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Požiar s p ô s o b i l
nečak ané škody

Vo štvrtok, tretieho mája vypukol nad Kežmarskými
Žľabmi lesný požiar. Zničil šesť hektárov lesa vo vlastníctve
mesta Kežmarok vo štvrtom a piatom, najvyššom stupni
ochrany prírody. Príčinou vzniku bol ľudský faktor.
Požiar bol lokalizovaný v masíve vrchu Stežky nad Kežmarskými Žľabmi.
Hasilo ho viac ako 80 hasičov
a dva vrtuľníky Letky ministerstva vnútra a Letky ministerstva obrany. Keďže prácu
hasičom komplikoval ťažko
dostupný terén, do akcie boli
okamžite nasadené vrtuľníky
so špeciálnymi „bambi vakmi,“
pomocou ktorých hasili zhora.
V prvý deň sa okrem hasičskej
techniky priamo v teréne použilo trinásť bambi vakov, počas
druhého dňa o tri menej. Ako
uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany Slovenskej republiky Danka Capáková, vojenský
vrtuľník prepravil na hasenie
40 000 litrov vody. Tú naberal
do vaku priamo z nádrže s vodou určenou na zasnežovanie
svahu v Tatranskej Lomnici,
ktorá sa nachádza povyše sta-

nice kabínkovej lanovky.
Hasičský a záchranný zbor
Slovenskej republiky (HaZZ
SR) požiadal o spoluprácu pracovníkov Horskej záchrannej
služby (HZS). Záchranári pomáhali pri usmernení turistov
z okolia postihnutej oblasti turistických chodníkov. Turisti
museli opustiť chodníky v oblasti Kežmarskej Bielej vody,
Zeleného plesa, chaty Plesnivec
a Doliny Siedmich prameňov.
Pri zamedzení vstupu do postihnutého územia asistovalo dvadsať príslušníkov HZS
z oblastných stredísk Vysoké
a Západné Tatry, Slovenský
raj, Strediska lavínovej prevencie a Školiaceho strediska
HZS so záchrannou technikou. Záchranári poslali mimo
ohrozeného územia odhadom
800 až 1 200 turistov. Nikto
(pokračovanie na str. 4)

Spoločenská miestnosť je farebná a ponúka možnosť relaxu.
Archív n. o. JESEŇ ŽIVOTA

Denné stacionáre by mali
v meste vznikať, nie zanikať
Starý Smokovec/Vysoké Tatry - Mesto Vysoké Tatry hľadá riešenia,
ako denný stacionár v meste vytvoriť, nie naopak. Jednou z navrhovaných možností je aj rokovanie s neziskovou organizáciou JESEŇ
ŽIVOTA, ktorá danú službu v meste Vysoké Tatry plánuje zriadiť.
Rozhodnutie o poskytovaní
sociálnej služby v dennom stacionári je prvým krokom.
Žiadatelia, ktorí uvažujú využiť služby denného stacionára,
by mali v prvom rade na mestskom úrade vo Vysokých Tatrách navštíviť sociálne oddelenie. Mesto tak koná na základe
zákona č. 448/2008 Z. z. Zákona
o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov. Sociálna

Tatranské chaty môžete navštíviť virtuálne vďaka projektu Vysoké Tatry cestou necestou. Viac na strane 2

pracovníčka vydá po požiadaní
rozhodnutie o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári. Bez vydaného rozhodnutia,
ktoré musí byť právoplatné nie je
možné poskytovať sociálnu službu. Zároveň vyjadrila riaditeľka
A. Harabinová presvedčenie,
že ak by občania mali záujem
dozvedieť sa viac informácií je
ochotná vysvetliť a bližšie objasniť dané skutočnosti v kluboch
dôchodcov. Upozorňuje aj na to,
že aj keď občania dané rozhodnu-
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(pokračovanie na str. 2)
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videli sme
Futbal a golf v jednom. Od mája
si v Black Stork vo Veľkej Lomnici
môžete zahrať novinku FootGolf.
Otvárací zápas odštartoval 8. mája
Ján Kozák ml. a zahrať si môžete
denne od 14.00 hodiny. Kombinácia dvoch najobľúbenejších športov kde sa hrá s futbalovou loptou
na golfovom ihrisku s jamkami
s priemerom 53 cm. Pravidlá hry
sú totožné ako pri golfe, ale na klasické kopačky radšej zabudnite,
organizátori odporúčajú trufy či
halové tenisky.
Bezbariérové turistické trasy v Tatrách určené pre hendikepovaných, ktoré pripravili Štátne
lesy TANAP-u so spoločnosťou
HARTMANN-RICO v projekte
TATRY BEZ BARIÉR prinášajú
skvelé typy na výlet. Trasy v Tichej
doline v Západných tatrách, Bobrovecká či Roháčska dolina, cesta
z Tatranskej javoriny na Podmuráň
s nádhernou scenériou, zámkom či
kostolom sú určite lákadlom. Bielovodská dolina a Popradské pleso sú príjemným relaxom pre telo
i dušu a obľúbenými sú rovnako
Rainerova chata i potulky s Jánošíkom v Prielome Dunajca.
V nedeľu 13. mája v Evanjelickom kostole vo Veľkej Lomnici
vystúpila na benefičnom koncerte známa speváčka Lucie Bíla.
Nad štvrtým ročníkom podujatia
prevzal záštitu prezident SR A. Kiska. Koncert pod záštitou nadácie
Miroslava Šatana podporuje hendikepované deti z Veľkej Lomnice,
ale i blízkeho okolia Starej Lesnej
a Huncoviec.
Grafity na zubačke v Tatranskej Štrbe poriadne rozprúdili vlnu
kritiky. Pobúrenie bolo logické nakoľko turisti sa ňou vyberú najmä
kvôli výhľadom. Posprejované vozne musela takmer 4 hodiny čistiť
externá firma a prípadom sa naďalej zaoberá aj polícia.
Dinosaury v Tatrách a ich výskyt v našich horách potvrdil známy paleontológ Martin Kundrát
a predpokladá sa, že ide o prvý takýto dôkaz o ich výskyte na našom
území. Paleontológ, ktorý nasleduje stopy Milana Sýkoru, ktorý už
v roku 1975 objavil v Západných
tatrách tri stopy týchto pravekých
zvierat uvádza: „Na priestore niekoľkých metrov sme našli naozaj
nezvyčajne veľa stôp, úlomkov
a ostatky rastlinstva. Život tam
pravdepodobne pritiahla voda. To
svedčí o tom, že šlo o celý ekosystém
s množstvom tvorov.“
(pokračovanie na str. 6)
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Denné stacionáre...
(dokončenie zo str. 1)

tie budú mať vystavené, nikde nie je povedané, že
do denného stacionára musia chodiť. „Rozhodnutie
je dobrovoľné a na základe neho im môže byť poskytovaná služba, nakoľko bez neho to možné nie je.“
Dodáva riaditeľka A. Harabinová.
Denný stacionár ráta s kapacitou tridsiatich lôžok
V dennom stacionári poskytuje počas týždňa
v rozsahu 8 hodín denne, pričom však môže poskytovateľ dojedanť s prijímateľom služby aj jej
poskytovanie na kratšiu dobu a to 4 hodiny denne. Denný stacionár je svojou podstatou odlišnou
službou od Klubu dôchodcov (Denného centra
pre seniorov), keď sa v ňom poskytujú pod dohľadom kvalifikovaného personálu komplexné sociálne a opatrovateľské služby, a nielen voľnočasové
a spoločenské aktivity. Jedna služba však nevylučuje
službu druhú, práve naopak, predpokladáme úzku
súčinnosť a spoluprácu Denného stacionára s Klubom dôchodcov.
Službu, by bolo možné poskytovať od konca
tohto roka alebo najneskôr od nového roka. Vybavenie a zariadenie má spoločnosť pripravené, ale
žiadosti od občanov už môžu byť vybavované a o takúto službu môžu práve v týchto dňoch požiadať
nakoľko zákonné lehoty sú dlhé a je potrebné ich
dodržať.
Denný stacionár ponúka okrem už spomínaných
aktivít a služieb aj zvoz v rámci Tatier. K dispozícii
majú osemmiestne vozidlo. Podľa slov riaditeľky sa
dá zariadiť aj spätný odvoz, ale ten je viazaný už viac
menej na rodinu, ktorá si podľa svojich možností
po svojho rodiča či príbuzného príde. „Pre niekto-

rých klientov je dôležité najmä byť v spoločnosti, mať
zabezpečenú stravu, program, pravidelné podávanie
liekov, ošetrovateľské úkony. Podľa novej vyhlášky
musia mať denné stacionáre už aj lôžka na oddych
a spánok a samozrejme budú k dispozícii občanom.“
Upresnila riaditeľka A. Harabinová.
Poskytovanie stravy je zabezpečené počas celej
dĺžky denného pobytu.
„Dovoz stravy, by sme riešili prostredníctvom nášho
zariadenia, nakoľko máme vlastnú kuchyňu. Zároveň
nám však aj vzniká povinnosť zabezpečiť stravovanie.“ Dodáva riaditeľka.
Aktivity v zariadení sú od bežných rehabilitačných
cvičení s terapeutom, cez spoločenské hry, trávenie
voľného času zmysluplnou činnosťou. Dôležité je
však podľa slov riaditeľky dbať na štruktúru skupiny,
k čomu inklinuje, čo uprednostňuje a podobne. „Pre
mobilných klientov ponúkame aj možnosť výletov, nakoľko disponujeme autom. Kreatívne kurzy, ktoré pozitívne ovplyvnia jemnú motoriku seniorov sú veľmi
obľúbeným spestrením. Čítanie, posedenia s pánom,
ktorý chodí hrávať na harmonike. Realita je však
trochu iná, nakoľko máme veľa imobilných klientov
a všetko je to o komunikácii s danou skupinou a podľa toho sa potom vyberú tie najvhodnejšie aktivity.
Máme teda reálny záujem rozšíriť svoje pôsobenie
v Starom Smokovci. V súčasnosti je z mestom podpísaná nájomná zmluva a čakáme na kolaudačné rozhodnutie. Priestory sme si prešli aj s hygienou, aby ten
priestor vyhovoval tým podmienkam, ktoré sú určené
v zákone a aby sme ho mohli využívať na poskytovanie služby denného stacionára. Zámer je, aby sa to
poskytovalo občanom mesta Vysoké Tatry.“ Vyjadrila
presvedčenie A. Harabinová, riaditeľka neziskovej
organizácie JESEŇ ŽIVOTA.
(danbir)

Spustenie projektu - Vysoké Tatry cestou necestou
Starý Smokovec/Vysoké Tatry - Projekt Vysoké Tatry cestou necestou realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Prioritnou osou aktivity je nie- vanejšie miesta – vysokohorské chalen ochrana a rozvoj prírodného ty, symbolický cintorín a Beliansku
a kultúrneho dedičstva cezhra- jaskyňu. Mnohé z týchto chodníkov
ničného územia, ale i propagácia. sú vhodné aj pre menej zdatných
Aktivity programu sú zamerané turistov, resp. pre rodiny s deťmi.
na prezentáciu Vysokých Tatier V ďalších etapách plánujeme rozformou virtuálnych prehliadok, šíriť webovú stránku aj aplikácie
ktoré nájdete na novovytvorenej o náročnejšie vysokohorské túry,
webovej stránke tatryvirtualne.sk kultúrne pamiatky, cyklochodníky
a jej mobilných aplikáciách „Tatry a iné zaujímavosti mesta. Naším
Virtualne“.
cieľom je propagovať Vysoké Tatry
Projektová manažérka mesta s využitím moderných komunikačVysoké Tatry, Z. Hlavatá nám vy- ných nástrojov tak, aby sme vedeli
svetlila prečo projekt vznikol a čo osloviť návštevníkov a aby si vedenám prinesie: „Na území mesta li dopredu naplánovať svoju túru
Vysoké Tatry zatiaľ takáto forma podľa vlastných možností.“
propagácie chýbala. Keďže na na- Súčasťou je aj mapa celého tatranšom území nachádza množstvo ského regiónu
zaujímavých miest, rozhodli sme sa
Jednotlivé body záujmu sú
rozdeliť realizáciu týchto e-služieb na nej priamo vyznačené a prena viacero etáp.
hľadnosťou poteší nejedného tuVysokohorské chaty, symbolický ristu.
Obsahujú
cintorín a Belianska jaskyňa
aj krátke popisZ. Hlavatá, projektová manažér- ky v slovenskom
ka ďalej vysvetľuje: „V prvej etape, a poľskom jazyku,
ktorá bola hlavným cieľom projektu ktoré vám na„Vysoké Tatry cestou necestou“ sme vrhnú nové traspracovali turisticky najnavštevo- sy na ďalšie túry

a výlety. Mobilná aplikácia vám
bude stále po ruke a je totožná
s webovou stránkou. Vytvorená je pre verzie Android a iOS
a umiestnená na GooglePlay
a AppStore na stiahnutie zadarmo
(free verzia).
Odklik na novovytvorenú webovú stránku:
https://tatryvirtualne.sk/
Odklik na mobilné aplikácie
Tatry Virtualne:
Google Play
https://play.google.com/store/
apps/details?id=sk.digimedia.tatryvirtualne
AppStore
ht t p s : / / i t u n e s . ap p l e . c o m /
sk/app/tatry-virtualne/
id1369122406?mt=8
Projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A Poľsko-Slovensko
2014 – 2020.
(danbir)
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Zvyšovanie bezpečnosti v meste a školách
Vysoké Tatry - V záujme zvyšovania
bezpečnosti a prevencii proti vandalizmu
zabezpečuje mesto kamerový systém. Realizácia projektov inštalácie bezpečnostných
kamier sa uskutočnila už aj v Základnej škole
s materskou školou v Dolnom Smokovci.
Mesto Vysoké Tatry získalo dotáciu
vo výške 10 000 € na „Zvýšenie bezpečnosti v meste Vysoké Tatry – kamerový
systém." Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, mesto Vysoké Tatry zabezpečilo
spolufinancovanie projektu vo výške 20%
oprávnených nákladov, teda sumou 2 500
€. Jeho cieľom bolo vybudovanie interného monitorovacieho systému v Základnej

PÝTALI SME

SA ZA VÁS

škole s materskou školou v Dolnom Smokovci. Novovybudovaný systém pozostáva
z pätnástich kamier umiestnených v interiéri školy, ktoré monitorujú všetky vstupy
do budovy a chodby. Hlavným dôvodom
inštalácie kamerového systému je
zvýšenie bezpečnosti žiakov a zníženie vandalizmu. „Keďže budova
školy sa nedá celkom uzamknúť,
aby sa do nej nikto cudzí nedostal, bolo veľmi dôležité zabezpečiť
ju kamerovým systémom. Takisto
v kolektíve žiakov dochádza ku konfliktom, odcudzeniu nejakých predmetov,
takže záznamy nám pomôžu pri hľadaní
vinníkov. Je to aj dobrá prevencia proti
šikane,“ povedal riaditeľ školy Ondrej Ba-

logh. Kamerový systém im nainštalovali
v apríli, takže zatiaľ ho len testujú. „Koncom minulého roka sme opäť podali žiadosť
na vybudovanie kamerového systému. Tentokrát sme sa ale zamerali na komplexnú
rekonštrukciu existujúceho mestského externého kamerového systému,
ktorý bude doplnený o dve nové
kamery. Celkové výdavky projektu sú 24 358 €, výška žiadanej
dotácie je 19 486,40 € a zvyšných
20% dofinancuje mesto. Žiadosť
o dotáciu je zatiaľ v procese hodnotenia,“ uviedla Zuzana Hlavatá, projektový
manažér z Oddelenia regionálnej politiky,
cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov mesta Vysoké Tatry. 
(kb)

Stále aktuálnym a prebiehajúcim procesom prechádzajú hasičské stanice. Ich súčasný stav, riešenie situácie a plánované
kroky sme zisťovali u Jozefa Gála, vedúceho Oddelenia investičnej činnosti, opráv a údržby mesta Vysoké Tatry.

Hasičské stanice v Tatranskej Kotline a v Tatranskej Lomnici

„Minulý rok sme podali návrh na nenávratný finančný príspevok
na rekonštrukciu a opravu hasičskej stanici (HS) v Tatranskej
Kotline a na výstavbu novej v Tatranskej Lomnici. Z ministerstva
vnútra Slovenskej republiky nám schválili príspevok v maximálnej možnej výške 30 tisíc eur na HS T. Kotlina aj na HS T. Lomnica.“
Tatranská Kotlina: „V týchto
dňoch bola vypracovaná výzva
na predkladanie ponúk zákazky
s nízkou hodnotou, ktorá bude
zaslaná uchádzačom. Cenové
ponuky by mali byť predložené
do cca 10 mája a na základe výsledku bude vybraný zhotoviteľ.
Realizácia by mala byť ukončená
do dvoch mesiacov od podpísania zmluvy o dielo,“ povedal Gál.
Tatranská Lomnica: „Tam je
to komplikovanejšie. Orientačne
podľa pripraveného projektového rozpočtu, ktorý však nie je
ešte úplne hotoví sa odhaduje
cena výstavby cez 300 tisíc eur.
V kalkulácii nie sú napríklad
zahrnuté búracie práce a niektoré veci sa museli meniť. Projekt
bol robený pre podanie žiadosti,
to znamená, že v podstate podrobná štúdia nie je vypracovaná. Projekt obsahuje niekoľko
stavebných objektov, z ktorých
jedným je kanalizácia a vodovod, samotná stavba a búranie,
plynofikácia a elektrická sieť.
Dostali sme nesúhlasné stanovisko z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ),
nakoľko projekt neriešil miestnosť pre upratovačku. Tiež bolo
potrebné preklasifikovať niektoré priestory, ako výdajňu stravy a umyváreň riadu a podobne, ktoré tam nie sú potrebné.

V tomto čase je to už vyriešené.“
Plynová kotolňa, kanalizácia a hľadanie finančných
zdrojov.
„Kotolňa obsahuje aj regulačnú stanicu STL plynu, ktoré bude potrebné zbúrať spolu
s kotolňou a nanovo postaviť
novú regulačnú miestnosť. My
sme s týmto nepočítali. Zistili sme, že je možné vybudovať
regulačnú miestnosť, vedľa
v hale. Rovnako sa zistilo, že
celý areál VPS nie je napojený
na verejnú kanalizáciu. Čiže sa
musí vybudovať nová kanalizačná prípojka a napojiť všetky
existujúce objekty, u ktorých sa
to požaduje. Verejná kanalizácia je vyššie ako terén VPS, čiže
je potrebné dostavať prečerpávaciu stanicu. Pribudli nám
teda ďalšie stavebné objekty,
resp. došlo k ich zmene, na čo
finančné prostriedky nepostačujú (kanalizačná a vodovodná prípojka a regulačná stanica
plynu), keď vezmem do úvahy, že náklady na celú stavbu
sa môžu pohybovať okolo 350
tis. EUR. O ďalšie finančné prostriedky sme požiadali
aj v tomto roku, no limitujúca
je výška oprávnených nákladov
pre túto výzvu, čo je len 30 tisíc eur. Pracujeme na úprave
projektovej dokumentácie v sú-

vislosti s plynom a napojením
areálu na verejnú kanalizáciu,
ako aj na projekte na odstránenie existujúcich stavieb, ktoré
na mieste navrhovanej stavby
stoja. Následne vykonáme inžiniersku činnosť a požiadame
o povolenie stavby. Predpokladáme, že sa nám ho podarí

získať do polroka. Priebežne
budeme hľadať finančné prostriedky na realizáciu. Jedným
z možných riešení by mohol
byť odpredaj starej mestskej
budovy hasičskej stanice v T.
Lomnici, kde však máme predbežný nesúhlas Mestského
(danbir)
zastupiteľstva.“

Mestská polícia informuje
Tatranské cesty brázdila Slovenská KOBRA a striehla
na rýchlych a bezohľadných vodičov. V rámci preventívno-bezpečnostných opatrení rozdali zopár pokút a aspoň na chvíľu
donútili niektorých spomaliť.
V Tatranskej Lomnici budú pracovníci TANAP-u odchytávať jelene, ktoré sa dlhodobejšie potulujú okolo sídlisk a neraz
si to namieria aj na cestu. Zároveň mestskí policajti prosia občanov, aby neprikrmovali zvieratá (líšku v Tatranskej Lomnici). Nevhodné sú najmä šupky z banánov či citrusových plodov,
ktoré následne spôsobujú zvieratám nepríjemnosti, pretože nie
sú ich prirodzenou potravou a namiesto osohu, im nevedomky
škodíme.
Požiar v Tatrách je uhasený a príslušníci mestskej polície
veria, že bude posledný. V lese je neskutočne sucho, hladiny
potokov klesli a dážď je pre les skutočne dôležitý. Mestskí policajti upozorňujú na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, ohorky z cigariet, sklenené fľaše a podobne.
Dopravná výchova, ktorá sa realizuje každoročne smeruje
do škôl. Deti sú pred prázdninovým obdobím, dni sa predlžujú
a väčšina trávi svoj voľný čas vonku. Naučia sa bezpečnému
správaniu sa na komunikáciách, správne prechádzanie cez cestu, sledovanie premávky, používanie reflexných prvkov či prípadnú pomoc účastníkom dopravnej nehody.
Diviaky sú v našich lesoch premnožené, policajti preto
prosia občanov a návštevníkov, aby boli obozretní. Rovnako
premnožená je aj populácia medveďov, ktorá sa dostáva nebezpečne blízko nielen na cintoríny ale aj k obydliam. Opäť prosia príslušníci MsP, aby občania na cintorínoch vôbec nepálili
náhrobné sviečky, výrazne tým zamedzia vyčíňaniu medveďa.
(danbir)
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pocito vá mapa Vysokých Tatier
V priestoroch Hotela Wili Tatry
v Tatranskej Lomnici sa uskutočnila
prezentácia používania Pocitovej
mapy spojená s diskusiou o pocitoch z verejných priestorov mesta
Vysoké Tatry.
Architektka Mária Caffrey zvolala toto
stretnutie pre všetkých, ktorým nie je
ľahostajný vzhľad a využitie verejného
priestoru v ktorom žijú, prípadne trávia
svoj voľný čas. Participácia na zlepšení
verejného priestoru vo Vysokých Tatrách
je v súčasnosti možná aj cez projekt Pocitová mapa.

Mapa slúži na zmapovanie mesta, vyjadrenie pocitov o atraktívnosti jednotlivých častí, o doprave, zeleni a bezpečnosti.
Každý, kto si otvorí mapu na internetovej

stránke
https://www.pocitovamapa.sk/
vysoke-tatry-2018/ bude môcť zaznačovať
pozitívne a negatívne pocity z miest v jednotlivých kategóriách. Ku každej otázke
môže označiť viac miest. Stručný popis
k výberu daného miesta pomôže k jeho
zlepšeniu. Výsledky spracujú architekti
a urbanisti, ktorí poskytnú výstupy slúžiace
ako podklady na plánovanie rekonštrukcií
a tvorbu verejného priestoru.
Keďže obyvatelia najlepšie vedia, čo mestu chýba a nie každý má prístup na internet, Mária plánuje navštíviť aj denné centrá, v ktorých by spoločným rozhovorom
s účastníkmi zaznačila odpovede na jednotlivé otázky a podnety na zlepšenie
do interaktívnej mapy.  (Foto a text: kb)

Požiar s p ô s o b i l
nečak ané škody

Pamiatku 73. výročia Oslobodenia Slovenskej republiky si počas 7. mája
uctili aj zamestnanci mestského úradu v Starom Smokovci. Príhovorom
a minútou ticha vzdali úctu tým, ktorí sa zaslúžili o ukončenie jedného
z najväčších vojnových konfliktov sveta. 
Text a foto: danbir

Kde pribudli miesta oddychu?
Zóny oddychu sú jedným z ukazovateľov kvality života
v meste. Mesto Vysoké Tatry sa taktiež neustále zlepšuje
a nielen na podnety obyvateľov pribúdajú a renovujú sa
existujúce lavičky, mostíky či chodníky.
Vlani pribudli nové lavičky v Tatranskej Lomnici. Najmä tie
na ceste od sídliska k Zdravotnému stredisku si pochvaľujú starší obyvatelia, ktorí na nich radi oddychujú v príjemnom prostredí.
Na podnet Smokovčanov pribudli tento mesiac ďalšie tri lavičky popri chodníku pri hoteli Átrium a pri Ville Dr. Szontagha. „Lavičkami
sme reagovali na prosbu starších občanov. Požiadali nás o doplnenie
ďalších lavičiek na chodníku, ktorý často využívajú pri presunoch
do obchodu a k lekárovi,“ povedal primátor mesta Ján Mokoš.
Ďalšie lavičky financované mestom osadia v priebehu tohto mesiaca
pracovníci VPS Vysoké Tatry v ostatných mestských častiach,
najbližšie v Tatranskej Polianke. Okrem toho ich čakajú opravy
drevených mostíkov po zime, chodníkov, čistenie mesta a inštalácia
elektrického oplotku proti zveri. O ten požiadali správcovia Tatranského domova v Tatranskej Polianke, ktorých opakovane navštevoval
a ohrozoval medveď. 
Foto a text: kb

Nová lavička pri Ville
Dr. Szontagha už
plní svoj účel

Požiar v ťažko dostupnom teréne hasilo 80 hasičov a dva vrtuľníky. Vrtuľník hasil zhora pomocou špeciálnych bambi vakov, ktoré plnil v nádrži
na zasnežovanie v Tatranskej Lomnici. 
Foto: kb
(dokončenie zo str. 1)

z prevažne poľských turistov
sa počas požiaru a presunu
nezranil. Chodníky boli z hľadiska bezpečnosti do soboty
uzatvorené.
Miesto vzniku požiaru bolo
lokalizované až v piatok, krátko
pred 11.00 hodinou. Príčinou
bol ľudský faktor, zrejme neuhasená cigareta alebo manipulácia
s otvoreným ohňom. Konateľ
spoločnosti Lesy mesta Kežmarok Juraj Kulík uviedol, že „požiar bol nahlásený hasičskému
záchrannému zboru vo štvrtok
poobede. Lokalizovaný bol nasledujúci deň, 4. mája. Hasenie
pokračovalo do 6. mája do 18.00
hodiny. 7. mája okolo 11.00
hodiny došlo k opätovnému
rozhoreniu požiaroviska, ktorého hasenie sa ukončilo vo večerných hodinách. Nasledujúci
deň uskutočnili zložky HaZZ SR
kontrolnú obhliadku požiaroviska. Celková škoda bola vyčíslená
sumou 17 293,95 eur.“ Environmentálne škody boli však oveľa
vyššie. Riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol

Majko povedal, že „príroda sa
bude spamätávať aj desiatky rokov. Pri požiari zhorí všetko až
na kameň. Kým sa vytvorí pôda
a začnú rásť prvé lišajníky, bude
trvať naozaj veľmi dlho.”
Na základe tejto udalosti
vyhlásilo Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky, Okresné
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade,
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich
ochrannom pásme (50 m
od hranice lesného pozemku)
v okrese Poprad. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru, ktoré vyhlásili od 3.
mája do odvolania, je každý
povinný dodržiavať zásady
protipožiarnej
bezpečnosti.
Ide najmä o zákaz fajčiť v lesoch, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať
otvorený plameň na miestach
so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov
na lesných pozemkoch a v ich
ochrannom pásme.
(kb)
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Odkaz pre starostu spustený už aj v Tatrách
Vysoké Tatry – Mesto Vysoké Tatry sa zapojilo do portálu Odkazprestarostu.sk, ktorý umožňuje obyvateľom a návštevníkom obce
nahlásiť problémy, ktoré ich trápia, a to jednoducho a rýchlo.
Portál
Odkazprestarostu.
sk bol po prvýkrát spustený
v Bratislave vo februári 2010,
odkedy sa postupne stal dobre
fungujúcou súčasťou komunikácie samosprávy s obyvateľmi
v ďalších mestách a obciach.
Zlepšil a sprístupnil tak ich činnosť a do dnešného dňa prispel
k vyriešeniu viac než 21 tisíc
problémov, ktoré trápili občanov. Obľúbenosť portálu rastie
najmä vďaka jeho užívateľskej
priateľskosti a faktu, že samosprávy nič nestojí.
Podnety je možné posielať
buď z webovej stránky www.
odkazprestarostu.sk,
alebo
priamo z mobilného telefónu,
prostredníctvom aplikácií pre
operačné systémy Android,
iOS a Windows Phone. Užívatelia na Odkazprestarostu.
sk najčastejšie nahlasujú problémy týkajúce sa kvality ciest
a chodníkov, dopravného
značenia, a neporiadku či

znečistenia životného prostredia.
Okrem riešenia aktuálnych
problémov obyvateľov, portál pomáha zorientovať sa
v kompetenciách samosprávy.
Obyvatelia môžu sledovať
pod každým podnetom komunikáciu medzi samosprávou
a obyvateľmi, ale aj medzi samosprávami a ďalšími subjektmi, ktorí do riešenia problémov
vstupujú. Pri každom podnete
je potrebné uviesť krátky názov
a popis problému, zvoliť jednu
z príslušných kategórií (napr.
životné prostredie, parkovanie áut, ...) a typov podnetov,
označiť na mape, kde sa podnet
nachádza a priložiť fotografiu,
ktorá daný problém dokumentuje.
Po potvrdení podnetu administrátorom portálu nasleduje jeho odoslanie samospráve. O odoslaní podnetu
vás portál informuje prostred-

níctvom e-mailovej notifikácie. Po zverejnení podnetu
samospráva odpovedá, či a ako
ho bude riešiť. Ak mesto Vysoké Tatry nezašle prvú odpoveď
do štrnástich dní od pridania
podnetu, podnet je automaticky označený ako neriešený.
Na druhej strane, mesto má
možnosť uviesť, že podnet nepatrí do jeho kompetencie a je
možné zmeniť zodpovednosť
za jeho riešenie na iný subjekt.
Na Odkazprestarostu.sk je
možné podnetom prideliť štyri
statusy, a to zaslaný, v riešení,
vyriešený a neriešený. Portál
zároveň umožňuje obyvateľom
o každom podnete slobodne
diskutovať, hodnotiť, či je odpoveď samosprávy uspokojivá,
pridávať komentáre či aktualizácie podnetov. Pomocou
aktualizácie má užívateľ, ako
aj všetci návštevníci portálu, možnosť zaslať dodatočné
informácie o stave, či riešení
podnetu. Odoslanie aktualizácie je možné priamo na portáli, alebo pomocou mobilnej
aplikácie. 
(danbir)

Bezplatné poradenstvo pre spotrebiteľov pod Tatrami
Poprad/Vysoké Tatry – Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S. O. S.) poskytuje bezplatné poradenstvo a pomoc klientom pri uplatňovaní reklamácií, odstúpenia od zmlúv
či riešenia spotrebiteľských problémov v ďalšom meste, okrem Popradu, Bratislavy,
Trnavy, už aj v metropole východu v Košiciach.
Spoločnosť
ochrany
spotrebiteľov
(S.O.S.) Poprad tohto roku poskytuje bezplatné poradenstvo spotrebiteľom v štyroch pracoviskách na Slovensku. „Aj
tohto roku sa nám podarilo dostať dotáciu
Ministerstva hospodárstva SR na prevádzku spotrebiteľských poradenských centier
a pokračovať v poskytovaní bezplatného
poradenstva spotrebiteľom už na štyroch
miestach na Slovensku.“ Informovala nás
Petra Vargová Čakovská zo Spoločnosti
ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad.
„Spotrebiteľské poradenské centrum ADR
v Poprade na Nábreží Jána Pavla II. 439/16
je určené obyvateľom Prešovského kraja
a Košický kraj má kontaktné miesto priamo
vo svojej metropole v sídle Edukačného centra mimosúdneho riešenia sporov v budove
Magistrátu mesta Košice na Trieda SNP
48A. Spotrebiteľom Bratislavského kraja
sú naši kolegovia k dispozícii v Bratislave
na Grősslingovej ulici č. 4 a v Trnave poradenstvo bezplatne poskytujeme v poradni
na Trhovej ulici č. 2,“ vysvetlil Michal Fá-

ber, predseda združenia S. O. S.
Poškodený tovar si niekedy všimneme
až doma po zakúpení. „Šmejdenie“ a následné zlé zmluvy o energiách vedia poriadne znepríjemniť život no ich odvolanie
či zrušenie je zložité. No zdá sa, že práve
takéto inštitúcie pomáhajú spotrebiteľovi
poradiť si pri reklamácii, výmene či riešení sporov medzi predávajúcimi a kupujúcimi. Projekty Spotrebiteľské poradenské
centrum ADR pre Prešovský a Košický kraj
2018 a Spotrebiteľské poradenské centrum
ADR pre Bratislavský a Trnavský kraj 2018
sú financované z dotácii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky s trvaním
do konca tohto kalendárneho roka.
Prostredníctvom kontaktných osôb sa
dajú riešiť spory mimosúdnou cestou.
Ako jediný subjekt na Slovensku rieši
situáciu klientov aj prostredníctvom inštitútu alternatívneho riešenia sporov a poverených osôb. Kontaktná osoba vyhodnotí
prípad a operatívne ho prepošle na ďalšie
riešenie konkrétnej inštitúcii. Za uplynulý

rok riešila najmä podnety z predaja prevádzkových priestorov, podomový predaj
energií, nezrovnalosti z oblasti finančných
služieb a ich sprostredkovania, reklamácie
obuvi, stavebných či remeselných prác.
„Často sa stáva, že spotrebitelia počas prieskumu na ulici alebo v telefonickom rozhovore súhlasia, aby im predajca
na skúšku poslal tovar, a o pár mesiacov už
vymáha vraj neuhradené poplatky. Zmluvy o poskytovaní elektriny alebo plynu
nikdy neslobodno uzatvárať medzi dverami. Ak vám niekto zaklope a snaží sa vás
na prahu presvedčiť, že má výhodnú ponuku, už to by mal byť varovný signál. Stále
pretrvávajú aj problémy s reklamáciami
obuvi, najmä tzv. módnej obuvi, ktorá je
prakticky nereklamovateľná, hoci v obchodoch už takmer inú ako módnu obuv nenájdete. Ľudia tiež príliš dôverčivo platia
vysoké zálohy zhotoviteľom a remeselníkom, ktorí u nich zazvonili a sľúbili, že výhodne vymenia strechu alebo zateplia pivnicu. Po tom, čo dostanú peniaze však často
objednané dielo v požadovanej kvalite neodovzdajú. Spotrebitelia často reklamovali
aj nábytok, šperky, oblečenie, kozmetické
služby, spodnú bielizeň či napríklad účes,“
doplnil na záver M. Fáber.
(danbir)
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Fialka dvojkvetá v Belianskych
Tatrách potešila nielen ochranárov. Na byli má dva kvietky
a uprednostňuje vlhké, mokré a kamenisté pôdy. Jej výskyt je najmä
v zásaditých a kyslých substrátoch
či v okolí pramenísk, brehoch lesných potokov, nivách a v štrbinách
skál. Podľa slov riaditeľa Pieninského národného parku Vladimíra Kĺča nájdeme fialku dvojkvetá
aj v lokalite územnej pôsobnosti
v okolí Správy Tatranského národného parku a lokalite Chovancov
vrch a v Belianskych Tatrách.
Novinársky deň bol 10. mája
venovaný výsadbe sadeníc na území Národného parku Nízke Tatry
(NAPANT-u) v lokalite Lesnej správy Malužiná. Les poškodila veterná
a lykožrútova kalamita. V rámci
kampane spoločnosti LIDL Slovenská republika v. o. s. Voda pre stromy sa podarilo vyzbierať 185 tisíc
sadeníc stromčekov.
KATAPULT – TURNÉ 2018
„ŠŤASTNÉ
NAROZENINY“
Koniec týždňa, piatok 11. mája
o 19.00 hodine patril koncertu
známej bigbeatovej skupine KATAPULT. V divadelnej sále Domu
kultúry v Poprade oslavovala svoje štyridsiate narodeniny. Vďaka
svojmu výnimočnému celoročnému turné zavítala aj do mesta
pod Tatrami a odohrali tak svoje
najväčšie hity. Plánom skupiny je
počas turné navštíviť všetky mestá,
v ktorých kedy koncertovali a osláviť tak aj sedemdesiatku frontmana
Olda Říhu.
Únia materských centier v Poprade zorganizovala na Deň matiek Míľu pre mamu. Pod záštitou
prezidenta Slovenskej republiky A.
Kisku sa námestie sv. Egídia v Poprade zaplnilo deťmi a sprievodné
akcie boli príjemným spestrením.
O 16.00 hodine prešli slávnostnú
míľu na oslavu Dňa matiek. Organizátori si pripravili okrem bohatého programu, v ktorom vystúpili
Tanečné súbory Arabeska, Bow
a TREND i Detský folklórny súbor
Venček a kopec tradičných sprievodných aktivít.
V nedeľu 13. mája o 17.00 hodine oslavovala zaslúžilá umelkyňa
Mária MAČOŠKOVÁ koncertom
„MARKA JUBILUJE – 60 rokov
spevu.“ S ľudovou hudbou Milana
RENDOŠA, speváčky BURSINKY, Anna PORÁČOVÁ, Marianna
ŽELEZNÁ – Zem spieva, Barbora
FECKOVÁ, Folklórny súbor VARGOVČAN a moderátor programu
JOŽKO JOŽKA.
(danbir)

počuli sme

Tatranské spektrum

Medzinárodný deň sestier v Tatrách spojený so slávnostným ocenením
Pri príležitosti medzinárodného dňa sestier sa v piatok 11. mája
v Sanatóriu Dr. Guhra n.o. v Tatranskej Polianke stretli zdravotné sestry, aby okrem slávnostného seminára strávili príjemné
chvíle a každoročne tak odbornými prednáškami utužili priateľstvá a prediskutovali pálčivé témy. Súčasťou slávnostného
stretnutia bolo aj udeľovanie ocenenia Biele srdce 2018.
V Sanatóriu Dr. Guhra n. o.
v Tatranskej Polianke bola príjemná atmosféra. Stretnutie
otvorili organizátori a hostia
príhovormi. Regionálna komora Slovenskej komory sestier
a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry sa rozhodla aj tento
rok na seminári Tatry sestrám
a pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier udeliť ocenenie
„Biele srdce“, ktorým oceňuje sestry a pôrodné asistentky
za ich významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Ocenení z územného celku:
Vyšné Hágy, PhDr. Katarína
Kovalčíková, PhDr. Lukáš Kober, PhD., Bc. Helena Slivková,
Valéria Hudzíková. Za územný
celok Smokovce: Viera Zemanová a za Tatranskú Polianku:
Katarína Majerčáková. Na republikovej úrovni v kategórii
sestra - manažér: Mgr. Zuzana
Hrabovská (územný celok Smokovce), v kategórii sestra v praxi: Mgr. Ivana Harvanová, PhD.
(územný celok Vyšné Hágy).

Po slávnostnej časti nasledovalo
tradične vystúpenie detí, ktoré
sú hospitalizované v Národnom
ústave detskej tuberkulózy
a respiračných chorôb (NÚD-

TaRCH) v Dolnom Smokovci.
V spolupráci so školou a pedagógmi si pre účastníkov
pripravili zaujímavý program.
Nechýbala ľudová hudba,
tanec dievčat, spev či skvelý breakdance v prevedení
mladého pacienta. Druhá časť
programu Tatry sestrám bola
venovaná odborným prednáškam.
Text a foto: danbir

Ocenenie Biele srdce si prevzali všetci s radosťou.

Uvoľnená a priateľská atmosféra spojila všetkých zúčastnených.

Záchranári postupujú na krajské kolo
Okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany sa uskutočnilo 3. mája v areáli Súkromnej školy v prírode 1.máj v Tatranskej Lomnici. Súťaže, ktorej vyhlasovateľom je sekcia
krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sa zúčastnilo 15 štvorčlenných
družstiev žiakov druhého stupňa základných škôl a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií
z popradského okresu. Tatranci opäť nesklamali.
Okresné kolo súťaže sa konalo pod záštitou motivuje žiakov k participácii na záujmovej činprednostu Okresného úradu Poprad. Hlavným nosti, mimoškolskému vzdelávaniu, zmysluplnéorganizátorom boli pracovníci Odboru krízo- mu a efektívnemu využívaniu voľného času.
Žiaci sa na súťaž pripravovali v rámci školských
vého riadenia v spolupráci so zamestnancami
z iných oddelení okresného úradu a dobrovoľný- zdravotníckych krúžkov. Vysoké Tatry reprezenmi členmi Slovenského Červeného kríža. Priesto- tovali žiaci zo ZŠ s MŠ Dolný Smokovec. Dva
ry a občerstvenie zabezpečil Tomáš Balogh, ktorý štvorčlenné tímy v zložení dvaja chlapci a dve
má v prenájme od mesta rekreačné zariadenie dievčatá v kategórii mladší a starší žiaci na súťaž
školy v prírode. Areál školy v prírode poskytol pripravoval Miloš Strnka v rámci krúžku Mladý
výborné podmienky pre túto súťaž, ktorá po- záchranár.
Družstvá pod vedením kapitánov prebehli
zostávala z behu v teréne spojeného s plnením
úloh zameraných na ochranu života a zdravia 1300 metrovú trasu, ktorá viedla členitým teréčloveka. Súťaž s viac ako dvadsaťročnou tradíciou nom s rôznym povrchom. Na tejto trase sa nachámá za cieľ preveriť u žiakov teoretické vedomosti dzali stanovištia s úlohami, za ktorých úspešné
z tejto oblasti v praxi. Pripravuje ich na možné plnenie si pripisovali body. Teoretické vedomosti
riziká vznikajúce pri živelných pohromách, ha- preveril test obsahujúci otázky z civilnej ochrany,
váriách, katastrofách či teroristických útokoch zdravotníckej prípravy, pravidiel volania na tiess dôrazom na civilnú ochranu, pohyb v prírode, ňovú linku 112, ochrany pred požiarmi a dopravposkytovanie prvej pomoci a hasenie malých po- nej výchovy.
Nasledoval pohyb v prírode - topografia. Vedúžiarov. Prispieva k upevneniu návyku poskytnúť
pomoc, čím napomáha k vytváraniu pozitívnych ca stanovišťa otestovala ich praktické skúsenosti
morálnych vlastností. Príprava na samotnú súťaž z úloh potrebných pre bezpečný pohyb v teré-

Tatranskí záchranári trénovali v chorvátskej Paklenici
Od 4. do 7. mája hosťovala chorvátska horská služba druhé
zo siedmych stretnutí medzinárodnej výmeny skúseností v oblasti horskej záchrany medzi španielskou horskou službou „GERA
-Grupo Especial de Rescate en Altura“ z Madridu, chorvátskou
horskou službou „Hrvatska gorska služba spašavanja“ a Tatranskou horskou službou – dobrovoľným zborom.
Po úspešnom prvom prípravnom stretnutí, ktoré sa
konalo túto zimu vo Vysokých
Tatrách, sa záchranári presunuli do chorvátskej horolezeckej Mekky – národného parku
Paklenica. Park sa rozkladá
v juhovýchodnej časti pohoria
Velebit, kde tvorí nad Velebitským kanálom mohutnú skalnú
hradbu siahajúcu do výšky temer
1800 metrov. Rozlohou 95 km² je
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tento národný park štvrtinou našich Vysokých Tatier.
Zástupcom zo Španielska a Slovenska priblížili ich chorvátski
kolegovia pracovné podmienky
a najčastejšie schémy záchranných akcií v ktorých pracuje
chorvátska horská služba.
Organizácie sa ujednotili
na obsahu najbližšieho takzvaného „veľkého stretnutia“, kedy
si v Chorvátsku desiatky záchra-

nárov vymenia svoje vedomosti
a zručnosti z organizovanej záchrany v horskom teréne, záchrany z jaskýň a divokej vody. „Počas
nášho prípravného stretnutia sme
mali možnosť vidieť spôsob fungovania pohotovostných služieb,
bol nám ozrejmený spôsob fungovania dobrovoľnej horskej služby
v Chorvátsku a systém spolupráce
so štátom. Tešíme sa na „veľké“
stretnutie, ktoré by sa malo konať v júni,“ zhodnotil František
Mrázik, podpredseda Tatranskej
horskej služby – dobrovoľného
zboru. Projekt je realizovaný
prostredníctvom partnerského
programu Európskej únie Erasmus+. 
Foto a text:THS-DZ

Účastníci stretnutia v Paklenici.
Zľava zástupcovia slovenskej THS-DZ,
chorvátskej HGSS, a španielskej GERA

ne. Potrápili ich úlohy zamerané na orientáciu
na mape pomocou buzoly, určenie azimutu,
meranie vzdialenosti na mape, odhad vzdialenosti v teréne tzv. šírkovou metódou či určovanie svetových strán.
Dobrovoľníci z Červeného kríža sa stali
rozhodcami na Zdravotníckej príprave. Táto
disciplína bola zložená z troch častí: ošetrovanie zranení, resuscitácia a volanie na tiesňovú
linku 112. Oddychovejšou úlohou bolo hasenie
malých požiarov. Úlohou družstva bolo pomocou „džberovky" načerpať vodu do nádrže
a zhodiť prúdom vody päť plechoviek. Behom
pokračovali ku vzduchovkám. Z polohy ležmo
strieľali na sklápacie terče na vzdialenosť desať
metrov. V rámci civilnej ochrany si žiaci preverili správne použitie ochrannej masky, zbalenie
evakuačnej batožiny či rozoznávanie varovných

signálov. „Súťaže sa vyše dvadsať rokov zúčastňujú
školy z celého Slovenska. Tatry poskytujú výborné
podmienky pre okresné kolo a Tatranci dosahujú
na súťaži výborné výsledky. Do Tatier sa vždy radi
vrátime,“ povedala Dana Zagorová z Odboru krízového riadenia. „Strávili sme veľmi pekný deň, žiaci si
zábavnou formou preverili teoretické znalosti z danej oblasti. Som veľmi rád, že pri Odbore krízového
riadenia sa organizuje táto súťaž a žiaci získavajú
výborné základy už v mladom veku a aj takouto formou sa propaguje ochrana osôb a majetku. Osveta je
veľmi dôležitá, pretože nikdy nevieme, kedy budeme
musieť niekomu poskytnúť pomoc,“ zhodnotil prednosta Okresného úradu mesta Poprad Slavomír
Kravčák, ktorý víťazom odovzdal vecné ceny, poháre a najlepšiemu tímu putovný pohár.
Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo žiakov
zo ZŠ Štrba. Rovnaký počet bodov získalo družstvo
z Vikartoviec a tak rozhodol o poradí počet bodov
z testu, kde získali viac bodov. Prvenstvo a putovný
pohár si s výrazným náskokom a minimálnou stratou bodov odniesli žiaci zo ZŠ s MŠ Dolný Smokovec: Rastislav Petečel, Kristína Martičeková,
Radoslav Rác a Lenka Schotterová.
Tri najlepšie družstvá si zabezpečili postup
na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 22. mája v Prešove. Odtiaľ postúpia družstvá umiestnené na
1. až 3.mieste na majstrovstvá Slovenskej republiky.
Mená absolútnych víťazov by sme sa mali dozvedieť
počas júna. 
Foto a text: kb

Avizujeme
Cyklus prednášok pre verejnosť v Dome kultúry v Poprade
predstaví Carla Gustava Junga:
„Najväčšou a človeku najbližšou
záhadou sveta je sám človek.“
Prednáška Rieka života s prednášajúcimi lekármi: M. Holubová
a M. Holub. Zaujímavé podujatie
so začiatkom v piatok 18. mája
o 18.00 hodine za vstupné 3 eurá.
Noc múzeí a galérií v Tatranskej galérii v Poprade s bohatým
sprievodným programom. V sobotu 19. mája od 10.00 do 22.00
hodiny si okrem tvorivých dielní
môžete vyrobiť batikované tričko
či ručne vyrábaný papier. Výstavy
- Ticho v galérii a autorská výstava dvoch autorov: Daniel Szalai,
Jozef Baus vo svojom diele predOBRAZ či stála expozícia ODKRYTÉ HODNOTY APP, ktorá
je vynovenou expozíciou diel
do zbierkového fondu a predstavuje to najlepšie z tvorby takmer
80-tich autorov. 4X4 O UMENÍ
sa počas štyroch minút predstavia vybrané štyri diela zo stálej
expozície, ktoré ukončí voľná diskusia a interpretácia. Celodenná
BURZA KATALÓGOV a večer
bude patriť divadelnému predstaveniu NA ÚTEKU v podaní
divadelného súboru Trma-vrma
a vystúpeniu KONCERT popradskej skupiny Rasdalman a Števa
Šantu.
Múzeum, galéria a hotel môže
ísť dokopy. V Hoteli Lomnica si
v noci z 19. na 20. mája môžete
dopriať umenie karikatúry, lektorované prehliadky galérie s M.
Kvasničkom. Maľovanie na tvár
(facepainting), vyskúšať si môžete rukopis majstrov či obdivovať
veterány, živé sochy i Latte art
v kaviarni.
Noc literatúry v Kežmarku
doplnila sériu zaujímavých podujatí. Na kežmarskom hrade ste
v barokovej kaplnke mohli stráviť
príjemný čas počas besied hudobného večera s hosťom Marekom Gaišbergom. V drevenom
artikulárnom kostole s Tatianou
Polákovou a nechýbal ani Peter
Rúfus v hoteli Hviezdoslav či Silvia Donová v kníhkupectve ALTEREGO.
Múzeum J. M. Petzvala
v Spišskej Belej bude sprístupnené verejnosti od 17.00 do 22.00
hodiny. Okrem zoznámenia sa
s históriou a životom matematika Jozefa Maximiliána a Petzvalovcov formou krátkych scénok,
v spolupráci so žiakmi zo ZŠ J. M.
Petzvala so Spišskej Belej. Pripravené sú aktivity: premietanie fil(pokračovanie na str.8
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mov z ich života, súťaže pre deti
s krátkym kvízom či jedinečná
možnosť nechať si vytvoriť svoj
jedinečný portrét v historickom
ateliéry.
Agentúra Vietor tatranský
a Galéria Tatranský šperk si
pre vás na máj pripravila zaujímavý program. VEČER S LEGENDAMI, PUTOVANIA ZA
HISTÓRIOU Starého Smokovca,
Tatranskej Lomnice a Štrbského
Plesa. STRETNUTIE S MEDVEĎM – v komornom rozhovore
predstavenie Juraja Ksiažeka, lesníka a strážcu z TANAP-u.
Zaujímavú kulinársku akciu
pripravili aj v hoteli Lomnica
v reštaurácii Sissi. Field v Tatrách alebo Four - Hands dinner
so šéfkuchárom Tomášom Levým
a šéfkuchárom reštaurácie Field,
Radekom Kašpárekom, ocenenej
1 Michelinskou hviezdou. Víkend
18 a 19. máj o 18.00 hodine spoja
obaja spomínaní svoje sily a pripravia zaujímavé jedlo pre jedinečný kulinársky zážitok. Viac
informácii o podujatí nájdete
na oficiálnych stránkach hotela
a reštaurácie.
Teniscentrum v Tatranskej
Lomnici bude hostiť Adelu Vinczeovú a Richarda Müllera.
ONA a ON s úspešným turné
prinášajú okrem hudby R. Müllera aj jedinečnú interpretáciu
hudby so skladbami z albumu 55
ale aj zábavu, príjemnú atmosféru rozhovoru či vtipné dialógy,
v ktorých sa čo to o oboch aktéroch dozviete.
OTVORENÉ
MANŽELSTVO, divadlo v utorok 22. mája
v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku. So začiatkom
o 19.00 hodine sa v predstavení
Otvorené manželstvo od talianskeho dramatika a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Daria Fo.
Svojrázne manželstvo vo večnom
konflikte muža a ženy, kde dvaja
stále hľadajú harmóniu a pritom
sa navzájom ubíjajú. V hlavných
úlohách obľúbení slovenskí herci,
Anna Šišková a Ady Hajdu v réžii
Eduarda Kudláča s piesňai Doroty
Nvotovej.
RALLYE TATRY sa teší svojej priazni a posledný víkend 25.
a 26. mája sa usporiadatelia z AOS
klubu Poprad pochvália bohatým
dvojdňovým programom. Vo svojom štyridsiatom piatom ročníku
pripravili náročnú rely kde okrem
nočného okruhu v Poprade predstavia svoje majstrovstvo aj v okolí
Spišskej Novej Vsi. 
(danbir)

Tatranské spektrum / Moja škola

veľkosť jednoročných a dvojročných stromčekov. Dovtedy
pán Ing. Peter Petrášek skončil
Pred niekoľkými týždňami sme s druhákmi čítali článok
s nakladaním sadeníc do vlečo stromčeku. Spomínala sa tam aj lesná škôlka. Žiaci sa začali
ky a ujal sa skupinky školákov
smiať a pýtali sa ma, či aj stromčeky chodia do škôlky. Fakt,
a predškolákov zo ZŠ a MŠ
že deti v dnešnej dobe netušia, čo je lesná škôlka a sú to deti
Vyšné Hágy. Predstavil nám saz Tatier, ma veľmi prekvapil. Pri najbližšej príležitosti som o tom
motné stredisko, priblížil práporozprávala nášmu lesnému pedagógovi Martinovi Leštincu v ňom, ukázal žiakom ako
skému. Behom chvíľky nám navrhol, že nás do jednej takejto
a do čoho sa sadia semienka
„stromčekovej“ škôlky vezme.
stromčekov, prístroje, ktoré im
pomáhajú pri sadení a ukázal
nám aj preškôlkované stromčeky. Spomenul aj pojem snežná
jama, ktorý žiaci poznali, pretože snežnú jamu navštívili už
v zimných mesiacoch na Danielovom dome. Vtedy ešte bola
prázdna. Táto na Fľaku už bola
zaplnená snehom, pilinami
a sadenicami rôznych druhov
stromov.
Touto cestou sa chcem veľmi
Apríl – mesiac lesov, sme že zamestnanci ŠL TANAPu pekne poďakovať pánovi Ing.
preto oslávili ako sa patrí. majú v tomto stredisku mnoho Petrovi Petrášekovi za možnosť
Exkurziou na Rakúske lúky práce, sme sa presvedčili hneď navštíviť Stredisko genofondu
nazývané tiež Fľak. Aby sme po príchode. Páni z Ochran- drevín a za jeho rozprávanie
presnejšie pomenovali túto in- ného obvodu Smokovce práve o práci v ňom. Žiaci sa už neštitúciu, nazveme ju celým me- nakladali sadenice na vleč- budú čudovať pri slovnom sponom - Stredisko genofondu ku, aby nimi zalesnili územie jení lesná škôlka. Tiež ďakujem
drevín Rakúske Lúky. Úlohou svojho obvodu. Žiaci si zatiaľ nášmu lesnému pedagógovi
tohto strediska je pestovanie sa- pozreli sadenice, ktoré vyrást- pánovi Martinovi Leštinskému
deníc pôvodných druhov dre- li vo fóliovníkoch, popočítali, za čas strávený s nami. Tešívín, ktoré sa používajú na vý- po koľkých kusoch sa takéto me sa na najbližšie stretnutie
sadbu v tatranských lesoch. To, sadenice balia a porovnali si v prírode. Beáta Evansová

L e s n á š kô l k a

Praktické maturitné skúšky preverili šikovnosť žiakov
V dňoch od 27. apríla do 4. mája predviedli svoje majstrovstvo žiaci SOŠ v Hornom Smokovci,
počas praktických maturitných skúšok. Žiaci tried IV.A a IV.B odboru kuchár a čašník/servírka
ukázali a prezentovali, to čo sa počas štúdia v škole a na praxi naučili.
Atmosféra počas maturít sa dala krájať a to doslova. Kreácie mladých kuchárov boli zaujímavé a chuťové poháriky pohladili rozmanitosťou. V kombinácii sladko – slaného hlavného jedla s peknou
prezentáciou na tanieri a lahodne upečené mäso,
len podčiarklo prácu pedagógov pretavenú do práce ich žiakov. „Odbornú hodnotiacu komisiu presviedčalo 20 žiakov/kuchárov a 15 čašníkov. Teória
bez praxe je ako mlyn bez vody, aj tu sa potvrdilo,
že teoretické poznatky sú úzko späté s praktickými
schopnosťami a zručnosťami. Naši žiaci, ktorí vykonávajú Odborný výcvik pod vedením majstrov
v renomovaných hotelových prevádzkach vo Vysokých Tatrách až po Poprad dokázali, že majú vedomosti a správny predpoklad na to, aby boli úspešní
po ukončení štúdia,“ pochválil žiakov P. Hudáček,
majster odborného výcviku.
Zaujímavé dezerty či tipy na kreatívne polievky neodolateľne lákali na ďalšiu návštevu. Niet sa
čomu čudovať. Odbornosť a profesionalita sršala
nielen zo samotných pedagógov ale i žiakov. Už
len nalievanie vody je pre nich hotovou alchýmiou
a nápady, ktoré pretavili počas skúškových dní boli
prinajmenšom inšpiratívne.
„Tento rok dominovala Bravčová panenská, či rôzne druhy pyré. Budúci kuchári boli nápadití, nezabúdalo sa na racionálnu výživu, jedla boli chuťovo
aj esteticky doladené a upravené. Nechýbali dezerty

z čerstvého ovocia, recepty starých mám ale aj ľahké
predjedlá formou amouse bouche, ktoré vítali vážených hostí. Čašníci predviedli, že u nás v Tatrách sa
fantázií medze nekladú. Ich slávnostné tabule dýchali
pompéznosťou, boli invečné, kreatívne a spolu s podávanými menu urobili gastronomickú bodku. Okrem
správneho servírovania jedál a nápojov, dekontovali
vína, obhajovali slávnostné libreta a šampanské otvárali šabľou. Spomínaná Sabráž (otváranie šabľou) je
neobvyklý spôsob, ktorý sa používa pri slávnostných
príležitostiach a dotvára tak slávnostnú atmosféru.
Praktickou skúškou to ale nekončí, našich maturantov ešte čaká ústna maturitná skúška, v ktorej veríme, že budú rovnako úspešní, ak nie lepší.“ Doplnil
na záver P. Hudáček, majster odborného výcviku.

Text a foto: danbir

Praktické maturitné skúšky zvládli žiaci bravúrne.

Majstri svojho remesla predstavujú svoje umenie
Predstavenie tvorby majstrov ľudovej umeleckej výroby potrvá do konca júna. Počas toho
máme možnosť spoznať v Tatranskej Lomnici
v Galérii a predajni ÚĽUV umenie a prácu cenných majstrov, remeselníkov.

Dievčatá neodolali kráse rezbárskeho umenia.
Titul Majster ľudovej umeleckej výroby od roku
1959 udeľuje tvorcom a umelcom Ústredie ľudovej
umeleckej výroby nielen za umelecký prínos, ale
aj rozvíjanie našich ľudových tradícií. Za uplynulý
rok získali titul – drotár Ladislav Jurovatý ml., gubár Ján Fotta, rezbári Milan Stieranka a Jozef Svoreň, vyšívačka Anna Kováčová i hrnčiar Tomáš
Mihok. Svoje umenie postupne predstavil gubár
Ján Fotta a rezbár Milan Stieranka nám o svojej
tvorbe prezradil v túto sobotu oveľa viac. Začiatky,
obľúbené či neobľúbené činnosti, radosti či starosti, ktoré umelecké majstrovstvo so sebou prináša
a ani chvíľu nezaváhal vyrobiť s najmenšími návštevníkmi milé drobné suveníry pre radosť.
Rezbár Milan Stieranka už počas detstva obdivoval drevené črpáky zo salašov z kokavských vrchov pri Hnúšti odkiaľ nosieval žinčicu rodičom.

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Avšak nie len v tento deň by
sme mali svojím mamkám a starým mamám
povedať, ako veľmi ich ľúbime. Materinská
láska je tou najčistejšou láskou. Mama je osoba, ktorá nám dokáže nahradiť kohokoľvek,
no jej miesto je nenahraditeľné...
Ján Mokoš spolu so zástupcami mesta - Annou Jurečkovou a Vlastou Zlatou z Oddelenia
školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, prijali pozvanie na sviatočné
oslavy tohto dňa a predniesli krásne príhovory
a slová vďaky v Tatranskej
Lomnici, Tatranskej Kotline, Novom Smokovci
a Dolnom Smokovci.
Primátor mesta pripravil
pre oslávenkyne prekvapenie v podobe vystúpenia ľudovej hudby Drizna
z Prešova, ktorá spríjemnila atmosféru tohto dňa
ľudovými i duchovnými
piesňami. V priestoroch
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Zoznámenie s rezbárom Jánom Procnerom ho pritiahlo k remeslu a napokon tak vyučený zámočník
opracúva iný materiál, drevo. Od odlievania valašiek, výrobe praciek na opasky začal s vyrezávaním
reliéfov, no nakoniec sa predsa len rozhodol vyrábať črpáky.
O svojich začiatkoch nám prezradil: „Zo začiatku som bol presvedčený, že to viem, no a nevedel som nič.
Pamätám si ako som v ´84 prišiel
do ÚĽUV-u a urobil som ružu, portrét
Detvana a tak som sa vychytil a išiel
do Bratislavy im to ukázať ako to vyzerá. To bola hanba, hmm tam dajaký
výtvarník prišiel, pozerá na to a mi
hovorí: „Joj tak to bude dlhšia debata.“
No a keď mi to takto povedal tak som
nevedel či ma pošle het alebo ma ešte
chvíľku nahá. Napodiv sa tam potom
zišli viacerí a začali sme debatovať.
Na tom obraze som mal taký vrubolez (obrubu),
no a mi hovoria, že s tou ľudovou kultúrou to má
spoločné a to som gabal cestou v rýchliku do Bratislavy a potom tá spolupráca bola veľmi dobrá a je
až dodnes. Zorka Válentová si ma vzala pod palec
a tú môžem iba chváliť. Nabral som si knihy, no
i študoval.“ V ÚĽUV-e sa po konzultácii s výtvarníkmi jeho tvorba uberala týmto smerom a gemerský vzor bol jeho prvotinou. V súčasnosti vyrezáva všetky typy: liptovský, detvinsky, horehronský
a spomínaný gemerský typ črpákov. Z drevín
používa najčastejšie dreviny používané na výrobu
črpákov a to javorové a čerešňové drevo. V jeho
tvorbe však okrem nich nájdete aj malé črpáčky,
soľničky, formy na oštiepky a z mäkkého lipového
dreva vzídu drobné postavičky z pastierskeho života či zvieratá ako medveď, pes, kôň či betlehemy, ktoré s obľubou vyrába. Text a foto: danbir

Teniscentra v Tatranskej Lomnici pripravil
Peter Simčák s jeho zamestnancami bohatý
program a krásne poďakovanie za dar života, lásku a starostlivosť, ktorou nás obklopujú.
Vystúpili žiaci zo Základnej umeleckej školy
v Tatranskej Lomnici a na záver výborná operná speváčka, sólistka Štátnej opery v Banskej
Bystrici, rodáčka zo Štrby, Patrícia Solotruková.

Všetko najlepšie a ďakujeme!

Foto a text: kb

v skratke
Päťdesiatštyri členov Národnej asociácie horských vodcov
Slovenskej republiky absolvovalo preskúšanie odbornej spôsobilosti. Teoretické a praktické
skúšky pozostávajúce z bezpečného pohybu v teréne, vodenia
na krátkom lane, vyťahovania
spolulezca z trhliny a zdravovedy
sa konali na Chate pri Zelenom
plese a v jej okolí. Všetci zúčastnení si obnovili licenciu medzinárodného horského vodcu.
Slovenská republika sa stala
členom Európskej únie 1. mája
2004. V tom roku sa únia rozšírila o desať členských krajín,
čo predstavovalo najmasovejšie
rozšírenie spoločenstva. Cestovanie v rámci Európy uľahčil
vstup Slovenska do Schengenu
21. decembra 2007. Oficiálny
vstup Slovenska do eurozóny sa
datuje od 1. januára 2009, kedy
slovenskú korunu nahradilo
euro. Počas štrnástich rokov
členstva podporila Európska
únia viacerými projektmi aj Vysoké Tatry. Najväčšiu pomoc
poskytla po veternej kalamite
v novembri 2004.
Minulý týždeň sa v aule kežmarskej Strednej odbornej školy
uskutočnila prezentácia historickej publikácie „Dejiny kežmarskej Štátnej ľudovej školy
1911 – 1948,“ ktorej autorom je
historik Múzea v Kežmarku Vladimír Julián Ševc.
Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska oslavuje päť
rokov. Jej zakladajúcimi členmi
boli Prešovský samosprávny kraj
a päť oblastných organizácií CR,
dnes združuje viac ako 90 partnerov. Za päť rokov pôsobenia
preinvestovala na rozvoj cestovného ruchu 1,8 milióna eur.
Predsedom je Michal Sýkora,
starosta Štrby a prešovský krajský poslanec. Päťročné obdobie
zhodnotil ako veľmi pozitívne
z hľadiska každoročne sa zvyšujúcej návštevnosti kraja, počtu prenocovaní i nárastu tržieb
v oblasti cestovného ruchu.
Na Deň matiek, 13.5., vychádzala siedma Veľkonočná nedeľa. Rímskokatolícka cirkev
si zároveň týmto dňom pripomenula 101 rokov od zjavenia
Panny Márie vo Fatime. Pri príležitosti tejto slávnosti sa po pobožnosti v kostole v Starom
Smokovci uskutočnila procesia
so sochou Panny Márie, s ktorou
sa prešlo na svätú omšu do kostola v Novom Smokovci.
(pokračovanie na str. 10)
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v skratke
(dokončenie zo str. 9)

Tatranské spektrum

delegácia z rumunska v tatrách

Ani výdatný dážď neodradil
päťdesiat šikovných ľudí, aby
s použitím 715 kusov kvetov
vytvorili počas niekoľkých hodín kvetinovú mandalu. Počas
sviatočného dňa ju poskladali pred Chodníkom korunami
stromov v Bachledovej doline.
Okrem toho pripravil organizátor podujatia Birell viaceré
sprievodné akcie, degustácie
a súťaže. Toto dielo bude kvitnúť
na svojom mieste počas leta.
Horská záchranná služba
(HZS) bola 3. mája požiadaná
Hasičským a záchranným zborom SR o súčinnosť pri usmernení a prípadnej evakuácií turistov z turistických chodníkov
v oblasti Kežmarskej Bielej vody,
Zeleného plesa, chaty Plesnivec
a Doliny Siedmich prameňov
v dôsledku horiaceho lesa v oblasti Kežmarských Žľabov.
Večer rovnakého dňa ohlásili
poľskí turisti uviaznutie kamaráta v strednej časti Batizovskej
próby. 33-ročný muž tam uviazol bez potrebného vybavenia
a teplého oblečenia, bol vyčerpaný a nedokázal samostatne
zísť. Poliaci poskytli HZS jeho
telefónne číslo a GPS súradnice.
Mobilný telefón bol nedostupný, no našťastie mal pri sebe
špeciálny systém núdzového
vysielania signálu zabudovaný
v hodinkách, ktorý po aktivovaní vysielal signál do Spojených
štátov amerických. Po kontaktovaní slovenskej strany bola prostredníctvom polície potvrdená
jeho poloha. Podľa vyjadrenia
Poliakov sa pri schádzaní v západnej stene Gerlachovského
masívu rozdelili. Dvaja turisti,
vybavení stúpacími železami
a cepínmi zostúpili, no kamarát ostal v exponovanom teréne
sám. Na pomoc mu odišli dvaja
záchranári zo Starého Smokovca. Po príchode k postihnutému
ho zateplili, poskytli mu tekutiny a začali s ním zostupovať
do doliny. Poliak bol na krátkom lane za pomoci lanovej
techniky postupne bezpečne
spúšťaný do chodeckého terénu.
V sprievode záchranárov prešiel ku Sliezskemu domu a bol
transportovaný do domu HZS
v Starom Smokovci, kde bola
o 4.30 hodine záchranná akcia
ukončená. Po ukončení akcie
prevzali Poliaka kamaráti.  (kb)

Inšpektorát práce z rumunského mesta
Temešvár dva roky spolupracuje v Inšpektorátom práce Košice. Delegácie z oboch krajín
navštívili Vysoké Tatry.
Na mestskom úrade v Starom Smokovci ich privítala Darina Žembová, vedúca oddelenia regionálnej politiky, cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov. Siedmym zástupcom z Temešváru
a dvom z Košíc predstavil primátor mesta Ján
Mokoš jedinečnosť Vysokých Tatier. Porozprával
im o tatranských NAJ, o zaujímavostiach z histórie i svetových unikátoch na území mesta, kto-

rého hlavnou funkciou je kúpeľníctvo, cestovný
ruch, šport a ochrana prírody. Keďže je lepšie
raz vidieť ako stokrát počuť, delegácii premietli
aj krátky film o našich najmenších veľhorách.
„Temešvár je druhé najväčšie mesto Rumunska.
So Slovenskom máme veľmi dobré vzťahy a sme
naozaj radi, že ste nás prijali v tomto krásnom
meste. Navštevujeme sa s košickým inšpektorátom, ktorého riaditeľ nám odporučil Vysoké Tatry,
aby sme videli to najkrajšie zo Slovenska,“ povedal riaditeľ inšpektorátu z Rumunska. 

Foto a text: kb

Kľúč k premene

V nedeľu 29. apríla sa vo farnosti Vysoké Tatry uskutočnilo
muzikálové predstavenie s názvom „Kľúč k premene.“ Mladí
z Vysokých Tatier, v rámci prípravy na sviatosť birmovania,
dva mesiace nacvičovali spev,
choreografiu a samotné stvárnenie celého muzikálu. Hlavnou myšlienkou bolo odhaliť
zdanlivú slobodu dnešných

mladých ľudí a poukázať
na skutočnú slobodu, ktorú
môžu nájsť v Kristovi. Počas
celého predstavenia sa prelínali monológy Ježiša s diablom,
dobra so zlom. V nich sa odkrýval kontrast slobody. Všetko, čo
birmovanci vo svojom živote
začali vnímať ako otroctvo, bižutériu hodnôt či dvojtvárnosť,
počas predstavenia symbolic-

ky pribili na kríž. Nácviky boli
jednou veľkou dvojmesačnou
katechézou, počas ktorej spoznávali, aký je Ježiš v ich živote
dôležitý, vnímali potrebu rozhodnúť sa preňho a žiť s ním.
Samotný muzikál vytvoril z birmovancov partiu mladých ľudí,
ktorí pochopili, že spoločným
úsilím sa dajú konať veľké veci.

Dávid Sklarčík
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Čo dieťa, to cyklista. Nosia všetky prilbu?
VYSOKÉ TATRY – Podľa preventistov Mestskej polície (MsP) Vysoké Tatry to môže
byť medzi deťmi vo veku 6 až 10 rokov tri štvrtina populácie. Zákon prikazujúci
to deťom do 15 rokov, účinnosť zvyšuje. Vedia však deti, prečo je bezpečnostná
prilba život zachraňujúca?

Kolobežky sú stále hitom mobilného
dopravného ihriska na školách.

Viac ako šesť sezón tatranská MsP „ustajňuje“ svoje kolobežky a bicykle, súčasť
vlastného mobilného dopravného ihriska.
Praktickú dopravnú výchovu, ktorou prejdú deti všetkých tatranských škôl, môžu
operatívne prispôsobiť podmienkam lokality danej školy, vrtochom počasia, ponúknuť variabilitu termínov, kedy budú
hosťovať s ihriskom na pozvanie tej ktorej
školy. Akční mestskáči deťom nachystajú
reálne situácie v cestnej premávke, ktorej
účastníkmi sa stanú ako chodci, alebo „na
kolesách“.
„Každoročne pred letnými prázdninami
pripravíme žiakom prvého stupňa takúto
dopravnú školu. Hliadkujeme pri ich ceste
do školy, monitorujeme popoludňajšie návraty, máme zmapované drobné prehrešky
voči ich bezpečnosti a práve tie navodíme
v modelovej situácii na križovatke dopravného ihriska, aby sme ich usmernili, poopravili a memorujeme aj povinnosť nosenia reflexných prvkov kvôli ich viditeľnosti,
povinnosť nosenia prilby pri bicyklovaní,
voľbu čo najkratšej trasy pri prechádzaní
cesty, kde nie je priechod pre chodcov,“ približuje zámer zástupca náčelníka MsP Jozef
Štefaňák. „Takmer nulovú dopravnú nehodovosť v Tatrách radi podporíme správnou
prevýchovou účastníkov cestnej premávky
už odmalička,“ usmieva sa tvorca významných projektov prevencie Štefaňák, ktorý
predvídavo cyklistiku ako vytrvalostný,
aj keď rekreačný šport, vníma ako perspektívny pre všetky vekové kategórie. Deťom
pripravili mestskí policajti kvízové otázky
na tému: povinná výbava cyklistu, odpovede na ktoré odmenia sladkosťami, praktickými reflexkami a drobným darčekom.

Text a foto: stefa

Expozícia tatranskej prírody, známejšia
pod názvom Botanická záhrada, je už
po zime otvorená. Do konca augusta bude
prístupná pre návštevníkov v čase od 9.00
do 17.00 hodiny, s posledným vstupom
o 16.30 hodine. 
(Foto a text: kb)

12

TD 10/2018

Novinky z tatranskej

knižnice

Pivarčiová, Katarína:

Láska zvoní vždy dvakrát

Debutový román slovenskej autorky. Nezamestnaná, nezadaná, nespokojná. Taká je Adriana, keď sa
po skrachovanom dlhoročnom vzťahu
vracia do rodnej dediny. Má to byť len
prestupná stanica, nádych predtým,
než začne cestovať a užívať si slobodu.
Keleová-Vasilková, Táňa: Mama

Helga všetko robí s plným nasadením. Kolotoč jej života bol naplnený
túžbou byť dobrou manželkou, mamou aj starou mamou. Podarilo sa jej
to. Rodine vytvorila bezpečný prístav,
naplnený láskou a pochopením.
Rynke, Alica: Africká ruža

Slovenskí študenti Natália, Katarína, Julka, Daniel a Martin reagujú
na výzvu charitatívnej organizácie pomôcť s výučbou angličtiny v jednom
z početných sirotincov v najchudobnejšej krajine sveta, Malawi. Vybavení
liekmi a radami pristanú v hlavnom
meste Lilongwe. Podvyživené deti,
ľudia zomierajúci na choroby, predsudky a ľahostajnosť, ale aj nekonečné
zúfalstvo, to je skutočnosť, s ktorou sa
dennodenne stretávajú.

Tatranské spektrum / Šport

Podporí štát cestovný ruch?
Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky je dobrovoľnou, nepolitickou, záujmovou
a odbornou organizáciou, ktorej cieľom je obhajovať spoločné záujmy vedúce k zlepšeniu
podmienok pre slovenské hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch. Ich súčasnou snahou je
zníženie sadzby za ubytovanie a podpora domáceho cestovného ruchu.
Zväz hotelov a reštaurácií
Slovenskej republiky (ZHR
SR) dlhodobo presadzuje zníženie sadzby dane z pridanej
hodnoty (DPH) na ubytovacie
a stravovacie služby a zavedenie nástrojov na podporu
domáceho cestovného ruchu.
Ide o systémové opatrenia,
ktoré pomôžu zvýšiť konkurencieschopnosť
zariadení
a zabezpečiť dlhodobý nárast

zahraničných i domácich turistov v Slovenskej republike. Tieto overené nástroje
pomohli cestovnému ruchu
v každej z krajín Európskej
únie tak, že došlo k rozvoju
služieb, rastu investícií, zvýšeniu počtu pracovných miest
a celkovému rozmachu regiónov. Zavedenie navrhovaných
opatrení je potrebné vo veľmi
krátkom čase, pretože v slo-

p o ďa ko va n i e
Slová úprimnej vďaky patria všetkým organizátorom a tým, ktorí sa zaslúžili o slávnostný
Deň matiek. Priestory Teniscentra ponúkajú
kultúrne podujatia, ktoré radi navštevujeme.
V stredu, 9. mája, nás dojemným príhovorom
privítal pán primátor a jeho spolupracovníci
z Mestského úradu. Pán Simčák a zamestnanci

venskom cestovnom ruchu sa
už začínajú prejavovať známky
stagnácie. ZHR SR preto apeluje na predstaviteľov súčasnej
vlády, aby podporili zníženie
sadzby DPH a zavedenie cestovných šekov do praxe. Ak
sa tento zámer podarí, pôjde
o prvú systémovú podporu
cestovného ruchu na Slovensku po viac ako dvadsiatich
rokoch. 
(kb)

Teniscentra pripravili krásne priestory, prestreté stoly ako na tú najkrajšiu príležitosť. Chvíle
nám spríjemnil kultúrny program v podaní ľudovej hudby Dribna, žiakov Základnej umeleckej školy a zážitkom bolo aj vystúpenie mladej,
talentovanej opernej speváčky.
Úsmev na tvári, pohladenie na duši a v srdci
dlho ostanú krásne spomienky na tento deň.
Za všetko Vám ďakujú členky Denného centra v Tatranskej Lomnici.

Marec, Anton: Povesti z Tatier

V kraji, kde sa vypínajú naše veľhory, sa kedysi rozprestierala šírošíra
rovina, na ktorej žila, trápila sa i radovala početná skupina skalných obrov.
Vládol im rozvážny otec Tatran. Viedol svoje deti k skromnosti, vzájomnej
láske i pracovitosti, a tak sa mu z nich
podarilo vychovať rúčich synov i šikovné dcéry.

Beh pre dobú vec
Vo Vysokých Tatrách sa po prvýkrát uskutočnil charitatívny
beh Wings for Life World Run. Celá suma, ktorá sa vyzbierala na štartovnom a dobrovoľných príspevkoch sa použije
na výskum poranení miechy. Hlavnou myšlienkou pretekov
bolo behať pre tých, ktorí nemôžu.

Beňová, Emily: Dotyk túžby

Dotyk túžby - príbeh nabitý vzrušujúcimi emóciami, napätím, vášňou,
láskou a humorom. Dva pohľady
dvoch odlišných a pritom tak podobných postáv. Odhaľte spolu s hlavnými
postavami pravú tvár lásky a dotknite
sa spolu s nimi túžby.
Minier, Bernard: Noc

Temná nočná búrka v Severnom
mori. Na ropnej plošine pristáva helikoptéra s Kirsten Nigaardovou, ktorá
prichádza vyšetrovať vraždu. Jeden
muž záhadne zmizol a Kirsten objaví
v jeho kabíne zvláštnu sériu fotografií.
May, Peter: Stopa krvi

Enzo sa pokúša zistiť, kto a prečo tak
nebezpečne ohrozuje jeho rodinu, aby
ho zasiahol na najcitlivejšom mieste.
Jeho dcéra len o vlások unikla smrti
a majetok rodiny ľahol popolom.
Nesbo, Jo: Macbeth

Sedemdesiate roky, ponuré priemyselné mesto sužuje chudoba a úpadok
mravov. Zatvára sa jedna továreň
za druhou, po uliciach sa potácajú
narkomani a vysoko postavení občania figurujú na výplatných páskach
dílerov.
Z. Štefaňáková

Peter Végh a Vierka Halásová,
hlavní organizátori série bežeckých podujatí Tatry v pohybe,
zorganizovali tento celosvetový
beh v Tatrách. Štart pretekov bol
na celom svete v rovnakom čase.
Na tatranský beh sa zaregistrovalo 41 bežcov, vrátane bežcov
z Poľska či Nemecka.
Vo väčších mestách pol hodinu po štarte odštartovalo stíhacie auto – pohyblivá cieľová
čiara. Auto postupne zrýchľovalo, až kým nedobehlo prvého,
najrýchlejšieho bežca. U nás
sa konal App Run Wings for
Life, jeden z troch na Slovensku.
Všetci bežci sa registrovali po-

mocou mobilnej aplikácie a po
pol hodine behu ich dobiehalo
virtuálne stíhacie auto.
Približne
dvojkilometrový
okruh viedol od Švajčiarskeho domu v Starom Smokovci,
ponad liečivý prameň kyselky
na vrchol Kalvárie. Tam sa nachádza posledné zo zastavení krížovej cesty a vyhliadka
na Smokovce. Príjemným chodníčkom vedúcim okolo ostatných zastavení, ktoré sú dielom
slovenských a poľských umelcov,
sme prebehli naspäť ku Švajčiarskemu domu. Tam sa nachádzala
občerstvovacia stanica a behalo
sa dovtedy, kým sme vládali ale-

bo nás nedobehla cieľová čiara.
Príjemná, priateľská atmosféra
a množstvo fanúšikov na trati
motivovali bežcov zabehnúť čo
najviac okruhov. Bol to úžasný
pocit behať v krásnom prostredí s výhľadom na tatranské štíty
a s pocitom, že bežíte pre dobrú
vec. Že ste súčasťou celosvetového behu a v rovnakom čase odštartujete s ďalšími tisícmi bežcov.
Víťazom sa stal Martin Svočák, ktorý odbehol 23,4 km, víťazka Romana Komarňanská
odbehla 17,56 km. Ako zhodnotili nielen víťazi, trasa bola
náročná terénom a prevýšením.
No viedla krásnym horským
prostredím a tak si beh všetci
užili naplno. Víťazi si domov
odniesli hodnotnú monografiu
mesta Vysoké Tatry a poháre,
ktoré im budú pripomínať tento
krásny deň.
Ako uviedol Red Bull, oficiálny partner pretekov, behu sa
zúčastnilo 102 862 športovcov
v 203 lokalitách po celom svete. Dokopy urazili 934 484 km,
čo znamená, ako keby 23,5 krát
obehli Zem. Na dobrú vec sa
vyzbieralo viac ako 3 milióna
eur, vo Vysokých Tatrách 600
eur. Nasledujúci ročník behu sa
uskutoční 5. mája 2019.

Foto a text: kb
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Kniha od sve tovo na jlepše j inštruktorky
Lucia Okoličányová založila v roku 2013 Slovenskú asociáciu nordic walking so sídlom
na Štrbskom Plese. Intenzívne začala propagovať tento u nás dovtedy neznámy šport,
ktorý si postupne získal množstvo priaznivcov. Prvú knihu o nordic walkingu, jeho zdravotných i psychických benefitoch pokrstila včera v kníhkupectve Matrinus v Bratislave.

Pobyt v prírode, v horách a šport
sú najlepším receptom na šťastie.
Foto: Archív L. Okoličányová

Rodáčka z Bratislavy už v detstve chodievala s rodičmi do Tatier. Pred rokmi tu
začala chodiť s vlastnou rodinou, aby si
na chvíľu oddýchla od stresu a rýchleho
života, ktorý žila v hlavnom meste. V roku
2013 sa rozhodla, že sa tu presťahuje. Ako
sama povedala, nebolo ľahké odísť, odstrihnúť sa od rodiny, priateľov a práce na Vysokej škole výtvarných umení, kde pôsobila
aj ako prorektorka a projektový manažér.
No pohľad na Vysoké Tatry a pobyt v prírode jej naozaj učarovali a toto rozhodnutie
neľutuje.
Športové začiatky

Lucia sa narodila do významnej športovej
rodiny: starý otec bol hokejový rozhodca
a zakladateľ slovenského hokeja a Slovenského olympijského výboru, stará mama
tenistka a lyžiarka, otec hokejový rozhodca
a tréner, brat hokejista... Do jej dvanástich
rokov bývali na hokejovom štadióne. Jej
snom bolo žiť v Kanade a hrať tam hokej.
Ako štvorročná sa venovala gymnastike,
neskôr tenisu a basketbalu, ktorý mala najradšej. Mama ju viedla k výtvarnej výchove,
otec k športu. Stala sa z nej teda absolventka doktorandského štúdia Vysokej školy

FootGolf

výtvarných umení a vrcholová športovkyňa. Vrcholový šport v čase, kedy sa nedbalo
o kvalitnú obuv či dostatočnú regeneráciu,
jej spôsobil neskoršie problémy s pohybovým aparátom: najskôr s kolenami, neskôr
s chrbticou. Namiesto operácie vyskúšala
nordic walking, ktorý poznala z Kanady.
„Prvé kurzy nordic walkingu som absolvovala v Čechách. Prinášali mi nielen radosť, ale
dostavili sa aj pozitívne zdravotné výsledky.
Neskôr som si spravila inštruktorský kurz.
Nie je to len chôdza ale makačka a treba
dodržať správnu techniku. Veľmi ma to baví
a robím to zo srdca,“ povedala Lucia, ktorá
má najvyšší titul inštruktorského vzdelania
– národná trénerka nordic walkingu (NW).

Čo obnáša moderný nordic walking (severská chôdza) a ako vznikol?

„Ide o zdravý, zábavný, finančne nenáročný šport, ktorý sa dá vykonávať celoročne.
Je vhodný pre deti od päť rokov, športovcov
i rehabilitačných pacientov. Jediné, čo potrebujete, sú paličky.
Pôvod má v severských krajinách, najmä
vo Fínsku, kde bežci na lyžiach trénovali
počas leta s dlhými palicami. Prvé preteky sa uskutočnili v 80. rokoch 20. storočia,
Futbalista Ján Kozák mladší sa stal krstným
otcom FootGolfového ihriska Black Stork
vo Veľkej Lomnici počas Otváracieho FootGolfového turnaja 8.mája. Na 18 -jamkovom ihrisku hrali okrem Jána Kozáka, ktorý
sa umiestnil na 7. priečke svetového rebríčka FootGolfistov v roku 2017 aj Nico Garcia
(3.miesto v roku 2017) a Perrone Matias
(5.miesto v roku 2017) obaja z Argentíny.
Víťazom prvého FootGolfového turnaja
na ihrisku pod Lomnickým štítom sa stal Tomáš Bartko so skóre 73 rán a na 2-4. mieste
s rovnakým skóre 76 sa umiestnili Ján Kozák ml., Branislav Thron a Pavol Čechovič
(Par ihriska je 72). Na turnaji hralo 40 hráčov, z toho jediná dáma aj 10-ročný junior.
Záujemcovia si môžu prísť zahrať footgolf
denne od 14:00, treba sa len športovo obliecť a priniesť si futbalovú loptu a registrovať
sa na golfovej recepcii, kde vám poskytnú
viac informácií.
 Danka Velecká, Black Stork Veľká Lomnica

Lucia so svojou novou knihou – prvou komplexnou príručkou nordic walkingu. Foto: kb

počas majstrovstiev sveta v behu na lyžiach.
Pre nedostatok snehu riaditeľ pretekov navrhol, aby si bežci dali dole lyže a súťažili
len s palicami. Tí ocenili tento šport, ktorý
sa začal postupne rozvíjať a doktori s fyzioterapeutmi testovali jeho účinky a správnu
techniku.“
Chôdza je pre človeka prirodzeným pohybom. Znižuje riziká množstva ochorení
a pôsobí blahodarne na psychiku. Pri NW
sa zapája až 90% svalov tela, ktoré ináč nepoužívame. „V súčasnosti máme v asociácii
okolo 50 inštruktorov asi v tridsiatich slovenských mestách, kde organizujeme základné
a minikurzy pre verejnosť. Od Ministerstva
školstva sme získali akreditáciu, taktiež nás
podporuje Slovenská komora fyzioterapeutov. Zo začiatku sme organizovali aj súťaže.
Avšak keď sa súťaží, športovci sa zamerajú
viac na rýchlosť ako na techniku, čo nie je
správne. Preto sme od súťaží upustili a venujeme sa len tréningom. Teší ma, že už aj lekári odporúčajú NW svojím pacientom.“
Kniha „Moderný nordic walking“ je prvou
komplexnou príručkou NW na Slovensku.
Vyšla vo vydavateľstve Slovart a bola preložená aj do českého jazyka.

„Kniha vyšla do roka a do dňa odkedy
som na nej začala pracovať. Je určená pre začiatočníkov, seniorov, ale aj skúsených nordic
walkerov a inštruktorov. Obsahuje tréningové plány, podrobné popisné fotografie, popis
najčastejších chýb a ich odstraňovanie, fakty
a zaujímavosti o športe, zdravotné benefity, rôzne štatistické údaje, zápisky z môjho
denníka počas tréningu, citáty vedcov, tipy
a zhrnutie po každej lekcii,... Kniha je jednoducho a prehľadne písaná, preto verím, že
osloví čo najviac ľudí a navnadí ich vyskúšať si tento šport.“ Metodiku vypracovala
na základe dlhoročných skúseností z praxe.
Novinky zo sveta NW sleduje aj priamo
na svetových konferenciách. Práve na jednej z nich získala veľké uznanie od Tiiny
Arrankoski z Medzinárodnej federácie,
ktorá ju s dojatím pochválila za neuveriteľné zlepšenie. Lucia mala z celého sveta
najlepšiu techniku držania tela a chôdze
s paličkami. 
(kb)
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CITY TRAIL v Starom Smokovci odštartoval
4.ročník série Tatr y v pohybe PRESTIGE TOUR
Prvý májový víkend vo Vysokých Tatrách
sa niesol v znamení bežeckých podujatí.
V sobotu sa na štarte úvodných pretekov
4. ročníka Tatry v pohybe PRESTIGE TOUR
zišlo päť stovák bežcov a nordic walkerov
všetkých vekových kategórií zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Poľska
a USA, ktorí si v skvelej atmosfére vyburcovanej vystúpením bubeníkov zo skupiny BATIDA užili krásny slnečný deň.
Zaujímavý mestský trailový beh previedol
pretekárov cez historické centrum Starého Smokovca, cez priľahlé mestské časti, či
najvyššie položenú krížovú cestu v strednej
Európe - tatranskú Kalváriu. Najdlhšia trasa
zaviedla účastníkov až na Hrebienok. Nevídaným a jedinečným spestrením pre všetkých bol po vlaňajšej premiére opätovne
prebeh budovou mestského úradu v Starom
Smokovci. Celkové víťazstvá najdlhšieho
16km behu obhájili vlaňajší víťazi, Pavol
Orolín z tímu RaidLight a skvelá domáca
pretekárka Patrícia Puklová, reprezentujúca
CMP Trail Team. Na 8km trase dominovali

City Run viedol
aj budovou
Mestského úradu. Víťazstvom
neprekvapila
Patrícia Puklová.

Jozef Dubašák a Žaneta Goleňová z AK Steeple Poprad, nordic walking ovládli Viktor
Lapšanský a Silvia Feciková. Matúš Gallík
a Kristína Špitková zvíťazili na najkratšej tra-

ti 4km. Sprievodný program bol tiež v znamení športu a pohybu, hlavne pre detských
účastníkov, ktorí si zmerali svoje sily v bežeckých pretekoch podľa vekových kategórií
s dĺžkou od 250 do 900 m. Lákadlom bola
aj možnosť vyskúšať si prácu tatranských
nosičov pod odborným dozorom skúseného
horského nosiča Štefana Bačkora zo Sherpa
caffe. Na bezpečnosť a zdravie pretekárov
dohliadali zamestnanci Horskej záchrannej
služby. „S priebehom pretekov aj s účasťou
sme veľmi spokojní“ potvrdila Viera Halasová, z tímu organizátora podujatia. „Prialo
nám aj nádherné slnečné počasie, hoci na beh
bolo až príliš teplo, ale vďaka nášmu partnerovi Mitická sme mali pre všetkých pripravené
dostatok vody na občerstvovačkách i v cieli.
Myslím, že nový ročník Tatry v pohybe Prestige tour sme odštartovali na výbornú hlavne
vďaka skvelej podpore Mesta Vysoké Tatry,
regionálnych organizácií cestovného ruchu,
ďalších partnerov a množstvu dobrovoľníkov,
bez ktorých by sa takéto podujatie nedalo
uskutočniť.“
V. Halasová

Extraligové úspechy
Finále tenisovej extraligy mužov odohrali najlepší hráči
zo Slovenska začiatkom mája v Poprade. Hráči z Tenisového
klubu Vysoké Tatry dosiahli výborné výsledky, no na výsledkovej listine sa neobjavili.

seda Východoslovenského tenisového zväzu Július Bacsó.
Silnú zostavu tvoril Lukáš
Klein, ktorý momentálne hrá
za NTC, Jarda Pospíšil – tréner
v najlepšom klube v Prostějove, Michal Pažický – odchovanec Marcela Doláka a sparing
partner Dominiky Cibulkovej,
Domino Šproch, Juraj Simčák,
nádradník Matúš Hadidom
a Robo Turzák. Kapitán klubu
Peter Simčák má z výsledku
obrovskú radosť. Verí, že pozi-

tívne výsledky pomôžu k rozvoju a podpore tohto športu.
Striebro z extraligy je taktiež
výsledkom jeho dvadsaťročnej
práce, práce trénerov, kondičných trénerov a fyzioterepautov. „Za tento úspech vďačíme
aj Rudovi Pavlovičovi, Jarovi
Petrovskému, Jozefovi Valkošákovi a Gabovi Ondrovičovi,
ktorí boli priekopníkmi tenisu v Tatrách a naučili nás ho
hrať,“ povedal s vďakou Peter
Simčák.(kb)

FUTBALová sezóna tatrancov
Tenisti z Tatier sú druhí najlepší na Slovensku. Na snímke
s kapitánom P. Simčákom. Foto: Archív TK VT

Hráči z Tatier totiž hosťovali v tenisovom klube Spišská
Nová Ves (TK SNV). Podmienka Slovenského tenisového zväzu hrať turnaj na dostatočnom počte vonkajších
kurtoch zapríčinila, že sa zápas
nemohol odohrať v Tatrách
a tak naši hráči hrali za TK
SNV. V jednotlivých kolách
extraligy súťažilo medzi sebou
osem najlepších tímov zo Slovenska. Po náročných a kvalitných zápasoch sa TK Spišská

Nová Ves a Slávia STU Bratislava prebojovali do finále.
Profesionálny tenista Norbert
Gomboš pochváli skvelý výkon
Tatrancov, keď v semifinále
zdolali TC Empire Trnava –
silného favorita zápasov a niekoľkonásobného víťaza extraligy. Do Popradu prišli profi
rozhodcovia, zberači loptičiek
a viac ako dvesto divákov.
Úroveň zápasov a organizácie
ocenil aj viceprezident Slovenského tenisového zväzu a pred-

Futbalisti si ani tento víkend nevydýchli. V poradí 25. kolo V. Podtatranskej ligy bolo pre nich úspešné, keď na domácej pôde zdolali hostí z FK
Slovan Veľký Folkmar 3:0. Darilo sa im viac ako pred týždňom, kedy prehrali v zápase s FK Olcnava 1:2. Jediným gólom skóroval Dominik Orenič. Najbližší zápas odohrajú futbalisti z FK Vysoké Tatry na Futbalovom
štadióne v Kežmarku túto nedeľu proti 1.MFK Kežmarok. Foto a text: kb
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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).

a dňa 21. mája 2018 (pondelok)

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

Inzercia
V nedeľu 6.mája uplynulo smutných 10 rokov,
čo po nečakanej chorobe dotĺklo srdce
nášho otca a manžela

Štefana Solčanského.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína rodina Solčanská
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

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.
Umelecký maliar vezme do prenájmu menší svetlý
priestor vo Vysokých Tatrách,

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-

miestnosť vhodnú na zriadenie
ateliéru. Kontakt: 0908329961
Nová reštaurácia Central
v srdci Smokovca hľadá zamestnancov. Ponúkame prácu
pre kuchárov a čašníkov v priateľskom tíme s atraktívnymi
podmienkami v modernej a štýlovej reštaurácii. Práca s nami
bude zábavou! restauracia@centralsmokovec.sk
Starší pán so záujmom o prírodné a kultúrne krásy hľadá
podnájom, alebo kúpi menší
byt Tatry, Poprad a okolie. Tel.
0944 287 670.
Súrne hľadám byt na prenájom vo Vysokých Tatrách. Tel:
0949 202 493.
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

Vstupné: 2,99 €

19

15:00-22:00

SOBOTA

predpredaj: 1,99 €

19

19:00 h

SOBOTA

Vstup voľný

20

09:30 h

NEDEĽA

Vstupné: 1 €

Vstupné: 2,99 €
predpredaj: 1,99 €

19:00 h
18:00 h

všetky
májové
víkendy

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
STARÉHO SMOKOVECA

VÝSTAVY

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok
a zaujímavostiach.

Vstupné: 0,5 € - 2 €

Starý Smokovec - zraz na autobusovej stanici
Organizátor: Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry a Agentúra
Vietor tatranský +421 949 202 493
Predpredaj v Tatranských informačných kanceláriách
Tatranská Lomnica a Starý Smokovec

TATRANSKÁ MÚZEJNÁ NOC

Tatranská Lomnica - Múzeum TANAP-u ŠL TANAP-u
4.ročník Tatranskej múzejnej noci a 2.ročník Dňa
fascinácie rastlinami s bohatým programom.

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka

Premietanie a rozprávanie o budovách projektovaných
Gedeonom Majunkom v Tatrách v podaní Ivety Bohušovej.
Organizátor: Kaviareň a čajovňa U Vlka, rezervácie:
uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk, +421 908 704 412

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
TATRANSKEJ LOMNICE
Tatranská Lomnica - zraz pri budove TEŽ

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok
a zaujímavostiach.

Organizátor: Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry a Agentúra
Vietor tatranský +421 949 202 493
Predpredaj v Tatranských informačných kanceláriách
Tatranská Lomnica a Starý Smokovec

STRETNUTIA S MEDVEĎOM

Starý Smokovec - Galéria Tatranský šperk
Komorné posedenie s lesníkom a strážcom Jurajom
Ksiažekom.

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

COCONUT CONNECTION

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U VLKA
Film (NE, 38 min. 2017)
Filmové premietanie festivalu Hory a mesto.

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

Tvorivé dielne zamerané na výrobu umeleckého šperku.
Nutné je nahlásiť sa vopred. Počet miest je obmedzený.
Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

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

Organizátor: Štátne Lesy TANAP-u, +421 52 478 0365

ARCHITEKT GEDEON MAJUNKE
V TATRÁCH

Umelecké vystúpenie. Účinkujú: Žoﬁa Fridrichová
(básne), Eliška Svobodová (gitara), Natália Bokníková
(rozprávanie).

Starý Smokovec – Vila Flóra, Galéria
Tatranský šperk

Vstupné: 5 €

celý
mesiac

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka

VÍKENDOVÁ ŠKOLA ŠPERKU

13:00-15:00

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

19:00 h

Vstupné: 1 €

Expozície:

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

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY

AALTOVA PRÍRODA Výstava fínskeho architekta
a dizajnéra.

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

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

Vstup voľný

19

10:00 h

SOBOTA

Vstupné: 1 €

REEL ROCK 12 - 1.ČASŤ
Film (USA, 47 min. 2017)
Filmové premietanie festivalu Hory a mesto.

25
26

MAJSTRI SVOJHO REMESLA I.
Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

ŠPORT

27

16:30 h

19:00 h

PIATOK

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

SVETLO NA ŠTÍTOCH

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

Vstupné: 2 €

Tatranská Lomnica - Hotel Lomnica,
reštaurácia SISSI

Vstupné: 140 €/
Dvaja uznávaní šéfkuchári (Radek Kašpárek, Tomáš Levý)
degustačná večera vytvoria nezabudnuteľný kulinársky zážitok.

18

PIATOK

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

FIELD V TATRÁCH ALEBO
FOUR-HANDS DINNER

24

Vstupné: 3 €

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

SOBOTA

18-19

Starý Smokovec - Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe

SO-NE

18:00 h

PI - SO

Vstupné: 2 €

VEČER S LEGENDAMI

NEDEĽA

18

17:00 h

PIATOK

PROGRAMY

ŠTVRTOK

17.5. - 30.5. 2018

KALENDÁR
PODUJATÍ

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

FK VYSOKÉ TATRY - TJ ŠTART
HRABUŠICE

Tatranská Lomnica - futbalové ihrisko
Vstupné: 1 €
Majstrovský zápas 27.kola 5. futbalovej ligy
(deti a ženy zdarmo)

viac na www.vysoketatry.sk

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

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

