromobilu
– dotácia ENVIROFONDU, správe z hospodárenia VPS Vysoké Tatry za uplynulý rok
znova prediskutuje téma nájmov a prevodov
nebytových priestorov, objektov a pozemkov
či vymenovanie vedúceho redaktora Tatranského dvojtýždenníka.
Plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva sa koncom mesiaca okrem kontrol plnenia uznesení zameria na záverečný účet mesta
za uplynulý rok. Správa o hospodárení škôl, Zá-

kladnej školy v Tatranskej Lomnici a Základnej
školy s materskou školou v Dolnom Smokovci.
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielov
majetku ku koncu roka 2017. Správu o hospodárení VPS Vysoké Tatry, nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov a pozemkov. Delegovať
sa budú aj zástupcovia do rád škôl a predloží sa
návrh na schválenie všeobecne záväzných nariadení mesta o odpadoch a opatrovateľskej službe.
Záver mestského zastupiteľstva, by mal rozhodnúť o vymenovaní vedúceho redaktora Tatranského dvojtýždenníka. Následná interpelácia
poslancov a diskusia uzatvorí posledné aprílové
zastupiteľstvo. 
(danbir)

upr atovanie cintorínov

V štvrtok 12. apríla sa uskutočnilo
jarné upratovanie cintorína a jeho
okolia v Starom Smokovci za spolupráce pracovníkov VPS Vysoké Tatry,
s.r.o a študentov Strednej odbornej
školy Horný Smokovec. Informovala
o tom M. Martyňuková, vedúca prevádzky VPS Vysoké Tatry, s.r.o,
S. Smokovec. (red)
Foto: M. Martyňuková
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Ko n i e c z i m n e j ú d r ž by
Zimná údržba začína pre cestárov prvým mrazom a snehom. Pokračuje každý deň,
počas víkendov, sviatkov, dňa i noci, na území celého mesta Vysoké Tatry. S prácami
skončili pracovníci Verejno-prospešných služieb (VPS) až 31. marca, teraz sa venujú čisteniu chodníkov, ciest a príprave na leto.
„Táto zima bola veľmi
dlhá s dostatkom snehu, čo
pre nás znamená vysoké náklady na údržbu. Veľmi často
sa pluhovalo, odhŕňali a posýpali chodníky. Investovali
sme do jedného pridaného zariadenia, ktoré vpredu odhŕňa a zároveň vzadu sype, čo
nám uľahčilo množstvo práce.
Strediská Tatranská Lomnica
a Starý Smokovec disponujú
malými aj veľkými traktormi

na odhŕňanie a sypanie, Tatrou
so šípovým pluhom, Locustom
– malým bagrom a JCB. Našou
prioritou je odhŕňať parkoviská
a komunikácie v správe mesta,
druhoradé sú príjazdové komunikácie na objednávky podnikateľov. Kvôli nebezpečným,
zľadovateným úsekom, ktoré
treba kontrolovať, sme len nedávno ukončili zimnú údržbu
chodníkov a ciest,“ zhodnotil
zimnú sezónu z pohľadu pra-

Mestská polícia informuje
Mestskí policajti prostredníctvom Projektu SK Route 66,
prioritná os č. 1, dopravno-bezpečnostná akcia spoločne
s redakciou Zelenej vlny RTVS dohodli nahlasovanie aktuálnej situácie v doprave. Štátna cesta I/66 – Route 66, by
sa tak aj vďaka vašim informáciám, ktoré nahlásite prostredníctvom Mestskej polície stane bezpečnejšou. Vodiči tak
budú informovaní o aktuálnych obmedzeniach, nehodách či
obchádzkach. Do Zelenej vlny tak MsP nahlási úsek cesty,
udalosť, nehodu, rozkopávku, zdržanie, zver či obmedzenie.
Zároveň poradí akú obchádzku použiť. Informácie o dopravnej situácií budú aktuálne 24 hodín denne.
Nezamestnaní mesta Vysoké Tatry sa podieľajú na upratovaní verejných priestorov. Zametajú okolie ciest a chodníky. Od piatka začali hlavnými ťahmi od Starého Smokovca až
po Tatranskú Lomnicu.
Výskyt vysokej zveri a medveďa je pravidelný. Mestskí
policajti preto žiadajú občanov, turistov a vodičov, aby zvýšili
opatrnosť najmä v skorých ranných a neskorých večerných
hodinách.
Mestskí policajti rovnako prosia občanov, aby na cintorínoch nezapaľovali sviečky a olejové náhrady do kahancov
lebo medvede si na nich pochutnávajú, viď foto.
Kontakt na MsP nájdete vo svojich kalendároch, alebo
ich rovnako môžete kontaktovať na linke 159.
(danbir)

covníkov VPS Zoltán Berger. Vždy pred zimou zasadá
operačný štáb – kompetentní
za účasti VPS, polície a poverených pracovníkov mestského
úradu a schvaľujú úseky zimnej údržby. Štyria pracovníci
v Smokovci a štyria v Lomnici
sa pri údržbe riadia mapkami
zimnej údržby. „Pribudli nám
ďalšie úseky pri nových rodinných domoch, iné sú udržiavané ale neposýpajú sa. Na posyp
sa používajú kamienky a ekologická soľ. Kamienky často
strácajú funkčnosť, najmä keď
sa zatopia pod sneh a ten počas
noci zamrzne. Soľ, ktorú používame, je schválená Životným
prostredím, no je určená len
do teploty -5°C,“ povedal Berger, vedúci prevádzky odvozu
odpadu.
Hoci hlavné cesty, vrátane Cesty slobody nie sú v ich
správe, z hľadiska medziľudských vzťahov a pomoci zabezpečujú v prípade potreby
aj ich údržbu. „Ničíme si našu
techniku, ale ak ideme po tejto
ceste, tak ju upravíme. Čistíme
teraz všetky, nie len naše cesty,
pretože ak by sme vyčistili len
účelové komunikácie v správe
mesta, kamienky by sa preniesli
z ich ciest na naše, vyčistené.
Oni nám za to vždy na jar darujú asfalt na upravenie dier
na našich cestách.“ O tom,
kedy sa budú cesty po zimne
upravovať, sa bude ešte rokovať. „Momentálne prebieha čistenie Smokovcov a Tatranskej
Lomnice. Keďže zima bola veľmi dlhá a prácu nám komplikovali zamrznuté cesty, oproti
minulým rokom zaostávame
a nesplnili sme plán mať všetko
upratané pred Veľkonočnými
sviatkami, kedy bolo v Tatrách množstvo turistov. Okrem
študentov zo SOŠ v Hornom
Smokovci nám teraz pomáhajú
aj žiaci zo ZŠ v Dolnom Smokovci. Klobúk dole pred deťmi,
ktoré s nami zametali kamienky z chodníkov na cestu, odkiaľ
sme to potom odpratávali strojom,“ ocenil nezištnú pomoc
Zoltán Berger. 
(kb)
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(dokončenie zo str. 2)

archívne pramene a dobová tlač.
Oficiálne vydanie knihy je naplánované na máj 2018.
Chodník korunami stromov
v Bachledovej doline bude z dôvodu výstavby novej lanovky a infraštruktúry zatvorený. Do piatka 27. apríla budete musieť výlet
odložiť. Z dôvodu nepriaznivého
počasia, rozmočenej pôdy sa tak
vedenie rozhodlo uzatvoriť chodník a o ďalších zmenách sa dozviete
z oficiálnych webových stránok či
na facebookovom profile. Koncom
tohto roka sa podľa oficiálnych
plánov vyvezú prví turisti novou
10-miestnou kabínovou lanovkou.
Od piatka 13. apríla do nedele sa
konalo 5. kolo Slovenského pohára
v Drytoolingu na Zbojníckej chate
(1960 m. n. m.). Piatkový program
otvorilo premietanie dokumentov
Zázrak v stene Shera Peak a Traja
Králi. V sobotu sa po prezentácii
a výkladu trate – východná strana
Svištového chrbtu (3 cesty) o 10. 30
hodine predviedli v kategórii amatéri v lezení na rýchlosť a poobede
o 16. 00 hodine lezenie na rýchlosť
– severná stena Sesterského štítu
(2 cesty) s pokračovaním s After
párty. V posledný, nedeľný deň
odštartovalo finále a následné vyhodnotenie výsledkov podujatia.
Štartovné na akciu: Amatéri 7 eur,
Profi – James, ČHS 10 eur, Profi ostatní 15 eur.
Na Štrbskom Plese na chate
pod Soliskom sa počas víkendu
konalo podujatie KRČMÁR SKAP.
„Je to už siedmy ročník humoristicko-skialpinistického podujatia,
do ktorého sa zapájajú ľudia, ktorí
pracujú v gastronómii,“ povedal
pre Korzár chatár z Chaty pod Soliskom Milan Štefánik. Najvyššia
účasť súťažiacich v počte 170 bola
podľa vyjadrenia chatára najvyššia
počas posledných ročníkov. Podujatím tak symbolicky pochovali
lyžu a ukončili tak zimnú sezónu
v Tatrách.
Regionálny projekt MILUJEM
POPRAD je projektom regionálnej
karty, ktorá šetrí a pomôže regiónu
počas každého nákupu. Organizátori takto predstavujú novú kartu,
ktorú môžete používať počas nakupovania nielen v meste Poprad, ale
aj v online obchodoch sveta. K dispozícií je aj mobilná aplikácia, vďaka ktorej budete mať svoju zľavovú
kartu k dispozícií. O projekte sa
dozviete nielen z oficiálnej stránky
(www.milujempoprad.sk) ale aj na
sociálnych sieťach. 
(danbir)

počuli sme
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Na jkra jšiu knihu ma jú Vysoké Tatry
11. ročník súťaže „Najkrajšia kniha a najkrajší propagačný materiál o Slovensku“ za rok 2017 spoznal svojich víťazov. Vyhlásenie súťaže organizovanej Klubom
fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov sa
uskutočnilo minulý týždeň v priestoroch Štátnej vedeckej
knižnice v Banskej Bystrici.
Cieľom súťaže je prispieť
k zvyšovaniu estetickej úrovne
obrazových a obrazovo-textových kníh a iných propagačných materiálov o Slovensku
a jeho územných častiach:
krajoch, regiónoch, mestách
a obciach.
Knihy a propagačné materiály vydané v roku 2017 sa
prihlasovali do súťaže v jednotlivých kategóriách: Knihy

o Slovensku, Knihy o kraji a regióne, Knihy o mestách (obrazové), Knihy o mestách (monografické), Knihy o obciach
(obrazové), Knihy o obciach
(monografické) a Propagačné materiály – kraj a región,
Propagačné materiály – mestá
(Sprievodcovia), Propagačné
materiály – mestá (Pohľadnice)
a Propagačné materiály – obce.
Porota zložená z výtvarníkov,

Monografia mesta Vysoké Tatry
– vzácny dar prezidentom
Prezidenti Slovenskej a Českej republiky si 5. apríla po oficiálnom programe a tlačovej besede našli čas na prijatie daru
v podobe Monografie mesta Vysoké Tatry.
Primátor mesta Ján
Mokoš tak daroval
vzácny a jedinečný
dar, publikáciu, ktorú Tatrancom netreba
bližšie predstavovať.
Podľa tradície v rámci nadštandardných
vzťahov oboch krajín
tak na prvej oficiálnej
návšteve Slovenskej
republiky navštívil Miloš Zeman po znovuzvolení do prezidentského úradu Štrbské
Pleso a samotné Tatry,
v ktorých nebol podľa
jeho vlastných slov 20 rokov.
Monografiu mesta si prezident
A. Kiska prelistoval a vďačne podiskutoval s primáto-

fotografov, tlačiarov, grafikov
a iných odborníkov posudzovala vizuálnu úroveň prihlásených diel, kvalitu fotografie,
grafické riešenie, polygrafickú
úroveň či použitý materiál.
Mesto Vysoké Tatry prihlásilo do súťaže publikáciu Mesto
Vysoké Tatry - včera a dnes,
propagačný materiál Tatranské chaty a kalendár Doprava
v minulom storočí.
Za všetky tri prihlásené diela prevzala Darina Žembová
z Oddelenia regionálnej politiky, cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov mesta Vysoké Tatry prestížne diplomy.
Monografia Mesto Vysoké Tatry - včera a dnes získala
prvé miesto v kategórii monografické knihy o mestách.

Trojicu najkrajších kníh v tejto
kategórií dopĺňalo mesto Stará
Ľubovňa (Karol Thiry - Človek, ktorý spája ľudí) a mesto
Kežmarok (História Kežmarku od 2. polovice 18.storočia).
Turistický sprievodca Tatranské chaty získal čestné uznanie
v kategórií propagačné materiály o mestách – sprievodcovia.
Stolový kalendár, ktorý dostávali na začiatku roka obyvatelia Vysokých Tatier a ktorý bol
súčasťou prvého Tatranského
dvojtýždenníka v tomto roku,
získal taktiež čestné uznanie.
Všetky ocenené diela budú
vystavené v Štátnej vedeckej
knižnici, neskôr na putovných
výstavách najkrajších publikácií, propagačných materiálov
a kalendárov. 
(kb)

Zápis budúcich prváčikov

rom. Počas oficiálnej návštevy
na Štrbskom Plese A. Kiska
vyjadril spokojnosť s výberom
miesta stretnutia a dodal: „Som
veľmi rád, že sme sa mohli
stretnúť tu vo Vysokých
Tatrách. V októbri sa tu
stretneme znovu, keď tu
bude stretnutie prezidentov Vyšehradskej štvorky.“
V Tatrách obaja prezidenti diskutovali o významných spoločných
výročiach oboch krajín,
obnovení
bilaterálnej
spolupráce,
neexistujúcom Českom dome
v Bratislave či kauze Skripaľa a vyhosťovanie ruských diplomatov. 
 Text a foto: (danbir)

Na tatranských školách sa minulú stredu uskutočnil zápis
žiakov do prvého ročníka. Budúci prváčikovia museli preukázať svoje komunikačné schopnosti, vedomosti a zručnosti. Pani
učiteľky s nimi konverzovali, skúšali ich zo základov počítania,
rozoznávania farieb, testovali jemnú motoriku pri kreslení, odpisovaní textu a geometrických tvarov. Najviac prváčikov bude
mať Základná škola (ZŠ) v Tatranskej Lomnici, kde sa zapísalo
18 detí. Požiadavky na zápis do školy splnilo v ZŠ s MŠ Dolný
Smokovec 14 detí. Žiaľ, obe školy zaznamenali pokles žiakov
oproti minulému roku. Len ZŠ Vyšné Hágy bude mať oproti minulému roku viac žiakov: minulého roku boli na zápise
len traja, tohto roku prišli deviati. Dvaja z nich dostali ročný
odklad, takže v septembri zasadne do školských lavíc sedem
nových prváčikov. 
(Foto a text: kb)
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Poďakovanie vedúcim pracovníkom mesta Vysoké Tatry

Tatranská Lomnica - Pracovného stretnutia zo začiatku mesiaca, 6. apríla sa zúčastnili vedúci oddelení mestského úradu
vo Vysokých Tatrách na Základnej umeleckej škole (ZUŠ) v Tatranskej Lomnici. Spolu s primátorom mesta J. Mokošom prijali
pozvanie riaditeľky ZUŠ-ky S. Bombárovej Zoričákovej.
Cieľom stretnutia bolo nielen pečenie sa výrazne zlepšilo.
prerokovanie a informovanie Výmena okien, vchodových
o dosiahnutých pracovných vý- dverí, prestavba starých spŕch
sledkoch školy. Na oficiálnom na riaditeľňu, nová tanečná
otvorení stretnutia pani riadi- sála a funkčne upratané póteľka spolu s kolektívom a deťmi dium, ktoré v nutnosti potreby
pripravili sprievodný program. ostáva k dispozícii. Množstvo
Okrem spevu, hre na gitare,
husliach, klavíri či predstavení
pesničky z pripravovaného muzikálu si pre zástupcov z mesta
pripravili aj cenné a hodnotné dary. Boli totižto vyrobené
deťmi, originálne a vyjadrujúce
úctu a vďaku. Podľa vyjadrenia
samotnej riaditeľky bolo takéto
poďakovanie vedúcim pracovníkom dôležité. Obdobie, ktoré je riaditeľka vo funkcii prinieslo množstvo aktivít a škola
tak rástla odborne. Rovnako
aj materiálno-technické zabez-

mimoškolských aktivít, ako
aj v Tatranskom dvojtýždenníku spomínaný, jarný detský
tábor, návšteva divadla, príprava muzikálu a mnohé iné. Aktívna práca vedenia školy a jej
zamestnancov priniesla svoje
ovocie. Poďakovanie zamestnancom mesta, nachádzania
riešení a finančných prostriedkov a dobrej komunikácie
a spolupráce aj to bolo jednou

z pohnútok riaditeľky ZUŠ
S. Bombarovej Zoričákovej,
aby prejavila poďakovanie. Atmosféra v škole bola príjemná,
priateľská a záver patril prezentácii aktivít prezentovaných
prostredníctvom prezentácie
s fotkami z akcií, prerábok, aktivít, školení a samotnej práci
pedagógov v procese vyučovania či mimoškolských aktivitách.
Text a foto: (danbir)

Talentované deti s pedagógmi svojim hosťom zahrali,
zaspievali a predviedli svoje majstrovstvo.

POĎAKOVANIE - za uznanie, podporu, motiváciu
Pán primátor, Ing. Ján Mokoš, po stretnutiach na rôznych podujatiach, akciách, či už organizova- ty, ukážete mi to svetielko, ktoré sa potom
ných ZUŠ, alebo Mestom Vysoké Tatry, či už formálnych alebo tých menej formálnych stretnutiach vďaka spolupráci vždy tak úžasne rozhorí.
Posledne som si pre takú iskru bola nedávno
mám po vyše roku práce vo funkcii riaditeľky ZUŠ potrebu napísať toto poďakovanie.
a žiadala som o veľkú obrovskú vec. Po spusČlovek dnes počúva a číta kdečo, no ja pre „mojich“ ľudí, ktorí si plnenie svojich tení nových odborov sme schopní pripraviť
sa stále držím toho, robiť si názor o úsudky snov v rámci výsledkov a výstupov na verej- predstavenie v štýle MUZIKÁL. Všetci chcú
o človeku na základe jeho správania, vystu- ných podujatiach zaslúžia, to môžem garan- pracovať, vytvorili scenár, rozpočty, piesne,
povania, priamej činnosti a komunikácie tovať. Keď sme mali finančnú tieseň, zasadli návrhy kostýmov, kulís a prišli za mnou:
so všetkými ľuďmi. Takto pred rokom som ste a vždy nám milým hlasom p. Fábryovej “pomôž pani riaditeľka, bude to BOMBA!“
prežívala náročné obdobie, nebolo dostatok alebo Vašim bol oznámený pozitívny verdikt. Hľadala som odvahu a správne slová ako
financií na výplaty, priestory si vyžadovali re- Pomohli ste keď nám bola zima, prišli ste toto nadšenie odprezentujem pred Vami.
konštrukčné zásahy, nemala som kde sedieť, a zabezpečili so svojim tímom (p. Gál, p. Pu- Prišla som, povedala a ako inak, našli sme
neexistovala riaditeľňa, teda ani PC. Fungo- chala) výmenu okien a reguláciu radiátorov. spoločné riešenie kde, kedy a ako by to bolo
vali len dva odbory, žiadne telesá, počet detí Pri prípravách a organizácii rôznych poduja- možné zrealizovať. O tejto mojej ceste som
bol prinízky, pedagogická dokumentácia – jej tí priateľsky a ochotne pomohla a odkomu- na začiatku hovorila, že som tam, kde boli
kontrola, usporiadanie, mi zaberala ¾ pra- nikovala Hanka Jurečková a p. Puškárová. moje predstavy. Aby sa na umeleckej škole
covného času. Chcela som robiť priamu čin- Ocenili ste moju prácu na prerobení starých tvorilo, ale nielen pre svoje potešenie, ale aby
nosť s deťmi, učiť, tvoriť, organizovať vystú- spŕch na riaditeľňu a preplatili výdavky spo- sa zručnosti, nadanie a schopnosť posúvať
penia, koncerty a ja som mala pocit, že som jené s vykonanou prácou. Podporili ste nás svoj talent na profesionálnu úroveň prezensa stala úradníčkou, stavebným dozorom, aj umožnením vystúpiť učiteľom aj žiakom tovali širokej verejnosti, rozvíjala sa kultúra
často i „žobrákom“. Na Mesto som prišla na akciách ako: prijatie bratov Žampovcov, a aby sme deťom ukazovali tie správne cesty
hneď prvý mesiac žiadať o navýšenie rozpoč- MDŽ, Deň matiek, október - mesiac úcty v živote. A ja viem, že v tomto sa zhodneme.
tu. Nikoho som osobne nepoznala a bola to k starším........Teraz, keď viem ako práca ĎAKUJEM za všetky deti, že ste a ste, aký ste,
pre mňa nová a vôbec nie príjemná skúse- vo vedúcom postavení uberá čas si nesmierne že na deťoch a ich kvalitnom živote Vám zánosť. Veľa ráz som bola v situáciách, ktoré mi vážim, že ste na každé naše pozvanie odpove- ležalo a bude záležať.
neboli po vôli, ale prešlo to. Po roku aj dvoch dali. „ÁNO PRÍDEM.“ Prišli ste na stretnutie
Na záver , by som Vás chcela ubezpečiť, že
mesiacoch môžem skonštatovať, že moja so žiakmi do školy, na absolventské koncerty, tento list píšem z vlastnej vôle, rozhodnutia
práca sa dostala na úroveň mojich predstáv. záverečné koncerty, Vianočné ....... Keď vidím a je písaný maximálne úprimne . Podľa mňa
A ZA TO ĎAKUJEM PÁN PRIMÁTOR.
radosť a uznanie na tvárach mojich nadriade- ste človek s veľkým srdcom, pripravený poVždy ste si našli čas na stretnutia, o ktoré ných pri našich vystúpeniach a prezentovaní môcť v plnej miere a možnostiach a taktiež
som žiadala. Nikdy ste nepovedali prvoplá- výsledkov našej umeleckej práce so žiakmi, osobnosť, ktorá denne dokazuje, že je na tom
nové NIE. Vďaka Vám som ja osobne objavo- nič viac nepotrebujem. Uznanie nadriade- správnom mieste. Prajem Vám veľa zdravia,
vala svetielka nádeje, ktoré sa na počiatkoch ných, spokojnosť učiteľov ZUŠ, úsmev žia- síl, motivácie a okolo seba tých správnych
zrodenia v mojej hlave zdali byť nemožné. kov, toto nič nenahradí. Stačí, že keď prídem a čo najpozitívnejších ľudí. S úctou
Mgr. Silvia Bombarová Zoričáková, DiS.
Pre tieto iskierky som mala chuť ísť ďa- za Vami s požiadavkou, či pre radu, aby som
art., (riaditeľka ZUŠ).
lej a mohla som tak byť zasa ja tou oporou mohla naďalej zabezpečovať tieto hodno-
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v skratke
Tatranský ľadový dóm v nedeľu, 15. apríla, pre túto zimu
definitívne zatvorili. Taktiež začala jarná údržba lanoviek, ktorá
pozastaví ich prevádzku počas
týždňa. Pozemná lanovka zo Starého Smokovca na Hrebienok
bude do 20. apríla premávať len
počas víkendov. Výluka lanoviek
na Štrbskom Plese a v Tatranskej Lomnici začala v pondelok,
16. apríla. Odvtedy premávajú len počas víkendov. Do plnej
prevádzky budú znovu uvedené
19. mája v Tatranskej Lomnici
a 2. júna na Štrbskom Plese.
Do 5. ročníka celoslovenskej
súťaže „Do práce na bicykli“
podporujúcej trvalo udržateľnú
mobilitu v mestách a zdravý životný štýl sa môžete zapojiť aj vy
– ako dvoj až štvorčlenné tímy
zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie. Registrácia
na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu. je možná do 5.
mája. Súťažiaci budú od 1. do 31.
mája dochádzať do práce na bicykli, zapisovať si výsledky do registračného systému na webovej
stránke a súťažiť o hodnotné ceny.
Lístok na vlak si môžete kúpiť okrem pokladní aj cez SMS
a novú mobilnú aplikáciu „ZSSK
SMS lístok,“ ktorá Vám uľahčí
nákup SMS lístkov do osobných
vlakov (neplatí pre vlaky vyšších
kategórií ako napr. rýchliky). Nie
je potrebné pamätať si správny
formát SMS, ani krátke číslo. Stačí si zvoliť typ lístka a stlačiť tlačidlo "kúpiť". Aplikácia vygeneruje SMS kód, po ktorého odoslaní
Vám bude do dvoch minút doručený SMS lístok. Služba je dostupná pre zákazníkov všetkých
slovenských operátorov.
Agrorezort
odštartoval
37. kampaň orálnej vakcinácie
líšok proti besnote. Leteckou formou ju realizuje Štátna veterinárna a potravinová správa SR v čase
od pondelka 9. apríla do nedele
22. apríla. Na území Prešovského
kraja bude vykonaná aj z letiska
Poprad. Hoci sa besnota líšok
na území Slovenska uplynulé dva
roky nenachádzala, v prevencii
sa pokračuje kvôli nepriaznivej
situácii v Poľsku a na Ukrajine.
Na vakcináciu bude použitých
312 500 návnad (v Prešovskom,
Košickom a Žilinskom kraji).
Návnada čiernohnedej farby,
guľatého alebo hranatého tvaru,
je pre človeka pri bežnom zaobchádzaní neškodná (pri dotyku
treba umyť ruky mydlom, pri
(pokračovanie na str. 9)
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Elena Dolinková, Strieborná Seniorka roka
2017 prijala poďakovanie od primátora

Ocenená seniorka E. Dolinková pri poďakovaní
zástupcami mesta. Zľava: V. Zlatá – sociálna
pracovníčka, ocenená E. Dolinková, primátor
mesta J. Mokoš a A. Jurečková – vedúca oddelenia
školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva.

V piatok, 13. apríla poďakoval primátor mesta
Ján Mokoš stále aktívnej
a výnimočnej žene Elene
Dolinkovej. V zlatej sále
Bojnického zámku si v januári prevzala významné
ocenenie Strieborný senior roka, organizátorom
ktorej bolo občianske
združenie Fórum pre pomoc starším (FpPS). Venované je ľuďom, ktorí
ostali aktívni aj vo vyššom
veku. Pani Dolinková dodáva: „Bolo milé stretnúť
sa s ľuďmi, ktorí robia to
čo im srdce diktuje. Prijala som ocenenie s úctou
a vnímala som to ako takú
šancu byť svedkom toho, že
dá sa v živote keď človek
chce.“ Zároveň poukázala
na
obetavú
prácu
a oddanosť pani Mariky
Florkovej, za čo jej srdečne ďakuje. „Chcem, aby
sme si všimli jej skrytú,
tichú a veľmi obetavú
prácu.“ Dodala na záver
ocenená seniorka E. Dolinková.
 Text a foto: (danbir)

Zlepšila sa naša životná úroveň a príjmy?
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci
projektu európskych štatistických zisťovaní.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2018 vybraných
viac ako 320 obcí, cca 6 700
domácností a medzi nimi
aj mesto Vysoké Tatry. Zisťovanie sa v meste uskutoční od 9. apríla do 26. júna.
V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník
poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením.
Všetky informácie a názory,
ktoré v rámci tohto zisťovania
verejnosť poskytne, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia

výlučne pre potreby štátnej
štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie
informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo
telefonicky na t. č.: 051/ 773
53 23 – Ing. Iveta Popovcová.
Svojim obsahom a zameraním
nadväzuje na predchádzajúce
zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach u v rokoch 2005 až 2017 (EU SILC
2005 – 2017).Cieľom tohto
projektu je vytvoriť spoločný

rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej
únie o príjmoch a životných
podmienkach
domácností.
Jeho realizáciou sa získava
harmonizovaný zdroji údajov
o príjmoch, úrovni a štruktúre
chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie
(EÚ). To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne
domácnosti na Slovensku, ale
i medzinárodné porovnávanie
v rámci EÚ.
(danbir)

V ý z va
Mesto Vysoké Tatry a VPS Vysoké Tatry prosia obyvateľov jednotlivých mestských častí
o účasť na jarnom upratovaní, ktoré sa uskutoční v sobotu, 21. apríla. O odpratanie zozbieraného odpadu požiadajte VPS na tel. čísle 0910 990 989.
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Z vrchov a dolín

Snehové jamy sa už zapĺňajú sadenicami
Snehové jamy v jednotlivých ochranných obvodoch Štátnych lesov TANAP-u od Oravy
až po Pieniny sa už začali zapĺňať sadenicami, ktoré vypestovali v Stredisku genofondu
drevín Rakúske lúky pri Tatranskej Kotline. Ostanú tam dovtedy, kým nebudú vhodné
podmienky na to, aby ich mohli lesníci začať vysádzať na presne určených miestach
v súlade s „Projektom revitalizácie lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier
postihnutom veternou kalamitou dňa 19. 11. 2004“. Tento rok plánujú Štátne lesy TANAP-u zalesniť takmer 280 hektárov, vysadiť chcú vyše sedemstotisíc sadeníc.
Prvé sadenice vybrali v lesnej škôlke na Rakúskych lúkach zo zeme pred dvoma
týždňami a postupne ich
rozvážajú do jednotlivých
ochranných obvodov. „Denne vyberieme odhadom okolo
dvadsaťtisíc sadeníc, na budúci týždeň by ich mohlo byť
už aj raz toľko,“ vraví Peter
Petrášek, vedúci Strediska genofondu drevín Rakúske lúky.
Kým sa stromčeky dostanú
do pôdy, pobudnú v snehových jamách, teda akýchsi prírodných chladničkách, ktoré
slúžia na predĺženie ich vegetačného pokoja. Sú to zrubové alebo betónové stavby,
ktoré sú zapustené do zeme.
Nemajú okná, sú zaizolova-

né zo všetkých strán, vrátane
dverí. Vo vnútri sa nachádza
vrstva snehu, spravidla vystlaná pilinami, ktoré na jednej
strane izolujú a na druhej držia vlhkosť. Dôležité je, aby
boli vybudované na miestach,
ktoré okolité prostredie udržiava v chlade čo najdlhšie
a sneh sa v nich roztápa iba
pozvoľna, teda tam, kde je
minimálny prístup slnečného
svitu. V snehových jamách sadenice ostávajú dovtedy, kým
sa neroztopí sneh a nerozmrzne pôda aj vo vyšších polohách Tatranského národného
parku, až potom ich začínajú
lesní robotníci vysádzať. Tento rok plánujú Štátne lesy TANAP-u zalesniť takmer 280

hektárov územia, vysadiť chcú
celkovo 716-tisíc sadeníc.
V drevinovom zložení bude
rovnako ako po minulé roky
prevládať smrek a smrekovec,
zastúpenie však budú mať
aj jedľa a borovica, z listnatých
buk, javor, jaseň, jelša a brest.
Od veternej kalamity, ktorá sa Vysokými Tatrami prehnala 19. novembra 2004,
Štátne lesy TANAP-u vysadili
približne 8 miliónov sadeníc, obnoviť sa im podarilo
takmer 3 500 hektárov kalamitného územia, o približne rovnako veľkú plochu sa
vďaka prirodzenému zmladeniu postarala príroda.
Štátne lesy TANAP-u

(red.)

Tatry pre všetkých
Vysoké Tatry sú tu pre všetkých, bez ohľadu na obsah peňaženky. Týmto sa riadi aj Viliam Dubiel, ktorý sa v roku 2014 rozhodol sprístupniť Tatry tým, ktorí
by si to ináč nemohli dovoliť.
Viliam Dubiel prevádzkuje Vilu Kosodrevina na Štrbskom Plese. Voľné postele
mimo sezóny sa rozhodol využiť možno
netradičným, no naozaj krásnym spôsobom.
Ponúkol ich sociálne slabším a finančne
znevýhodneným milovníkom Tatier. „Myšlienka vznikla náhodne, proste úvaha ako
využiť v mimosezóne izby, ktoré sú prázdne.
Energie sme museli platiť aj tak, tak sme ich
ponúkli zdarma. Do minulého roka sme tu
mali asi 317 ľudí, túto jar mám prihlásených už niečo cez 100. Termín pobytu
je približne rovnaký každý rok,

v jeseni november, na jar apríl. Stanovujem
to podľa toho, ako mám bežné rezervácie.
Izby nemôžem ponúkať zdarma vtedy, ak
o ne majú záujem platiaci,“ zhodnotil Dubiel. Záujemcovia majú možnosť absolvovať
dvojdňový až týždenný pobyt, ktorý túto jar
poskytol v termíne od 4. do 27. apríla. „Na
jeseň uvidíme ako bude, ak mi schvália rekonštrukciu tak budeme mať možno menšiu
prestávku,“ uzavrel Viliam
Dubiel, ktorý snáď inšpiruje aj ostatných, aby
pomáhali druhým.
(kb)
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Novinky z tatranskej

knižnice

Weiss, Daniel: Tejpovanie

Jednoducho si prelepiť boľavé
miesto – funguje to? Áno, s japonským spôsobom liečby Kinesio Taping, ktorý sa využíva
najmä pri zraneniach športovcov. Je však účinný aj pre ostatné problémy, pri bolestiach
pohybového aparátu a svalov.
Marec, Anton:
Spišské nomen omen

Spiš – kraj s nádhernou
prírodou, bohatou históriou
a množstvom unikátnych pamiatok – tvorí približne 180
miest a obcí. Čo nám prezrádzajú ich názvy? Možno aj dosť
veľa, aj keď názory na ich pôvod
sú často veľmi protichodné.
McKinley, Tamara:
Láska v oblakoch

Strhujúci príbeh z pera populárnej
austrálsko-britskej
spisovateľky. Architektka Fleur
Franklinová sa pokúša zistiť,
čo sa skrýva za neochotou jej
manžela založiť si rodinu.
Macháčová, Adriana:
A teraz ma pobozkaj

Henrietu nesmierne zranila
manželova nevera. Od života
zinkasovala nečakanú facku,
a poriadnu. Odrazu je všetko
iné. Henrieta sa však nemieni
vzdať muža a na záchranu svojej rodiny je odhodlaná urobiť
čokoľvek.
Conrwell, Patrícia: Chaos

Za horúceho letného večera v Cambridgei začne vyšetrovateľ Pete Marino pracovať
na prípade mŕtvej bicyklistky,
ktorá zahynula v parku neďaleko bežeckej dráhy. Na spoluprácu prizvú aj doktorku Scarpettovú. Ukáže sa, že mladá
žena, ktorú Scarpettová v ten
deň už dvakrát stretla, zomrela
pôsobením záhadnej, takmer
nadprirodzenej sily.
Cole, Daniel: Handrová bábika

Williama Fawkesa, známeho pod prezývkou Wolf, pred
štyrmi rokmi postavili mimo
služby pre zúrivý útok na podozrivého, ktorého súd zbavil
viny, a práve ho rehabilitovali.
Prchký detektív, ktorý ešte vždy
musí navštevovať psychiatra, sa
vracia do práce a nevie sa dočkať, kedy ho poveria vyšetrovaním veľkého prípadu.  (kap.)
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Avizujeme
V piatok 20. apríla príďte vyprevadiť našich hokejistov
na Zimný štadión do Popradu.
O 17. 00 hodine odštartuje séria
prípravných zápasov v rámci
Euro Hockey Challenge. Domáci
zápas začína dvojzápasom proti
Lotyšsku.
Popradský literárny klub a Marco restaurant pripravili na piatkový večer o 19. 00 hodine Zábavný
kvíz o umení v Marco restaurant.
Súťažiť sa bude v oblastiach literatúry, hudby, filmu so zameraním
na oblasť Škandinávie. Stôl je potrebné si rezervovať telefonicky
alebo e-mailom Literárneho klubu
či reštaurácie.
Najslávnejší cirkus sveta
„CIRQUE DU SOLEIL“ a legendárne klaunské divadlo LICEDEI
z Petrohradu sa predstaví v nedeľu
22. apríla o 18. 00 hodine v Aréne Poprad. Predstavenie ANIMA
ALLEGRA – Radostná duša kde
okrem pantomímy, klaunského
umenia či kultových čísel ponúkne umenie s pridanou atmosférou estetiky, radosti, smútku
klasického klaunovského umenia.
Za vstupné zaplatíte 15 eur.
Divadelné predstavenie Letná noc – komédia umeleckej
agentúry BELL CANTO z Popradu v podaní Bratislavského
divadla KOMÉDIE s réžiou Svetozára Sprušanského. V pondelok
23. apríla o 19. 00 hodine v Dome
Kultúry v Poprade prinesie Letná
noc pre divákov tragikomické životné osudy. Protagonisti Kristína Farkašová a Marcel Ochránek
o šťastí, láske, katarzii o iskrivých
dialógoch a prekvapivých zvratoch. Za vstupné zaplatíte v predpredaji 14 eur a v deň predstavenia
17 eur.
Mladí francúzski herci v mladežníckom divadelnom súbore v predstavení Cigánka lorda
Stanleyho v Mestskom kultúrnom
stredisku v Kežmarku, 23. apríla o 10. 00 hodine. Rebelantská
poviedka o cestách a kočovaní.
Experiment francúzskeho divadelného súboru. Mladí herci odohrajú predstavenie v slovenčine
s francúzskou výslovnosťou a prízvukom. Inšpirované dojímavou
ľúbostnou legendou z Provance,
postojoch spoločnosti na kočovníkov, cudzincov a odlišných ľudí
napríklad aj bez dokladov. Dvadsaťštyri divadelníkov vo veku od
6 do 16 rokov si vyskúša slovenčinu naostro, vstup na predstavenie
je voľný.
(pokračovanie na str.10)

Ochrana prírody

Stratená voda - nová kniha Erika Baláža

Kniha a DVDčko autora vysvetľujúce život
a cestu vody.

Voda znamená život. Nik s ňou nezaobchádza
šetrnejšie ako príroda sama. Inšpirujme sa.
Stratená voda Erika Baláža je
druhou knihou esejistickej edície Skica, ktorá vychádza vo vydavateľstve Absynt pod značkou
Kalligram. Stál za kampaňou
„My sme les“a jeho filmy videli
desaťtisíce divákov. Autor (nar.
1978) je vplyvný ochranársky
aktivista i vnímavý filmár, ktorý vyrástol pod Tatrami. Študoval Ekológiu lesa na Technickej
univerzite vo Zvolene a už počas štúdií bol aktívny v kampaniach
Lesoochranárskeho
zoskupenia VLK, ktorých cieľom bola ochrana prirodzených
lesov a veľkých šeliem. Viedol
úspešnú kampaň na ochranu Tichej a Kôprovej doliny
v Tatrách. Toto územie dnes
predstavuje najväčšie divoké
územie na Slovensku. Stal sa

iniciátorom nového ochranárskeho projektu vo Východných
Karpatoch, ktorého súčasťou je
aj film Vlčie hory.
„Od detstva som mal vzťah
k vode. Viac ako desať rokov
som zbieral podklady a materiály priamo v lese. Uvedomil som
si, že strašne málo z toho čo som
zistil sa dá dať do filmu, lebo diváci čakajú charizmatické zvieratá a pekné obrazy. Tak vznikla
túžba napísať knihu, nemala to
byť vedecká štúdia, skôr som sa
snažil napísať ju osobne a vyzdvihnúť to čo ma na vode fascinuje.“ uviedol autor E. Baláž
o vzniku knihy. V pútavej prednáške v priestoroch Kaviarne
a čajovne U VLKA predstavil
knihu STRATENÁ VODA.
Vysvetlil fungovanie lesa, pre-

Autor E. Baláž pri podpisovaní svojej knihy.

pojenie organizmov a štruktúr
v lese, ktoré sú na sebe závislé.
Celý ekosystém pôdy, vody, pútavo nás voviedol to tematiky,
kde všetko so všetkým súvisí.
„V pôde je extrémne veľa vody,
kde sa následne zadržiava.
V knihe som fungovanie podrobnejšie opísal. Je množstvo
sofistikovaným dôvodov prečo
kvapka vody ostane v lese a aký
je jej život a cesta. Les ju využije na svoj rast prostredníctvom
koreňov rastlín a tiež zmenou
živín a rozkladu organizmov.“
objasnil autor. Neopomenul
ani rozpad ekosystému, pôdy,
znečisťovanie vody a neefektívne hospodárenie, ktorému
venoval kapitolu vo svojej knihe. Podľa indiánskeho príslovia
nazval jednu z kapitol, Zdravie
hôr znamená bohatstvo nížin. „Je tam viacero fenoménov
ako napríklad fakt, že v horách
prší oveľa viac ako v nížinách.
V podstate ak by neprichádzala voda z vrchov na niektorých
miestach, by bola dole púšť.
Nížiny prosperujú z vody hôr
a najviac sa mi na to páči je,
že v Tatrách je takmer viac ako
pol roka sneh. Postupne sa topí
a nakumuluje sa voda, ktorá zásobuje rieky a najmä vtedy keď
potrebuje vegetácia vodu tak ju
uvoľňujú a dávkujú, kde rastliny
a život vďaka nej prosperuje.“
vysvetlil hosťom E. Baláž.
Cesta vody je nádherná, zaujímavá a najmä k životu potrebná. Problematika povodní,
ničenie lesa, úbytok machu,
rašeliny, život vody, mokrade
aj o týchto témach sa dočítate
v knihe Stratená voda.
Text a foto: (danbir)
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Mesto informuje

ZÁVEREČN Ý Ú ČE T ME S TA
VY S OKÉ TAT RY ZA ROK 2 0 1 7
Hospodárenie mesta

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu

5 190 599

z toho : bežné príjmy mesta

5 135 977

bežné príjmy RO

54 622

Bežné výdavky spolu

4 860 755

z toho : bežné výdavky mesta

3 690 681

bežné výdavky RO

1 170 074

Bežný rozpočet

329 844

Kapitálové príjmy spolu

855 282

z toho : kapitálové príjmy

855 282

kapitálové príjmy RO

0

Kapitálové výdavky spolu

764 692

z toho : kapitálové výdavky mesta

764 692

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

0
90 590

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

420 434

Vylúčenie z prebytku

-55 839

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

364 595

Príjmy z finančných operácií

402 395

Výdavky z finančných operácií

252 118

Rozdiel finančných operácií

150 277

Príjmy spolu

6 448 276

VÝDAVKY SPOLU

5 877 565

Hospodárenie mesta

570 711

Vylúčenie z prebytku

-55 839

Upravené hospodárenie mesta

514 872

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 Zákona sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní
prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, z tohto prebytku vylučujú :
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom
rozpočtovom roku v sume 7 156 EUR, a to na :
dopravné žiakov v sume 1 880 EUR
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 160 000 EUR, a to na :
rekonštrukciu vily Iskra v sume 43 959 EUR
na projekt „Zvýšenie bezpečnosti v meste V. Tatry – kamerový systém“ v sume 10 000 EUR,
ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5
zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Prebytok rozpočtu v sume 420 434 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 55 839 EUR navrhujeme požiť na :
tvorbu rezervného fondu
360 567 EUR
tvorbu fondu „Rekonštrukcia vily Alica v S. Smokovci“
4 028 EUR.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c)
Zákona v sume 150 277 EUR, navrhujeme použiť na:
tvorbu rezervného fondu vo výške
150 277 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného
fondu za rok 2017 vo výške 510 844 EUR.
Kompletný materiál je umiestnený na stránke mesta www.vysoketatry.sk

Spracovala: Ing. Mária Fábryová
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v skratke
(dokončenie zo str. 6)

kontakte so sliznicou úst, nosa
alebo očí je potrebné vyhľadať
lekárske ošetrenie). V prípade nálezu vakcinačnej návnady je potrebné vyvarovať sa manipulácii.
Ukončením programu sa zlepší
situácia voľne žijúcich a domácich zvierat a zníži sa nebezpečenstvo prenosu besnoty na domáce zvieratá a ľudí.
Vo vysokohorskom teréne
dbajte o bezpečný pohyb a o to,
aby ste na túru nešli osamote.
O nebezpečenstve pohybu jednotlivcov vypovedajú aj záchranné akcie posledných týždňov.
Dňa 5. apríla došlo k pádu turistu v oblasti magistrály pri Sliezskom dome. 23-ročný slovenský
turista utrpel otras mozgu, bol
dezorientovaný a mal narazené
rebrá, čo mu spôsobovalo bolesti
pri dýchaní. Našťastie sa v blízkosti zraneného nachádzali členovia Tatranskej horskej služby
- dobrovoľného zboru (THS-DZ),
ktorí mu za spolupráce personálu
zo Sliezskeho domu poskytli prvú
pomoc a transportovali do Tatranskej Polianky, kde ho odovzdali príslušníkom Horskej záchrannej služby (HZS). Tí ho previezli
do Starého Smokovca k Domu
HZS, kde pacienta odovzdali privolanej posádke zdravotníkov
na prevoz do nemocnice.
V rovnaký deň popoludní požiadali Horskú záchrannú službu
o pomoc príslušníci Polície, ktorým bola nahlásená nezvestnosť
manželov poľskej národnosti. Tí
predchádzajúci deň odišli z Majláthovej chaty na Štrbské pleso
a nevrátili sa. V chate mali všetky
osobné veci a zamestnanci s nimi
nemali telefonický kontakt. O súčinnosť pri lokalizácii mobilného
telefónu bolo požiadané Prezídium Policajného zboru (PZ) SR,
avšak lokalizácia nebola úspešná.
Do terénu boli vyslaní príslušníci
HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry vrátane psovoda. Počas prebiehajúcej pátracej akcie
sa zistilo, že poskytnuté telefónne číslo poľských turistov nebolo
správne. Na základe nového čísla
bolo opätovne požiadané o pomoc Prezídium PZ SR. Lokalizácia pomocou lokalizačného systému na získanie GPS súradníc
z Operačného strediska tiesňového volania HZS bola úspešná.
Dvojica vo veku 54 a 58 rokov
bola v Chate pod Soliskom a následná komunikácia prostredníctvom Aplikácie HZS potvrdila, že
obaja sú v poriadku. 
(kb)
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Kalendár podujatí / Spektrum

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

19.4. - 30.4. 2018

20:00 h

SOBOTA

Vstupné: 90 €

29

18:00 h

NEDEĽA

Vstupné: 49 €/
degustácia

13:00-15:00 pre deti
15:00-17:00 pre dospelých

SO-NE

Vstup voľný

Vstupné: 5 €

16:00 h

NEDEĽA

VÝSTAVY

Film SR, 48 min., réžia: Matúš Lašan.
Filmové premietanie festivalu Hory a mesto.

Vstupné: 0,5 € - 2 €

Starý Smokovec – Kaviareň a čajovňa U Vlka

...LES...

Tatranská Lomnica - Hotel Lomnica,
reštaurácia SISSI

Svetový barmanista Pavel Tvaroh predstaví spojenie
molekulárnej mixológie a barmanistického divadla.
Organizátor: Hotel Lomnica, reception@hotellomnica.sk,
+421 52 285 3500

celý
mesiac

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

celý
mesiac

Organizátor: Hotel Lomnica, reception@hotellomnica.sk,
+421 52 285 3500

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

Nový Smokovec - kostol sv. Petra a Pavla

VÍKENDOVÁ ŠKOLA ŠPERKU

Starý Smokovec – Galéria Tatranský Šperk

Tvorivé dielne zamerané na výrobu umeleckého šperku.
Nutné je nahlásiť sa vopred. Počet miest je obmedzený.
Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 949 202 493

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

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY

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

Talkshow spojená s degustáciou vína. Témou bude
Príbeh Bentianna.

Organizátor: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vysoké Tatry,
+421 52 4425 174, farnost.tatry@gmail.com, www.rkctatry.sk

Expozície:

a dizajnéra.

Tatranská Lomnica - Hotel Lomnica

Muzikál v podaní tatranských birmovancov.

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

W.I.N.E. TALKSHOW U FRANZA

KĽÚČ K PREMENE

FK VYSOKÉ TATRY - FK VEĽKÁ
LOMNICA

Tatranská Lomnica - futbalové ihrisko
Vstupné: 1 €
Majstrovský zápas 22.kola 5. futbalovej ligy
(deti a ženy zdarmo)

Vstup voľný

20-21

22

30 DNÍ HRDINOM

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

18:00/19:15/20:30

PI-SO

Vstupné: 1 €

všetky
aprílové
víkendy

Premietanie starých ﬁlmov o Vysokých Tatrách z obdobia
60-tych rokov minulého storočia.

celý
mesiac
09:00-18:00

Vstup voľný

20

28

Starý Smokovec – Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe

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

19:00 h

PIATOK

Vstupné: 2 €

VEČER S LEGENDAMI

ŠPORT

okrem pondelkov

20

16:00 h

PIATOK

PROGRAMY

KALENDÁR
PODUJATÍ

MAJSTRI SVOJHO REMESLA I.
Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

Výstava troch majstrov umeleckej výroby za rok 2017.
Organizátor: ÚĽUV, +421 52 4467 322, www.uluv.sk

TATRANSKÝ ŠPERK

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

Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

viac na www.vysoketatry.sk

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

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

Avizujeme
(dokončenie zo str. 8)

V rámci Popradskej hudobnej
jari sa v Dome kultúry v stredu
25. apríla o 18. 00 hodine v Poprade predstaví operné trio LA
GIOIA. Interpretujú populárne
piesne v štýle belcanta. Traja vyštudovaní operní speváci, barytón
Peter Ďurovec, tenor Matej Vaník
a bar barytón Peter Ševčík pôsobia na hudobnej scéne deviaty
rok. Neopočúvaný štýl v novom
prevedení či v inom jazyku ako
pôvodné skladby. Vstupné pre dospelých je 8 eur a pre deti, študen-

tov a dôchodcov zaplatíte 6 eur.
V prvú májovú nedeľu, 6. mája
o 21. 15 hodine sa do Nového
Smokovca do Hotela Atrium
chystá PARTIČKA. Pätica zabávačov Latinák, Martinovič,
Pomajbo, Sklár s moderátorom
Danielom Danglom vás určite
pobavia. Vstupné na podujatie
je 17 eur. Predpredaj vstupeniek
v hoteli Atrium Nový Smokovec
(recepcia).
Daniel Szalai, Jozef Baus –
PREDOBRAZ výstava v Tatranskej galérii v Poprade. Vernisáž
výstavy 20. apríla o 17. 00 hodine predstaví experiment dvoch

umelcov s obrazom, jeho pohyb
v priestore – ilúziu či realitu. Špeciálna inštalácia maľby, ktorej súčasťou bude aj audiovizuálna zložka.
Pozrieť si ju môžete do 20. mája.
Ivan Stodola – Čaj u pána
senátora v podaní Divadelného
súboru Mestského kultúrneho
strediska Kežmarok. Vo štvrtok
26. apríla o 19.00 hodine v politickej veselohre, satire na neresti
demokracie v réžii: I. Kubíka,
hudby: B. Mika a techniky: I. Fertáľa. Klasická komédia odohrávajúca sa na začiatku dvadsiatych
rokov minulého storočia.
Kreatívne, zábavné a umelecké

workshopy – Sadra a jej premeny v Tatranskej galérií v Poprade.
Prihlásiť sa môžu 20 až 30 členné
skupiny žiakov (do 20. mája) základných či stredných škôl. Vyskúšat si tak môžu prácu so sadrou
a vyrobiť si rôzne sochárske dielka či úžitkové predmety podľa
vlastnej fantázie. Cena vrátane
prehliadky je 1, 50 eur/osoba, pedagógovia majú vstup zadarmo.
V poslednú aprílovú sobotu,
28. 4. o 15. 30 hodine sa spolu
so Spoločenstvom Koinonie Jána
Krstiteľa môžete zúčastniť Modlitieb za uzdravenie v kostole v Novom Smokovci. 
(danbir)
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Z i m ná s e zó na vo Vys ok ýc h
Ta trá ch bo l a úspe šná
STARÝ SMOKOVEC (16. apríl 2018) Vysoké Tatry sa aj v zimnej sezóne 2017 – 2018
stali cieľovou destináciou pre tisícky dovolenkárov, ktorí svojim pobytom v našich
veľhorách prispeli k úspešnej sezóne.
Ani sme sa nenazdali a privítali sme víkend 14.-15.4.2018,
kedy sa Tatranci lúčili s úspešnou zimnou sezónou 2017 –
2018. Predbežné čísla za zimné
mesiace potvrdzujú trend rastu
návštevnosti ako ubytovaných
hostí tak jednodňových návštevníkov v regióne Vysokých
Tatier, kde celkový nárast návštevnosti počas zimnej sezóny sa odhaduje na 5%. Presné
údaje však potvrdí po spracovaní dát až Štatistický úrad.
Práve dobré lyžiarske podmienky mali vplyv na nárast
návštevnosti. Lyžiarska sezóna
sa vo Vysokých Tatrách začala už 1. 12. 2017, dokonca
sa spustila prevádzka v Lomnickom Sedle ešte pred Vianocami. „Nárast návštevníkov
zaznamenali aj Tatranské informačné kancelárie, ktoré počas
mesiacov november – marec
navštívilo celkovo viac ako 10
tis.ľudí, čo je o 26% viac ako
v rovnakom období minulý rok.
Čo sa týka štruktúry návštevníkov z hľadiska národností, tak
predbežne až okolo 60% bolo
slovenských turistov. Zo zahraničných turistov najpočetnejšiu
skupinu tvorili Česi a za nimi
Poliaci, okrem toho tu boli turisti z Nemecka, Maďarska,
Izraelu, Veľkej Británie ale napríklad aj z Japonska, Austrálie,
Kórei či Kanady“ zhodnotila
výkonná riaditeľka Oblastnej
organizácie cestovného ruchu,
Veronika Littvová.
K priaznivému trendu nárastu návštevnosti prispela
nielen majestátna krása našich veľhôr, bezpečnostná situácia vo svete, rozhodnutie
mnohých Slovákov a Čechov
dovolenkovať na Slovensku,
ale aj kvalitné lyžiarske služby a množstvo sprievodných
športových a kultúrnych podujatí. „Sme veľmi radi ,že hotely aj podnikatelia pripravujú
pre domácich aj návštevníkov
stále zaujímavejší program
a širokú ponuku komplexných
a kvalitných služieb. Aj v zimnej
sezóne si bolo z čoho vyberať.

Množstvo zrealizovaných športových a umeleckých podujatí,
ktorých bolo toľko, že ani nie je
možné všetky vymenovať, dotvárajú atmosféru Tatier a prinášajú návštevníkom množstvo
atraktívnych impulzov.“ uviedla
Veronika Littvová.
„Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry pripravila počas celej zimnej
sezóny v spolupráci s partnermi
množstvo športových aj kultúrnych podujatí, ktoré ocenili
domáci aj zahraniční návštevníci. Všetky podujatia sa tešili
vysokému záujmu a sme radi,
že plynule doplnili športové aktivity dovolenkárov.“ Spomenula Veronika Littvová, výkonná
riaditeľka OOCR RVT.
December sa v Regióne Vysoké Tatry niesol v nádhernej
vianočnej atmosfére. Tatranské Vianoce vo Vysokých Tatrách priniesli desať programov
z toho päť sa uskutočnilo v Tatranskej Lomnici, štyri v Novom a jeden v Hornom Smokovci. Až 2 630 divákov mohlo
obdivovať vystúpenia 163
účinkujúcich. V Poprade sme
vítali Mikuláša 5.12. kedy
sa v meste Poprad rozsvietil
vianočný stromček i celá vianočná výzdoba. Netradičnú
silvestrovskú zábavu sme si
užili aj v jedinom aquaparku
pod Vysokými Tatrami v Aquacity. Najväčšia VIP Silvestrovská párty v špeciálne upravených bazénoch a silvestrovské
kúpanie vo všetkých bazénoch
boli len dva z viacerých atrakcií pripravených pre turistov.
Silvestrovský krst snehovej
vločky dal bodku za kultúrnymi podujatiami v roku 2017
na Štrbskom Plese, kedy sme
snehovej vločke popriali dlhé
trvanie.
Túto zimu išli Tatry adrenalínovo a naplno. V sobotu
20.1.2018 boli svahy zjazdovky
v Tatranskej Lomnici pripravené na vrcholové výkony. Konal
sa už 7. ročník pretekov Vertical Grand Tour, kde sa takmer
200 pretekárov zo Slovenska,

Poľska, Českej republiky, Rakúska a Írska súťažilo v kategóriách skialp, beh a bežky. 5.ročník zimnej bežeckej série
2017 – 2018 pozostávajúci zo 4
samostatných pretekov v rôznych lokalitách regiónu Vysokých Tatier vyvrcholil behom
a skialpom v Tatranskej Polianke. 5. ročník verejných pretekov Štrbské Bežky v areáli
bežeckého lyžovania na Štrbskom Plese otvorili hudobníci
z No Name, Igor, Ivan a Roman
Timko a privítali 301 štartujúcich bežkárov. Už po deviaty
krát sa priamo pod rozprávkovým Lomnickým štítom
uskutočnil eskimácky víkend
Snežné psy.
Druhá časť Majstrovstiev
Slovenskej republiky v behu
na lyžiach, 24.-25.3.2018
s účasťou viac ako 250 pretekárov vo všetkých vekových
kategóriách z celého Slovenska
a z okolitých klubov z Čiech,
Maďarska a Poľska. Preteky
Memoriál Vlada Tatarku a Jozefa Psotku priťahujú širokú
odbornú aj laickú verejnosť.
Inak tomu nebolo ani tento
rok, kedy si zdatnosť a šikovnosť zmerali horskí záchranári zo SR (Horská záchranná
služba, Tatranská horská služba, Horská služba na Slovensku), Poľska (GOPR, TOPR),
ČR(Horská služba ČR) a Talianska (Guardia di Finanza).
V sobotu 31.3.2018 sa konalo
v Novom Smokovci tradičné
Veľkonočné mestečko, kedy
sa poradilo prekonať rekord
v počte prinesených kraslíc.
Veľkonočný tatranský strom
má na svojich konároch zavesených cez 980 kraslíc, ktoré
si návštevníci priniesli z domu
alebo vyrobili a dostali priamo
na mieste. Bláznivý karneval
priamo na lyžiarskom svahu
zažilo Štrbské Pleso, 1.4.2018
počas Veselej veľkej noci. Svoje
super schopnosti v pretekoch
v karnevalových maskách si
vyskúšalo až 50 ľudí.
Tatranci sa lúčili s úspešnou
zimnou sezónou 2017 – 2018

združenie cestovného ruchu

VYSOKÉ TATRY
www.tatry.sk

cez víkend 14.-15.4.2018.
Na Štrbskom Plese sa symbolickým pochovaním Lyže
soliskovej nielen rozlúčili
s bielou zimou, ale ukončili
aj amatérske preteky o zaujímavé ceny - Krčmár skap.
Mrazivo krásne dvere Tatranského ľadového dómu vytvoreného v štýle Sagrada Familia
zo 190 ton ľadu sa na Hrebienku v nedeľu, otvorili posledný krát. Turisti z celého sveta
mohli obdivovať jeho krásu
od otvorenia 8.12.2017 až 121
dní, aj vďaka klimatizovanej
kupole s priemernou teplotou
-10˚C. Domáci aj zahraniční
turisti prekonávali vzdialenosti k Ľadovému dómu na Hrebienku vo výške 1285m.n.m.
zo Starého Smokovca buď príjemnou prechádzkou, alebo
využili na presun pozemnú
lanovku. Jednoduchá dostupnosť, jedna svadba a koncerty
každú nedeľu prispeli k 7,5%
nárastu návštevníkov oproti minulému roku. Rekordnú návštevnosť až 9.500 osôb
zvládol Ľadový dóm v sobotu, 13.1.2018, počas konania
6. ročníka ľadovej šou, Tatry
Ice Master. Štyridsať nádherných sôch ožilo pod rukami
umelcov z 10krajín sveta. Ich
krása odolávala poveternostným vplyvom 63dní, od prvého nesúťažného dňa 12.1.2018.
Sochy umiestnené v klimatizovanej malej kupole mohli návštevníci obdivovať až 81dní.
Tatranci hodnotia z hľadiska
návštevnosti uplynulú sezónu ako vydarenú, svorne však
všetci dúfajú, že naše veľhory
pritiahnu návštevníkov aj počas blížiacich sa jarných a neskôr letných mesiacov.
Ing. VERONIKA LITTVOVÁ, PhD., M.A.
výkonná riaditeľka /
executive director
Región Vysoké Tatry

Viera Halasová, Peter Végh a Patrícia Gánovská Puklová úspešne reprezentovali Vysoké Tatry na Pardubickom polmaratóne. Aktu
Tatier, Patrícia Gánovská Puklová, opäť potešila skvelým 3. miestom. Foto: archív P. Végh
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RekoR
r d n e r ýc h l a r e g i s t r á c i a
Trvalo presne 22 sekúnd, kým sa naplnila povolená kapacita pretekárov na
na Tatranskú
Tatranskú šelmu. Dva extrémne preteky
v horskom behu – Tatranská šelma Vertical a Ultra, sa uskutočnia vo Vysokých
vo Vysokých Tatrách počas leta.

Foto: Archív TATRANSKÁ ŠELMA
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(kb)

Víťazi SkI&GoLF
SKI&GOLF postupujú
n a s v e tov é f i n á l e

Vo Vysokých Tatrách sa počas víkendu, 7. a 8. apríla, uskutočnil 9. ročník pretekov SKI & GOLF Slovakia Championship.
Medzinárodných pretekov sa zúčastnilo 36 Slovákov, Čechov
a Poliakov. Sily si zmerali v dvoch športových disciplínach, ktoré
majú v Tatrách vyše storočnú tradíciu: lyžovanie a golf. Dve kolá
slalomu absolvovali na svahu Čučoriedky nad Tatranskou Lomnicou. Lepší čas každého pretekára bol násobený koeficientom 3,92
a sčítaný s plným golfovým skóre z oboch golfových kôl (9 + 18 jamiek). Po slalome „zlyžovali“ na letný grín golfového ihriska Black
Stork vo Veľkej Lomnici. Absolútnym víťazom 9. ročníka SKI&GOLF sa stal Michal Galko. Len o 0,35 zaostala Antónia Zacharovská vďaka skvelej hre golfu a na 3.mieste sa umiestnil Matúš Maďar.
Reprezentačný tím BLACK STORK Slovakia na 19. Majstrovstvách sveta SKI&GOLF v stredisku Zell am See - Kaprun v Rakúsku od 9. do 13. mája budú tvoriť: Michal Galko, Antónia Zacharovská, Roman Staník, Przemek Nowak a Matúš Maďar.
Vďaka uplynulým ročníkom sa Slovensko na svetovom šampionáte zviditeľnilo prostredníctvom Daniely Jorčíkovej, ktorá sa stala
až päťnásobnou svetovou víťazkou v kategórii Midage žien. V roku
2015 triumfoval v obrovskom slalome pod Kitzsteinhornom Adam
Žampa, hoci bol golfovým začiatočníkom. 
(kb)

Odvážni plavci

INFORMÁCIA O VÝLUKE

Kontaktné centrum: 18 188
www.zssk.sk
IBAN: SK25 0200 0022 3530 4454
POD
LESOM
na zastávke SAD
/pri základnej škole/
DOLNÝ SMOKOVEC
pri budove železničnej zastávky
ŐIPI^RMÜR«WTSPSÜRSWĸPSZIRWOSa.s. | Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3
STARÝ
SMOKOVEC
na
hlavnom
autobusovom
stanovišti SAD
ĳXVFWO³Pleso 09:42)

oprad-Tatry 08:31 Ƴ
oprad-Tatry 09:31 Ƴ ĳXVFWO³IČO:Pleso
10:42)
35 914 939
e-mail: info@slovakrail.sk
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Kontaktné
centrum:
18
188
www.zssk.sk
SK25 0200
0022 3530
4454
V náhradnej
autobusovej
doprave nie je k dispozíciiIBAN:
preprava
bicyklov
a imobilných
cestujúcich.
oprad-Tatry 10:31 Ƴ ĳXVFWO³Pleso
11:42)
Ospravedlňujeme
sa za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave.
oprad-Tatry 12:31 Ƴ ĳXVFWO³Pleso 13:42)
oprad-Tatry 13:31 Ƴ ĳXVFWO³ Pleso 14:42)
ŐIPI^RMÜR«WTSPSÜRSWĸPSZIRWOSa.s. | Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3
XVFWO³5PIWSƳ Poprad-Tatry 09:20)
XVFWO³5Peso 09:13 Ƴ Poprad-Tatry
10:20)
IČO: 35 914 939
e-mail: info@slovakrail.sk
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Kontaktné centrum: 18 188
www.zssk.sk
IBAN: SK25 0200 0022 3530 4454
XVFWO³5PIWSƳ Poprad-Tatry
11:20)
XVFWO³5PIWS 12:13 Ƴ Poprad-Tatry 13:20)
XVFsk³5PIWS 13:13 Ƴ Poprad-Tatry 14:20)

Deti z našej materskej školy sa veľmi tešili na hodiny plaveckého kurzu,
ktorý začiatkom apríla ukončili veselým plaveckým súbojom v bazéne.
bazéne
Osvojili si všetky
všetky pravidlá,
pravidlá,ktoré
ktorésú
súpri
pripobyte
pobytevvo
vode prvoradé. Viaceré
strachzztak
takneznámej
neznámejhĺbky
hĺbkyvody,
vodyajvnepríjemný
bazéne, aj pocit
nepríjemprekonali svoj strach
kvaný pocit
kvapiek
na tvári.
Niektorézdokonalili
nadmieru svoje
zdokonalili
svoje
plavecké
piek
na tvári.
Niektoré
nadmieru
plavecké
schopnosti,
k čomu
prispel profesionálny
prístupMgr.
trénerky
Mgr. Gabriely
kschopnosti,
čomu prispel
profesionálny
prístup trénerky
Gabriely
Bačovej.
Bačovej.
Všetcitešíme
sa veľmi
ďalšiu spoluprácu
a plavecké
Všetci
sa veľmi
natešíme
ďalšiuna
spoluprácu
a plavecké
úspechy.úspechy.
Napísala
Možno raz aj na profesionálnej úrovni.  Text
a foto: Mária Gallíková
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Úspešná sezóna najrýchlejšieho lyžiara
Michal Bekeš (* 25. máj 1989) zo Ždiaru je historicky prvým slovenským rýchlostným lyžiarom. V disciplíne Speed Ski prekonáva nielen svoje, ale aj rýchlostné rekordy.
Kombinézu so ždiarskym
vzorom vymenil za špeciálnu, ku ktorej patria
aerodynamické spoilery
na nohách a špeciálna
aerodynamická prilba,
ktorú mu zdobia slovenské vzory.
Foto: archív: M. Bekeš

Detstvo v Ždiari ho viedlo k láske k zimným športom. Najprv sa venoval bežeckému
lyžovaniu, neskôr začal štartovať v slalome
a obrovskom slalome na lokálnych pretekoch, ale aj v Slovenskom pohári a pretekoch
FIS, kde dosiahol nemálo úspechov. Lyžovaniu sa venoval aj profesijne ako inštruktor
lyžovania. Už ako 18-ročný založil lyžiarsku
školu SpeedSki School a o rok neskôr lyžiarsky klub v Ždiari, kde bol tri roky v trénerskej funkcii.
„Mojim veľkým snom bolo stať sa prvým
slovenským športovcom v histórii na Svetovom pohári v speedski.“ Tento sen sa mu
splnil a už niekoľko rokov úspešne reprezentuje Slovensko v tejto rýchlostnej disciplíne.
Na prvé preteky Svetového pohára sa kvalifikoval v roku 2015. Na základe vtedajšieho

slovenského rýchlostného rekordu (160,79
km/hodinu), ktorý vytvoril v Lomnickom
sedle, požiadal slovenskú lyžiarsku asociáciu
o kvalifikáciu na Svetový pohár. V Svetovom
pohári vo Vars skončil šiesty a vytvorili si
aj osobný rekord 207,493 km/hodinu.
Sezóna 2017/2018 mu začala vo februári.
Do 4. februára bol vo francúzskom stredisku Vars, o päť dní neskôr už súťažil vo fínskej Salle.
„Obe kolá svetového pohára boli super,
každé však bolo iné. Kopec vo Vars mi pasuje
viac, mám rád náročné strmé svahy. Ale obe
miesta sa mi veľmi páčia a tieto kolá Svetového pohára som si užil aj odpretekal naplno.
S výsledkami som veľmi spokojný,“ zhodnotil
začiatok tejto sezóny Michal Bekeš. Preteky
v Turecku boli pre nedostatok snehu zrušené, Kanada im nevyšla finančne, keďže si
pretekanie financujú s manželkou už tretí
rok sami, za pomoci sponzorov: „S financiami to máme ťažké, keďže nemám priamu
podporu od Slovenskej lyžiarskej asociácie.
Spoločnosť TMR mi však umožnila tréningy v Lomnickom sedle, takže trénujem tam
a som im za to veľmi vďačný. Na tento účel je
to vynikajúca zjazdovka, lebo, ako sa hovorí,
ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku!“

Extrémne masové preteky Red Bull Homerun, ktoré každoročne vyhrával na rôznych svahoch v Európe, tento rok absolvoval v Bosne a Hercegovine a vo Francúzska.
A opäť si odniesol domov až tri víťazstva!
„Cez tieto preteky som sa dostal k speedskiingu. Jeden pretekár si ma tam všimol a navrhol
mi, či by som sa tomu nechcel venovať. Veľmi
ma to zaujalo a pustil som sa do zisťovania,
vybavovania, prípravy, prebíjania sa. Mojou
trénerkou je od začiatku moja manželka,
ktorá so mnou od nepamäti absolvuje všetky
preteky a pomáha mi po všetkých stránkach –
organizačne aj psychicky.“
V sezóne 2018 dosiahol v Speedski FIS
pretekoch výberné výsledky: 6. a 10. miesto
v Svetovom pohári vo Francúzsku, 10. a 12.
miesto vo Fínsku, 7. a 11. miesto vo Švédsku,
7. a 20. miesto v Andore a 11. miesto v celkovom poradí Svetového pohára. Umiestnenie
by mu vylepšila účasť na pretekoch v Kanade, no aj tak je s výsledkami právom spokojný. Na pretekoch Speed Masters skončil
s rýchlosťou 223,464 km/hodinu v náročnej
konkurencii z celého sveta piaty, čím zároveň
vytvoril nový slovenský rekord.
Jeho cieľom je dosiahnuť najvyššiu rýchlosť na svete na lyžiach. V súčasnosti je svetový rekord 254 km/hodinu. Michal verí, že
ak bude naďalej trénovať, je dosť možné, že
tento rekord prekoná. 
(kb)

NAJNIŽŠIA
NAJNIŽŠIA GARANTOVANÁ
GARANTOVANÁ CENA
CENA
2O18 / 2O19
2O18 / 2O19

HERO SEASON PASS by
HERO SEASON PASS by

JASNÁ
JASNÁ
TATRANSKÁ LOMNICA
TATRANSKÁ LOMNICA
ŠTRBSKÉ PLESO
ŠTRBSKÉ PLESO
+ Tatralandia
+ Tatralandia
+ Bešeňová
+ Bešeňová
+ Špindlerüv Mlýn
+ Špindlerüv Mlýn
+ Szczyrk
+ Szczyrk

ŠIKOVNÉ PREDPLATNÉ
ŠIKOVNÉ PREDPLATNÉ

69€
DO KONCA APRÍLA
DO KONCA APRÍLA
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B e ž t e p r e týc h, k to r í b e h ať n e m ô ž u
Len tri mestá na Slovensku sa zapojili do charitatívneho
behu Wings for Life World Run. Vysoké Tatry sú medzi nimi!
Toto globálne podujatie sa uskutoční v rovnakom čase
na všetkých kontinentoch. Každý, kto sa do behu zapojí,
pomôže tým, ktorí behať nemôžu. Celá suma štartovného
poputuje na výskum poranení miechy.
Wings for Life World Run je
ideálny pre každého, pretože
každý si zvolí vlastný cieľ a nebeží sa za vzdialenou cieľovou
čiarou. Miesto toho, cieľová
čiara dobieha bežcov na trati.
Pol hodiny po štarte pretekov
vyráža pohyblivá cieľová čiara,
Catcher Car (stíhacie auto),
ktorá dobieha bežcov. Auto sa
rozbieha rýchlosťou 15km/hodinu, po hodine a pol zrýchli na
16 km/hodinu, postupne,
po päť a pol hodinách zrýchli na 35 km/hodinu, kým nedobehne posledného bežca
na trati. Aktuálny rekord, kedy
dobehlo auto najrýchlejšieho
pretekára, bolo po odbehnutí
88,44 kilometrov.
Pre bežcov, ktorí nemali možnosť zúčastniť sa behu v jednej
z oficiálnych lokalít, je ideálna
mobilná aplikácia Wings for
Life World Run, v ktorej bežcov
na celom svete naháňa virtuálne Catcher Car.
Vo Vysokých Tatrách sa
5. ročník Wings for life APP
RUN uskutoční v nedeľu,
6. mája. Behu sa môže zúčastniť každý, kto si stiahne do mo-

bilu aplikáciu a zaregistruje
sa na beh. Výška štartovného
pôjde v plnej sume na dobrú
vec – výskum poranení miechy.
Dvojkilometrová trasa vo Vysokých Tatrách začína o 13.00
hodine v centre Starého Smokovca v blízkosti Švajčiarskeho
domu. Okruh vedie cez Tatranskú kalváriu s prekrásnymi výhľadmi v príjemnom prostredí.
„Každý organizátor musel splniť kritéria a podpísať zmluvu
priamo s Red Bullom, kde sa zaväzuje splniť viaceré podmienky. Je to na baze dobrovoľnosti,
každý organizátor si sám zabezpečuje všetko, bez finančnej
podpory. Práve naopak, sám
do toho investuje nielen svoj
čas, ale aj prostriedky. My sme
sa rozhodli požiadať o možnosť
organizácie tohto APP RUNu

Futbalistom začala sezóna
Prvý zápas piatej Podtatranskej ligy odohrali dospelí
futbalisti pred dvoma týždňami proti Nálepkovu. Osemnástym kolom majstrovských zápasov sa im rozbehla
futbalová sezóna 2018.

Prvý zápas odohrali koncom marca na domácej pôde. Tím TJ
Slovan Nálepkovo zdolali futbalisti FK Vysoké Tatry 2:0. V šiestej minúte strelil gól Roland Macurák, druhý gól dal Matúš
Dolinay v tridsiatej minúte. Zápas v Kluknave, ktorý odohrali
1. apríla proti TJ Nový život Kluknava, skončil bez jediného
gólu. Ďalší zápas odohrali naši futbalisti v nedeľu na ihrisku
v Tatranskej Lomnici. Majstrovský zápas 20. kola 5. futbalovej
ligy proti FK 05 Levoča skončil 0:1.
(Foto a text: kb)

práve kvôli podpore hlavnej
myšlienky podujatia - "beháme
pre tých, ktorí behať nemôžu.
Termínovo to vyšlo na druhý deň
po podujatí CITY TRAIL, takže
návštevníkom i obyvateľom Vysokých Tatier ponúkneme pekný
bežecký víkend so zaujímavou
možnosťou zapojenia sa do celosvetovej zbierky na podporu
výskumu poranení miechy,“
uviedla organizátorka podujatia Vierka Halásová.
Podujatia sa v prípade vhodného terénu môžu zúčastniť
aj vozičkári. Jedným z tých,
ktorí si užívajú život naplno
aj napriek svojmu hendikepu, je Matej Kapusta. Fotograf
na voľnom kolese, ako si hovorí, pochádza z Banskej Bystrice.
K Tatrám má však veľmi blízko.

Matej Kapusta
- fotograf na
voľnom kolese
Rodák z Banskej Bystrice je
od narodenia na vozíčku. No
aj napriek neľahkému osudu
žije svoj život naplno. Jeho
najväčšou záľubou je fotografovanie, no vyskúšal napríklad
aj paragliding a handbike. Niekoľkokrát ste ho mohli stretnúť
s fotoaparátom aj vo Vysokých
Tatrách. „Foteniu sa venujem
od decembra roku 2008. Zatiaľ
ma to neprestalo baviť. Fotím
všetko, avšak najčastejšie reportážnu fotografiu, koncerty a krajinu. Prvýkrát som bol v Tatrách
ešte ako dieťa. Vždy sa mi tam
páčilo a lákali ma okolité štíty.

Nakoľko sa venujem najčastejšie reportáži, tak v aj v Tatrách
fotím radšej ľudí. Väčšinovou
si však vyberám miesta, kde sa
dá ľahšie dostať aj s vozíkom.“
Ako povedal Matej, rád chodí
na Hrebienok a ku kamarátovi
do nosičskej kaviarničky. Práve
vďaka pomoci nosičov sa dostal
aj na vyššie položené miesta
v Tatrách. „Na výlety s nosičmi
spomínam najradšej. Keď ma
prvýkrát niesli na Téryho chatu, síce celý deň pršalo, avšak
keď som zavrel oči tak som mal
pocit, akoby som kráčal po vlastných nohách. Nosičov pohyb tela
sa akoby prenášal do môjho
tela. Bol to pre mňa zatiaľ ten
najkrajší pocit aký som zažil.“
O jeho výborných fotografických schopnostiach svedčia
aj niekoľké výstavy a ocenenia:
„Výstavy som mal zatiaľ iba
v Banskej Bystrici a okolí a v Čechách. Prvá z nich bola v roku
2011 v Thurzovom dome s názvom „Život z podhľadu.“ Vystavoval som na nej fotografie
MsP, hasičov a pár fotiek z New
Yorku. Potom nasledovali výstavy v obchodných centrách
a pod. Cena primátora mi bola
udelená za “vynikajúce tvorivé
výkony a šírenie dobrého mena
zachytávaním jeho atmosféry
prostredníctvom
originálne
spracovaných fotografií,“ uzavrel Matej Kapusta, ktorého životné heslom znie: „Kto chce,
hľadá spôsob. Kto nechce, hľadá
dôvod. “ 
Text a foto: (Miroslav Mališka)

Matej Kapusta -fotograf na voľnom kolese.

TD 8/2018

Infoservis

15

Umiestnenie veľkoobjemových
kontajnerov

Ponuka práce

Mesto Vysoké Tatry v súlade so zákonom č. 79/2015 o odpadoch v súlade
s nariadením mesta č.2/2016 o nakladaní s odpadmi vznikajúcimi na území
mesta Vysoké Tatry, umiestni veľkoobjemové kontajnery na zhromažďovanie objemnejšieho odpadu a odpadu z čistenia priestranstiev takto:

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).

Podbanské - Vysoké Tatry
26. 04. - 03. 05. 2018

1 ks pri polesí
Štrbské Pleso
1 ks pri bytovom dome Tuček

aj pre bytový dom Jedľa

26. 04. - 03. 05. 2018

Vyšné Hágy
1 ks pri ihrisku v starých Hágoch

19. 04. - 26. 04. 2018

1 ks pri bytovkách v areáli ÚT a PCH

19. 04. - 26. 04. 2018

Nová Polianka
19. 04. - 26. 04. 2018

1 ks v areáli VÚCHP
Tatranská Polianka

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:
- príležitosti k ďalšiemu rastu
- stravovanie v rámci hotela
zamestnanecké
rovnošaty
pre jednotlivé pozície
- možnosť využitia zamestnaneckej práčovne
- teambuildingové aktivity pre za-

mestnancov aj podujatia pre rodinných príslušníkov
- benefity v oblasti zdravotnej starostlivosti
- 24. decembra voľný deň
- finančné bonusy podľa pracovného výkonu

19. 04. - 26. 04. 2018

1 ks na sídlisku
Tatranské Zruby
1 ks v areáli Vojenskej zotavovne

19. 04. - 26. 04. 2018

Nový Smokovec
1 ks pri Centrálnych garážach

19. 04. - 26. 04. 2018

Horný Smokovec
12. 04. - 19. 04. 2018

1 ks bytovka Zdravie

12. 04. - 19. 04. 2018

1 ks v areáli učilišťa
Dolný Smokovec

12. 04. - 19. 04. 2018

1 ks pri Požiarnej zbrojnici
Pod lesom

12. 04. - 19. 04. 2018

1 ks na starom sídlisku

12. 04. - 19. 04. 2018

1 ks na novom sídlisku
Hrebienok
1 ks pri horskom hoteli Hrebienok

12. 04. - 19. 04. 2018

Tatranská Lesná
20. 04. - 27. 04. 2018

1 ks pri Škole v prírode
Tatranská Lomnica
1 ks v areáli Jamy

13. 04. - 20. 04. 2018

1 ks pri veľkosklade zeleniny

13. 04. - 20. 04. 2018

3 ks pri centrálnych garážach

13. 04. - 20. 04. 2018

3 ks na sídlisku

13. 04. - 20. 04. 2018
20. 04. - 27. 04. 2018

1 ks pri dome Tri Duby
Tatranské Matliare

20. 04. - 27. 04. 2018

1 ks pri bytovkách
Tatranská Kotlina
1 ks pri bytovkách

20. 04. - 27. 04. 2018

1 ks pri materskej škole

20. 04. - 27. 04. 2018

Táto služba odvozu zhromažďovania objemnejšieho odpadu
je pre domácnosti a podnikateľské subjekty bezplatná.

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.

Oznam

Dňa 28.2.2018 bola ukončená prevádzka Neurologickej ambulancie
na Poliklinike v Novom Smokovci. Pacienti budú vyšetrení každý kalendárny párny utorok v čase 7.00-13.00 hod. na Neurologickej ambulancii vo Svite, Fr. Kráľa 273/14. MUDr. Ján Hnath.

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

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.
Prijmeme upratovačky a chyžné pre hotelové, bytové a komerčné
priestory. 0910 964 977
Čistenie kobercov, sedačiek,
automobilov. Cenník na www.
tepovanie-poprad.sk, Tel: 0907
437712,domácnosti aj firmy.

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-

Umelecký maliar vezme
do prenájmu menší svetlý priestor
vo Vysokých Tatrách, miestnosť
vhodnú na zriadenie ateliéru.
Kontakt: 0908329961
Nova restauracia Central
v srdci Smokovca hlada zamestnancov; Ponukame pracu
pre kucharov a casnikov v priatelskom time s atraktivnymi
podmienkami v modernej a stylovej restauracii. Praca s nami
bude zabavou! restauracia@centralsmokovec.sk
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