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V sobotu 27. októbra, sa pri Popradskom plese uskutočnilo
slávnostné zatvorenie letnej sezóny a turistických chodníkov. Potápači uložili pod hladinu plesa symbolický kľúč, ktorý vytiahnu
opäť na začiatku letnej sezóny, ktorá oficiálne začne
15. júna. Dovtedy platí vo vysokohorskom prostredí sezónna
uzávera niektorých chodníkov. Chaty, okrem najvyššie položenej
Chaty pod Rysmi, budú v prípade priaznivých poveternostných
podmienok otvorené celoročne. O tom, že Vysoké Tatry boli
kedysi len letoviskom, sa dočítate na strane 4.
kb

Mesto robí pokroky v odpadovom hospodárstve – spoločnosť VPS Vysoké Tatry získala novú techniku, ktorá bude pomáhať
zefektívňovať triedenie komunálneho odpadu. Viac na strane 2.

Učitelia a žiaci Základnej umeleckej školy
Tatranská Lomnica odohrali krásny koncert,
ktorým sa poďakovali za pomoc všetkým,
ktorí im pomohli počas náročných letných
prázdnin. Viac na strane 14.

Viac ako 100 detí v maskách sa pred prázdninami zúčastnilo školskej halloweenskej párty
v Tatranskej Lomnici. U detí obľúbené podujatie
má viac ako 10-ročnú tradíciu. Ako tento strašidelný sviatok vznikol sa dočítate na strane 8.
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videli počuli
V Tichej doline, v najvyššom,
piatom stupni ochrany Tatranského
národného parku, našli ochranári
pred vyše týždňom v blízkosti potoka
vnútornosti medveďa hnedého, ktorý sa stal obeťou pytliaka. Upozornila na ne ostatná zver, telo najväčšej
tatranskej šelmy, ktorá je zákonom
chránená, sa však nikde nenašlo.
Prípadom spáchania trestného činu
– usmrtenia chráneného druhu živočícha – sa už zaoberá polícia.
Od 5. do 7. októbra v rámci akcie
GLOBSEC 2018 Tatra Summit Letisko Poprad-Tatry odbavilo vyše 13
vládnych letov zahraničných i domácich delegácií. Okrem toho prijalo
ďalšie lety obchodného a všeobecného letectva. Pod Tatrami sme privítali kompletnú vládnu letku MV
SR, nemecký Gulfstream, francúzske
Falcony, český Challenger, Cessny
i Hawkre.
V dňoch 22. a 23. októbra sa
vo Vysokých Tatrách stretli zástupcovia rezortu zdravotníctva krajín
Vyšehradskej štvorky. V rámci ročného predsedníctva SR vo V4 ich
privítala slovenská ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Počas ich
dvojdňového stretnutia sa rokovalo
o viacerých dôležitých aktuálnych
problémoch v zdravotníctve – jednou z hlavných tém diskusie bola
spoločná problematika potreby doplnenia chýbajúceho personálu, čo je
dlhoročným problémom vo všetkých
krajinách V4. Prítomní sa tiež zaoberali problematikou liekovej politiky
a diskutovalo sa aj o dostupnosti inovatívnej liečby.
Počas dní, ktoré sú pamiatkou
na zosnulých blízkych, si tatranské
cintoríny poradili s náporom návštevníkov. Na cintorínoch v Starom
Smokovci a Tatranskej Lomnici bol
zvýšený pohyb očakávaný, situáciu
vo zvýšenej miere mapovala aj mestská polícia. Po inštalácii oplotkov
pod elektrickým napätím sa zlepšila
situácia aj v súvislosti s pohybom
medveďov – neboli zaznamenané
žiadne ich návštevy, rovnako nedošlo
ani k poškodeniu hrobov.
Tatry žijú kultúrou. Po takmer
dvoch rokoch si v Tatrách zakoncertovala legenda slovenskej populárnej
hudby Miro „Meky“ Žbirka. Na októbrovom koncerte v Grand Hoteli Kempinski High Tatras zároveň
pokrstil svoj nový Double Album.
Aj Tatranskú Lomnicu navštívila
obľúbená slovenská vokálna skupina Fragile, ktorá sa tatranskému
publiku nepredstavila po prvý raz.
Na koncerte v Tenis centre si diváci
užili neopakovateľný večer plný zábavy a vypočuli si bohatý repertoár zostavený zo známych hitov svetových
umelcov v a cappella podaní.
mp
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Ďalší krok pri separácii odpadov
STARÝ SMOKOVEC/VYSOKÉ TATRY – koncom októbra sa skončil významný projekt s názvom Rozšírenie systému triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Vysoké Tatry, ktorý predstavuje
významný krok k zefektívňovaniu odpadového hospodárstva na území mesta.

V piatok 26. októbra sa zišli hlavní predstavitelia
obchodnej spoločnosti VPS Vysoké Tatry, s. r. o.,
so zástupcami mesta Vysoké Tatry pri príležitosti
úspešného zavŕšenia trojročného úsilia. Na základe vyhlásenia platnej výzvy Ministerstva životného prostredia si tatranská spoločnosť zažiadala
o nenávratný finančný príspevok. Cieľom projektu bolo zvýšenie miery celkového zhodnocovania
odpadov z územia mesta, a to prostredníctvom
zintenzívnenia a zvýšenia kapacít triedeného
zberu hlavne biologicky rozložiteľného odpadu,
drobného stavebného odpadu a objemného odpadu. Projekt spolufinancovaný Európskou úniou
trval od začiatku roka 2016 a oficiálne sa uzavrel
25. októbra 2018, hoci aj v nasledujúcich piatich
rokoch má VPS Vysoké Tatry povinnosť plniť
svoje záväzky voči sektoru životného prostredia.
Okrem iného bolo dôležitou súčasťou piatkového stretnutia aj predstavenie novej techniky
v hodnote 621 103 eur (pričom výška nenávratného finančného príspevku dosahovala výšku
491 707 eur), čím sa uzavrela časť hlavných ak-

tivít projektu. Prítomným jednotlivé stroje predstavil a ich využitie priblížil projektový manažér
spoločnosti Juraj Jurík, ktorý sa tomuto projektu
posledné dva roky naplno venoval.
K technickým novinkám, ktorými mesto aktuálne disponuje a budú prispievať k čistejším Tatrám, patrí zberové vozidlo s rotačným lisovaním
a zberové vozidlo-sklápač Mitsubishi s hydraulickou rukou, traktor Zetor s príslušenstvom a teleskopický nakladač Kramer. Techniku pre odpadové hospodárstvo takisto doplnila nadúrovňová
mostová váha, sedem hákových kontajnerov
a šesťdesiat kusov zberných plastových nádob
na bio odpad s dvojitým vekom – pričom niektoré
z nich sú už aj rozvezené a umiestnené pri staničkách. „Všetky autá majú byť prostriedkom k tomu,
aby sa v meste Vysoké Tatry k separovaniu pristupovalo ešte vážnejšie. Projekt nás zaväzuje k tomu,
aby sa rok čo rok znižovalo množstvo odpadu, konkrétne o 710 ton, a naopak sa zvyšovala separácia,“
doplnil Ladislav Holík, riaditeľ VPS Vysoké Tatry.
mp


Novinka, ktorá pomôže nielen v tatranských lesoch
VYSOKÉ TATRY/POPRAD – Pomáhať skrotiť nebezpečný živel
bude odteraz aj nový hasiaci vak. Riaditeľ Správy Tatranského
národného parku Pavol Majko ho 1. októbra odovzdal hasičom.
Závesné zariadenie na hasenie zo vzduchu, takzvaný bambi
vak, má v budúcnosti napomáhať k vyššej efektivite a aj zrýchleniu operatívnosti zásahu,
keďže pri hasení požiaru je dôležitá každá minúta. Šéf Správy
TANAP-u vyjadril svoje potešenie z toho, že v prípade potreby budú mať možnosť štátni
ochranári využiť pri svojej práci aj takúto dôležitú technickú
pomôcku. Zdôraznil tiež, že
okrem Tatranského národného
parku bude k dispozícii aj pre
záchranné akcie v Nízkych Ta
trách či Slovenskom raji.
Pritom nie tak dávno zachvátil Tatry rozsiahly požiar, ktorý
sa 3. mája rozhorel nad Kežmarskými Žľabmi, a spôsobil
škody za vyše 1,3 milióna eur.
Keďže horelo aj v ťažko prístupnom teréne, kam mala pozem-

nia za veľký prínos pri likvidácii lesných požiarov. Závesná
nádrž na vodu bude vo vlastníctve Štátnej ochrany prírody SR a umiestnená má byť
na popradskom letisku. Financie na zakúpenie bambi vaku
vyčlenil pre záchranné zložky
minister životného prostredia
László Sólymos, ktorý len nedávno v parlamente predstavil
aj novelu zákona o ochrane
prírody a krajiny. Tá má zaistiť
slovenským národným parkom potrebnú ochranu – nová
legislatíva by mala rozšíriť
princíp bezzásahovosti aspoň
archív Správy TANAP-u
na polovicu územia každého
ná technika problém sa dostať, z nich. Primárnym cieľom noukázalo sa, kde v takýchto prí- vely je zabezpečiť, aby ochrana
padoch možno hľadať rezervy.
prírody v národných parkoch
Spoluprácu so Správou TA- bola nadradená ostatným činNAP-u považuje v tomto smere nostiam a záujmom. Štátne
za nanajvýš pozitívnu tiež ria- pozemky na ich území by tak
diteľ OR HaZZ v Poprade On- mali prejsť pod správu Štátnej
drej Šproch. Ten vníma každé ochrany prírody SR.
mp
zlepšenie technického vybave
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Domáci aj turisti sa môžu tešiť na nové zubačky
ŠTRBA/BRATISLAVA – Slovenský vlakový dopravca na tlačovej
konferencii v Tatrách slávnostne podpísal zmluvu so švajčiarskou spoločnosťou Stadler.
17. októbra v Štrbe sa na nej
stretli členovia predstavenstva Železničnej spoločnosti
Slovensko, a. s. (ZSSK) a zástupcovia firmy zo Švajčiarska
(Stadler Locomotives), ktorí sa
za účasti primátorov miest Vysoké Tatry, Poprad a starostu
obce Štrba, dohodli na vzájomnej spolupráci. Do roku 2022 sa
má obmeniť zastaraný vozňový
park. Investícia za 38,8 milióna
eur bude zahŕňať päť ozubnicovo-adhéznych nízkopodlažných elektrických jednotiek
typu GTW a jeden multifunkčný rušeň s metrovým rozchodom pre trate Tatranských
elektrických železníc (TEŽ)
a Ozubnicovej železnice (OŽ).
Ako uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký,
národný dopravca má veľký

záujem hľadať nové cesty, ako
železničnú dopravu u nás modernizovať. Výnimkou podľa neho nesmú byť ani trate
TEŽ či OŽ, ktoré predstavujú
zhruba 40 kilometrov. Ročne
sa nimi prepraví 2,5 milióna
cestujúcich, z toho značnú časť
tvoria aj zahraniční turisti.
„Dnešné, pre niekoho ikonické zubačky majú problém. Sú
zastarané, hlučné a nerekonštruovateľné,“ vysvetlil. Nové
vlaky budú jazdiť v niektorých
úsekoch rýchlosťou až 80 km/
hodinu, budú premávať častejšie a v porovnaní so súčasným stavom dopravca sľubuje,
že každá ozubnicová súprava
prepraví v priemere o 30 %
viac cestujúcich. Okrem technickej zastaranosti súčasných
vozňov, ktoré majú niekoľko
desiatok rokov, je práve otázka

ZSSK – ilustračná fotografia – vizualizácia

kapacity veľmi naliehavá, keď
že v Tatrách neustále rastie
počet prepravovaných. Svoju
spokojnosť s výsledkom verejnej súťaže ZSSK na dodávku
zubačiek vyjadril tiež výkonný viceprezident Stadler Rail
Group Peter Jenelten, ktorou
spoločnosť nadviaže na úspešnú históriu s vozidlami vo Vysokých Tatrách.
Špecifikom a zároveň výho-

dou nových vozňov je tiež to,
že sú schopné jazdy na ozubnicovej trati, rovnako ako na bežných koľajniciach tratí TEŽ.
Každé z objednaných vozidiel
disponuje 91 miestami na sedenie, 2 miestami pre invalidný vozík, časťou pre bicykle
a detské kočíky. Vybavené by
malo byť tiež wi-fi systémom,
klimatizáciou a moderným informačným systémom.  mp

Zatepľovanie bytov pred zimou
VYSOKÉ TATRY – Postupné zatepľovanie a rekonštrukcie bytových domov na území
mesta Vysoké Tatry pokračuje. Minulý týždeň bola odovzdaná komplexne zrekonštruovaná bytovka v Dolnom Smokovci, ďalšie sú v pláne na najbližšie mesiace.
Komplexná oprava bytového domu Dolný Smokovec č. 50 zahŕňala zateplenie
a úpravu fasády, kompletnú opravu strechy
a odkvapových rín, balkónov, drenáží a revíziu bleskozvodu.
Po takmer dvoch rokoch príprav, ktoré zahŕňali niekoľko sedení a následné odsúhlasenie obyvateľmi bytového domu, zháňanie
úveru a výber firmy, sa táto bytovka dokončila ako 32. v poradí na území mesta Vysoké
Tatry. Celkový požadovaný úver na opravu
objektu bol stanovený sumou 64-tisíc eur.
Zvyšné náklady vo výške 457 eur boli hra-

dené z vlastných zdrojov z fondu opráv.
Nová hnedá farba fasády bola schválená
vlastníkmi bytov a nebytových priestorov,
stavebným úradom a architektom. Vybrali
ju, aby ladila s okolitými bytovkami a pasovala do tatranského prostredia. Okrem
úpravy vzhľadu sa zlepší kvalita bývania,
o čom svedčia certifikáty kvality, ktoré
vďaka rekonštrukcii táto stavba získala
ako aj splnenie všetkých noriem podľa najnovších protokolov. Z tepelného energetického hľadiska patrí do energetickej triedy
A0, teda najlepšej kvality. Použila sa tepelná izolácia v súlade s najnovšími
normami z roku 2017. Využila sa
kombinácia polystyrénu s nobasilovými pásmi pod oknami a okolo
dverí. Pomocou nobasilu sa zateplili aj pivničné priestory. Ďalšou
novinkou pri tejto rekonštrukcii je
získaný protokol o ťahovej skúške
na stavenisku, ktorú vykonal Meteorologický úrad zo Štrby. Starú
strechu dal spolu s ďalšími opraviť Ján Mokoš ihneď po nástupe
na primátorskú stoličku. Teraz sa
obnovila a namontovali sa nové
odkvapy. Ďalšou zaujímavou novinkou bol environmentálny do-

zor bytového domu počas rekonštrukcie.
Na bytovku sa umiestnili štyri trojkomorové búdky pre vtáčiky a jedna úkrytová
búdka pre netopiere.
Žiadateľom rekonštrukcie bola v mene
obyvateľov tejto bytovky spoločnosť Ta
try Teplo s. r. o., ktorá je jej správcom. Jozef Kručay, konateľ spoločnosti, odovzdal
dokončenú stavbu minulý týždeň. Rozpracované má ďalšie projekty, ktoré budú
dokončené ešte tento rok. Asi v polovici
rekonštrukcie je stará tehlová bytovka Dolný Smokovec 45. Po zateplení nobasilom
sa maľuje farbou blízkou pôvodnej, v súlade s okolitým prostredím. Táto bytovka
bude tridsiatou treťou novo zateplenou
bytovkou. Tohto roku by sa mala dokončiť
opravy aj Kosodrevina v Tatranskej Lomnici. Pri bytovke č. 175 v Tatranskej Lomnici sa plánuje taktiež komplexná obnova
fasády, balkónov, pivníc... S realizáciou sa
začne ihneď po získaní úveru, ktoré je naplánované tento týždeň. Strecha sa opraví
ešte tento rok, dá sa to aj v zime. V zime
sú podľa Kručaya pri teplote do -5 °C lepšie podmienky ako v lete, pretože v prípade zrážok je jednoduchšie odpratať sneh
ako riešiť situáciu, ak by tam napršalo.
Nasledujúce mesiace sú naplánované rekonštrukcie a výmeny striech na bytovke
Sibír B 51 a G 52. Momentálne sa pracuje na podpisovaní zmlúv a získaní úvekb
rov pre tieto rekonštrukcie.
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Ako si Tatry (ne)pamätáte / Tatranské spektrum

S

me hrdí Tatranci, Tatrami žijeme, dýchame a sme s nimi spätí. Pozrite sa spolu s nami
v novom seriáli Ako si Tatry (ne)pamätáte na to, ako sa mesto Vysoké Tatry v priebehu
času mení. Kolorit mesta pozmenilo aj multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom v Tatranskej Lomnici, ktoré sa po dobudovaní teší záujmu všetkých nadšencov športu a pravidelne je dejiskom obľúbených športových podujatí.

K

vytvoreniu priaznivých
podmienok
pre rozvoj športu organizovaných aj neorganizovaných športovcov, žiakov
základných škôl, ale aj širokej
verejnosti mala dopomôcť
rekonštrukcia podložia a povrchu ihriska, rovnako ako
jeho technického vybavenia,
keďže pre zabezpečenie aktívnej športovej činnosti bol
dovtedajší stav športoviska
kvalitatívne
nedostačujúci.
K existujúcemu futbalovému
ihrisku s trávnatým povrchom
a malou tribúnou, kontajnerovým súborom šatní a sociálneho zázemia sa pridala
tréningová plocha s umelým
povrchom a samotné multifunkčné ihrisko, ktoré má celosezónne využitie.
Koncom marca roku 2015
mesto podalo žiadosť na poskytnutie dotácie v rámci programu
Podpory rozvoja športu vo výške 76 238 eur na jeho realizáciu
(čo predstavuje 95 % nákladov
z celkovej výšky 80 250 eur, 4
012 eur, teda zvyšných 5 %, bolo
financovaných z vlastných zdrojov). Súčasťou projektu bola
oprava hracích plôch a doplnenie vybavenia ihrísk. Najvyššie
položené ihrisko s umelou trá-

vou s celkovou plochou 650 m2
je rovnako určené na malý futbal, tenis, volejbal a basketbal
s čiarovaním.
Športová plocha s rozmermi 68x105 m má v podklade
vybudovaný drenážny systém,
konštrukciu celej hracej plochy
lemuje betónový obrubník a povrch tvorí podkladová a finálna
vrstva umelého trávnika zelenej
a červenej farby s čiarovaním
pre jednotlivé športy (basketbal – žltá, tenis – biela, volejbal
– modrá farba). Lomnické ihrisko je vybavené kompletnou
tenisovou súpravou a súpravou
na volejbal, ako aj prenosnými
konštrukciami basketbalových
košov, čím spĺňa viacúčelovú funkciu. Súčasťou areálu je
aj drevený prístrešok, osadený
na okraji hracej plochy, a lavičky pre mini hľadisko po vonkajšom obvode oplotenia.
Dobudovaním a revitalizáciou športovej plochy v závere
roka 2016, dovtedy využívanej len na zápasy futbalových
priaznivcov, areál zvýšil svoj
potenciál a doplnil rozsah ponúkaných aktivít v meste Vysoké Tatry. Okrem potrieb FK
Vysoké Tatry sa využíva aj na
ďalšie atraktívne akcie.
ib, kb mp


Vedeli ste že...
...Vysoké Tatry boli
kedysi len letoviskom?
Liečivé minerálne vody pod Slavkovským
štítom boli prvým dôvodom pre vznik
tatranských osád - horských klimatických kúpeľov. Prvou tatranskou osadou
bol „Šmeks“ - dnešný Starý Smokovec.
V 18. storočí tam dal Štefan Csáky postaviť
pri kyslých prameňoch poľovnícku chatu.
Koncom 19. storočia pribúdali ďalšie osady v službách kúpeľníctva a cestovného
ruchu. Na zimu sa však všetky kúpeľné,
ubytovacie a reštauračné zariadenia zatvárali. V kúpeľoch v Starom Smokovci pracoval doktor Mikuláš Szontagh st., ktorý mimosezónne obdobia využíval na štúdium
a prax v zahraničí. Za základný prínos Ta-

Potenciál viacfunkčného ihriska v Tatranskej Lomnici
využíva široké spektrum športovcov a pravidelne je
dejiskom významných športových podujatí.

tier pre zdravie človeka nepovažoval vodu,
ale čistý vysokohorský vzduch.
V roku 1875 založil v susedstve odvtedy
už Starého Smokovca prvé klimatoterapeutické sanatóriá Nového Smokovca. Ako
skúsený absolvent lekárskej fakulty na viedenskej univerzite vedel, že sezónna, letná
prevádzka zariadení je nepostačujúca. Počas zimy ostával v ľudoprázdnom Novom
Smokovci, kde si viedol meteorologické pozorovania. Bol presvedčený, že práve zima je
v horskom prostredí ideálna pre liečbu tbc
a respiračných chorôb. Prvenstvo v zimnej
klimatickej liečbe patrilo lekárom z Davosu, ktorí v roku 1865 po dlhom presviedčaní prehovorili dvoch ľudí na túto terapiu.
Priekopníkom zimnej liečby v Uhorsku bol
Dr. Mikuláš Szontagh st.
V roku 1882 sa dalo aj napriek predchádzajúcej nedôvere médií a odborníkov nahovoriť na pobyt až 77 odvážnych pacientov. Odvtedy ostali jeho sanatóriá otvorené

celoročne. Szontagh liečbu odskúšal najprv
na sebe a zhodnotil, že „liečivé faktory a klimatické danosti Nového Smokovca sa mimoriadne dobre hodia na zimné pobyty pre pľúcne chorých ľudí. Opierajúc sa o dlhoročnú
lekársku prax a o svoje osemročné meteorologické pozorovania, zodpovedne prehlasujem,
že Nový Smokovec má z európskych klimatických stredísk najpriaznivejšiu polohu.“ Dbal
aj na psychickú pohodu svojich pacientov.
Rozvíjal spoločenský, kultúrny a športový život. Okrem liečebnej a publikačnej činnosti sa venoval aj propagácii lyžiarstva, vďaka
jeho iniciatíve bol postavený napr. aj evanjelický kostol, kde sú od roku 1899 uložené
jeho telesné pozostatky. Po Szontaghovom
vzore a prekvapivo dobrých výsledkoch sa
postupne pridali k zimnej prevádzke aj ďalšie zariadenia a osady. A tak sa skončila éra
Tatier ako letoviska. 
kb, úryvky z knihy
Szontaghovci a Vysoké Tatry, Ivan Bohuš
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Va l é r i a L á s ko vá
1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátorky mesta Vysoké Tatry?

Vo Vysokých Tatrách žijem
už 36 rokov. V živote sa riadim
pravidlom – ak dávate, vždy
aj dostanete. Mestu Vysoké Tatry som od prvého momentu,
ktorý si pamätám, dávala lásku.
Netrvalo dlho a Vysoké Tatry
mi svoju lásku opätovali. Tento silný vzťah sa prejavil tak, že
po skončení štúdia cestovného
ruchu som si práve TU začala
budovať svoju kariéru v hotelierstve, kde som sa postupne
vypracovala od pozície recepčnej cez prevádzkarku hotela až
po riaditeľku. Táto skúsenosť
ma naučila ľuďom slúžiť, ale
aj systematickej práci, ktorej
žatvou bol rastúci hospodársky výsledok a spokojné tváre
hostí, ktorí sa k nám vždy radi
vracali. Dobrá primátorka by
podľa mňa mala spĺňať najmä
nasledovné atribúty: 1. byť výborným manažérom, 2. reprezentatívnou osobou a v neposlednom rade 3. empatickým
človekom, ktorý v prvom rade
myslí na obyvateľov mesta Vysoké Tatry. Dovolím si tvrdiť,
že tieto atribúty spĺňam, a preto
chcem obyvateľom nášho mesta dať možnosť výberu, svoju energiu a drive a veľký kus
seba. Lebo ako som už v úvode
spomínala, ak dáte – vždy sa
vám to vráti, no v inej podobe.

Ak by som si mohla vybrať tú
podobu, rozhodne by ňou bola
spokojnosť obyvateľov mesta
Vysoké Tatry a fungujúce zdravé, moderné, ale hlavne NAŠE
mesto. Okrem kariéry som si
práve TU založila svoju rodinu
v mene lásky – a to doslovne,
keďže si ju nesiem aj v priezvisku. Vysoké Tatry mi dali veľa,
nastal čas im to vrátiť.

2. Ktoré body svojho volebného
programu považujete za najdôležitejšie, kľúčové?

chvíli s istotou povedať, a za
tým si stojím, je, že pokiaľ si
občania vyberú cestu, po ktorej sme nedobrovoľne kráčali
posledných 16 rokov, vízia je
nasledovná: skončili sme všetci
a na dobro. Prečo? Vysvetlím
to na stretnutiach v rámci mojej predvolebnej kampane. Keď
však výsledky volieb preukážu,
že zvíťazil zdravý rozum /dôveryhodný kandidát/, tak moja
vízia je taktiež jasná, a to v podobe blahobytu pre obyvateľov
i naše mesto, lebo na to máme
bohaté zdroje a podmienky.
A práve preto, že náš blahobyt
nám za posledných cca 16 rokov unikal, je najvyšší čas to
dohnať.

Všetky body môjho volebného programu sú rovnako
dôležité, pretože sú vnútorne
vzájomne prepojené. S mojím
10-bodovým volebným programom sa budú môcť obyvatelia
nášho mesta oboznámiť v priamom prenose na stretnutiach
v rámci mojej predvolebnej
kampani, na ktoré ich srdečne pozývam. Len vďaka mnou
vytýčeným a realizovaným bodom môžeme dosiahnuť náš
hlavný cieľ, a tým je získať späť
už dávno stratenú autonómiu
a identitu nášho mesta. A to je
to podstatné, na čo sa musíme
zamerať.

Veľa, veľmi veľa. Bol by to
dlhý zoznam. V dobrom slova
zmysle. Ale treba zároveň dodať, že to, čo mi Vysoké Tatry
dávajú, naše mesto mi druhou
rukou berie. A tým je dobrý
pocit na duši, komfort, poriadok, ba dokonca ešte aj ten čistý vzduch, ktorý nám samotná
príroda ponúka zadarmo.

Na túto otázku sa dá odpovedať jednoznačne, až keď budú
výsledky volieb všetkým jasné.
Ale to, čo môžem už v tejto

Byť primátorom dokáže byť
každý. Stačí, keď kandidát dostane najviac hlasov od občanov - voličov a následne má
v dekréte napísané „primátor

3. Aká je Vaša vízia mesta Vysoké Tatry povedzme o štyri
roky, v akom ohľade by malo
napredovať?

4. Čo pre Vás Vysoké Tatry znamenajú?

5. Prečo práve Vás by si mali
obyvatelia zvoliť za svoju primátorku?

mesta“. No byť dobrým primátorom musí byť človek /kandidát/, ktorý splní nasledovné
kritériá:
1. Musí mať čistú minulosť
/s nikým neprepojený, ani s politickými stranami/
2. Musí byť schopný v hospodárskej politike /no nie
pre seba, ale pre mesto!/
3. Musí mať morálne zásady
/to, čo sľúbi obyvateľom mesta,
to aj musí splniť/
4. Musí si každý deň pamätať,
že občan ho volil, a preto má
občanovi slúžiť /nie okolitému
svetu/
Ja mám všetky tieto kvality,
ktoré sú v dnešnej dobe už len
raritou. A práve to je dôvod,
prečo by to mali občania využiť. V globále v hre nie som ja,
ale naša morálna povinnosť
voči budúcej generácii, ktorej
dlhujeme posunúť minimálne
toľko, koľko sme dostali my
na tácke od predchádzajúcich
generácií. Ja som pripravená
slúžiť ako prostriedok na splnenie našej morálnej povinnosti. V opačnom prípade sa
zapíšeme do histórie Vysokých
Tatier s vizitkou totálnej prehry
bez možnosti nápravy.

Starostlivosť o pacienta na prvom mieste
VYŠNÉ HÁGY – Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej
chirurgie má staronové oddelenie.
Rekonštrukcia oddelenia pneumológie
a ftizeológie (zaoberajúcej sa prevenciou,
diagnostikou a liečbou TBC), ktorá trvala
dohromady štvrť roka a náklady na ňu sa
vyšplhali do výšky 300 000 eur, vyvrcholila
slávnostným otvorením oddelenia v utorok 23. októbra. Stalo sa tak za prítomnosti ministerky zdravotníctva
SR Andrey Kalavskej, ktorá neskrývala svoju radosť
z uskutočneného projektu
v štátnej nemocnici a zdôraznila tiež skutočnosť, že
bol realizovaný z vlastných
zdrojov zdravotníckeho zariadenia.
V rámci obnovy boli vymenené všetky postele,

elektroinštalácia, podlahy, pribudli nové
sociálne zariadenia a rovnako sa obnovilo
aj pracovisko zdravotníckeho personálu.
Oddelenie aktuálne disponuje 28 lôžkami
pre pacientov. Zároveň sa finišuje aj na rekonštrukčných prácach na oddelení hrudníkovej chirurgie a ako doplnil generálny
riaditeľ ústavu vo Vyšných Hágoch Jozef
Poráč, v blízkej dobe čaká obnova ďalšie
oddelenie – 5D.

„Náš ústav začali budovať vďaka Masarykovej lige proti tuberkulóze, preto pri príležitosti stého výročia vzniku Československej republiky sme sa rozhodli urobiť malú
slávnosť a prvému prezidentovi odhaliť
pamätnú tabuľu,“ objasnil riaditeľ. Tá bola
vo vestibule takisto odhalená pri príležitosti znovuotvorenia zrekonštruovaného
oddelenia na znak úcty T. G. Masarykovi, ktorý stál za myšlienkou vzniku tohto liečebného ústavu. Projekt
výstavby Národného ústavu
tuberkulózy, pľúcnych chorôb
a hrudníkovej chirurgie bol vypracovaný v roku 1933, pričom
so samotnou výstavbou sa začalo hneď v nasledujúcom roku.
Zdravotnícke zariadenie stojace v nadmorskej výške 1 100
m n. m. hospitalizuje ročne
mp
okolo 8 000 pacientov.
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avizujeme
6. novembra o 11.00 hodine sa
uskutoční v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade vernisáž
výstavy s názvom Madona s anjelmi z Popradu. Originál maľby pôvodne inštalovanej v Kostole sv. Egídia, ktorého autor je
neznámy, je aktuálne súčasťou
zbierky SNG v Bratislave a do
Popradu sa vracia po mnohých
rokoch. Výstava potrvá do konca
roka 2018.
Pre malých zvedavcov je
na začiatku novembra pripravené podujatie organizované Podtatranským múzeom v Poprade
s názvom Malý archeológ, ktoré
deťom priblíži prácu archeológov
v teréne. Návštevníci si ju budú
môcť sami vyskúšať na prichystanej archeologickej sonde – tú nájdu v dňoch 6. – 9. 11. v priestoroch OC Forum Poprad. Trvanie
tvorivej dielne je 45 minút, vstup
zdarma.
10. november sa ponesie
v znamení športu. Milovníci pohybu sa môžu tešiť na tradičné
úvodné preteky Zimnej bežeckej série Steeplechase v parkúrovom areáli Tatranskej Lomnice.
Pretekári si zabehajú na kolbisku, pričom si na trati vyskúšajú
aj zdolávanie prekážok, cez ktoré
zvyčajne skáču jazdci na koňoch.
Pre mužov bude pripravená trať
dlhá 7 kilometrov, ženy budú
pretekať na 4-kilometrovej trati.
Začína sa o 13.00 hodine.
Starosmokovecká Kaviareň
a čajovňa U Vlka si aj v novembri
v rámci Festivalu zdravia, prírody
a regenerácie pre svojich zákazníkov pripravila trojicu zaujímavých tematických večerov: svoj
pohľad na Tatranský les predstaví lesník a ekológ Slavomír Celer,
jeho rozprávanie si môžete prísť
vypočuť v piatok 23. novembra.
Sobotný večer (24. 11.) bude
rovnako patriť tatranskej prírode, tentoraz však z pohľadu horolezca, skialpinistu a horského
vodcu Miroslava Peťa. Ten sa podelí o jej tajomstvá a krásy počas
jeho besedy s názvom Tatranská symbióza. Triptych večerov
uzavrie premietanie filmu populárneho režiséra dokumentov
o prírode Erika Baláža v nedeľu
25. 11. Živá rieka je film o divokej ta
transkej rieke Belá, ktorá
je chladná, dravá a nebezpečná,
zároveň však bohatá, štedrá a slobodná. Je jednou z posledných
pripomienok toho, ako vyzerajú
živé rieky. Vstup na všetky tri
večery je voľný a program začína
vždy o 19.00 hodine. mp

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta
Vysoké Tatry?

Vysoké Tatry sú mojim domovom. K nášmu mestu mám
hlboký a vrúcny vzťah. Tvoria
ho predovšetkým ľudia, na ktorých mi nesmierne záleží. Ako
najdlhšie slúžiacemu primátorovi Vysokých Tatier sa nám
spolu s vami, vážení Tatranci,
podarilo urobiť veľa dobrého
a kus poctivej práce. Mám stále
energiu a chuť zvyšovať kvalitu
života v našom meste.
2. Ktoré body svojho volebného
programu považujete za najdôležitejšie, kľúčové?

Dôležitý je každý bod volebného programu, pretože každý
sa týka niekoho, kto žije vo Vysokých Tatrách. Vyzdvihol by
som však občiansku vybavenosť, ktorú je potrebné neustále
posúvať vpred, dopravu, ktorá
nás trápi všetkých a bývanie,
na čom intenzívne pracujeme
a v najbližších týždňoch začneme s výstavbou ďalších dvoch
bytových domov. Mám záujem
pracovať na zlepšení služieb
v oblasti zdravotníctva a zabezpečiť bezbariérovosť. Konečne
chcem vidieť v Tatrách obchod-

ný reťazec, stretávať spokojných ľudí v oblasti cestovania
do práce a z práce, mať bezpečné miesto pre život Tatrancov
a ich deti.

3. Aká je Vaša vízia mesta Vysoké Tatry povedzme o štyri
roky, v akom ohľade by malo
napredovať?

Za 16 rokov sa vo Vysokých
Tatrách urobilo pre obyvateľov
veľmi veľa. Čaro práce primátora tkvie v tom, že splnenie
sľubov a dosiahnutie cieľov nie
je konečnou stanicou, práve
naopak. Každý úspech, či väčší
alebo menší, je len podnetom
do ďalších a ďalších plánov.
Ak niečo spravíte dobre, máte
radosť a dostaví sa úspech. Ak
sa niečo nepodarí, máte skúsenosť. O štyri roky vidím Vysoké
Tatry ako miesto s ešte lepšou
občianskou vybavenosťou, kde
je radosť žiť. O tom, v čom
by podľa môjho názoru malo
mesto napredovať, hovorí môj
volebný program, s ktorým
obyvateľov v najbližších dňoch
oboznámim detailnejšie.
4. Čo pre Vás Vysoké Tatry znamenajú?

Ako som už spomínal, Vysoké Tatry sú mojim domovom.

12. stretnutie SIBÍRČANOV
Čas neúprosne letí, roky pribúdajú, chrbty sa zohýnajú, choroby hlásia , ale i napriek tomu nám bolo
príjemne, pretože sme si dali repete a v Alpine sme
sa stretli 12 krát. Bol nádherný slnečný deň, panoráma Tatier bez oblakov . Keďže k Tatrám a tatranskej
prírode máme odmalička vrúcny vzťah, niektorí sme
sa tatranskou prírodou pred stretnutím prešli a pozorne vnímali, čo sa okolo nás dialo. Počuli sme nahnevaných turistov, ktorí sa sťažovali, že každý deň
sa tlačia v preplnených električkách, niektorí nechápavo krútili hlavami nad tým, že lúka po ľavej strane
chodníka vedúceho k zastávke Sibír je pokosená a po
pravej strane je na lúke vysoká burina. A ani my domáci sme nechápali a teda nevedeli im to vysvetliť.
Na zastávke sa nám sťažovali na chýbajúce lavičky.
O niekoľko kilometrov ďalej sa nám ďalšia skupina
turistov sťažovala na neúnosné množstvo áut, na obrovské , do tatranského prostredia nehodiace sa stavby, pre ktoré Tatry už vôbec nevidno, na množstvo
prázdnych apartmánov a na to, že prírody a pokoja
v Tatrách ubúda, áut pribúda a turisti si zrejme časom začnú hľadať iné destinácie...
Stotožňujeme sa aj s obsahom článku p. Ing. L.
Harvana, ktorý nás tak ako pisateľku p. Plzákovú
(reagovala na článok p. Harvana) oslovil, pretože
my tiež Tatry milujeme, vyrástli sme tu a prežili
nádherné detstvo. Nebudem teda spomínať ďalšie
skutočnosti, ktoré nielen turistov, ale aj nás trápia,
pretože p. Harvan s p. Plzákovou ich perfektne pomenovali a aj nám „starým“ Tatrancom je zo všet-

Precestoval som polovicu sveta
a môžem s čistým svedomím
povedať, že naše mesto je to
najkrajšie. Mojou snahou je,
aby patrilo medzi najlepšie!

5. Prečo práve Vás by si mali
obyvatelia zvoliť za svojho primátora?

Primátor by mal byť skúsený, slušný a zodpovedný. Mal
byť vedieť, že práca v prospech
ostatných je v prvom rade službou. Skoro všetci vo Vysokých
Tatrách ma poznajú. Mám rád
ľudí, preto sa s každým rád
stretnem a vypočujem si slová
chvály i hany, povzbudivé slová
i kritiku, pochvalu i problémy,
ktoré Tatrancov trápia. Hovorím, že vek je len číslo a pred
nami je ešte veľa práce. Viem
o problémoch vo Vysokých
Tatrách, o ľudských trápeniach
– a poznám aj riešenia! Preto sa
uchádzam o opätovnú dôveru.

kého, čo sa teraz v Tatrách deje smutno. Už to nie sú
naše Tatry. P. Plzákovej odkazujeme, že spolu s ňou
všetko, čo p. Harvan napísal, zdieľame aj my – Sibírčania. Po prechádzke tatranskou prírodou sme sa
vrátili do zariadenia Alpina, kde nás všetkých čakal
a o príjemné prostredie s občerstvením sa postaral
Ďuri Turček. Spomínali sme na naše nádherné detstvo, kedy nám dvor, lúky a les poskytli množstvo
zážitkov – stavanie bunkrov, hniezd na stromoch,
stanovanie pred bytovkou, zhotovovanie kár, gumipušiek, lukov a potom následné bitky medzi skupinami (bez zákerností), zbieranie hríbov a lesných
plodov so staršími, skúsenejšími susedami, nechýbali
skrývačky v pivniciach, či športové súťaže, ktoré sme
si sami organizovali... Rodičom sme sa niekedy postarali o poriadnu dávku vzrušenia. A pretože sme
nemali mobily, večer sme sa vonku rozprávali, pozorovali hviezdy, Mesiac, hľadali Severku, cez deň sme
hrali guličky, skákali cez gumu, pozorovali veveričky,
ktoré nám chodili na balkón, pískali sme na steble
trávy, vedeli sme z piesku postaviť hrad, robili sme
herbáre , venčeky na hlavu z púpav, tešili nás vydarené odtlačky tela v snehu, ale vedeli sme aj pomáhať
starším a vždy a všade im uvoľniť miesto. Tieto maličkosti nás napĺňali, boli sme šťastní, veselí a každý
deň spolu. Urobili nám detstvo krásnym. Dnes to už
nie je IN.
Detstvo je čas, na ktorý spomíname najradšej z celého života, detstvo nosíme v sebe. Preto naše stretnutie nebolo posledné, veď za rok sa
toho veľa zmení, takže sa musíme opäť stretnúť.
Alena Póczosová
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A l ž b e ta N e d o r o s to vá
1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátorky mesta Vysoké Tatry?

Som občianska kandidátka.
Bez podpory politických strán
a hnutí, záujmových skupín či
firiem. Vnímam silnejúce rozčarovanie z doteraz iba deklarovaných sľubov. Mesto potrebuje novú tvár s výzvou, ktorá
pozná ich problémy a bude presadzovať ich potreby. Chcem
vidieť opatrné nádeje a silnú
túžbu po skutočnej a zásadnej
zmene. Vnímam zhoršujúce sa
ekonomické podmienky a klesajúcu kvalitu života v meste.
Riešenia poznám a reálne príklady existujú. Prijímam výzvu
navrátiť úctu k nám občanom
a rešpekt k našim potrebám,
zmeniť atmosféru v našom
meste na otvorenú, priehľadnú, optimistickú, motivujúcu
a transparentnú. Vo svojej práci
denne riešim finančné otázky
mnohých miest a obcí a problémy ich obyvateľov. Svoje
vedomosti a skúsenosti uplatním v práci na ďalšom rozvoji
mesta. Za mnou sú roky tvrdej
práce, ale aj výsledky, ktoré sú
na európskej úrovni.
2. Ktoré body svojho volebného
programu považujete za najdôležitejšie, kľúčové?

Podrobnejšie ich vymenúvam vo svojom predvolebnom
letáčiku, veľmi stručne by som
menovala: otvorenosť a trans-

parentnosť smerom k verejnosti – vytváranie podmienok
pre pokojný, zdravý a hodnotný
život obyvateľov mesta – ústretovosť voči environmentálne
priateľskému cestovnému ruchu.

3. Aká je Vaša vízia mesta Vysoké Tatry povedzme o štyri
roky, v akom ohľade by malo
napredovať?

To, čo občana najviac trápi.
Teda aby boli ulice čisté, vysvietené, zeleň udržiavaná. Aby sa
cítil bezpečne. Mesto, z ktorého mladí ľudia neodchádzajú,
v ktorom nájdu svoje uplatnenie
a miesto pre život. Sme svedkami toho, že mladí ľudia z nášho
mesta utekajú a zakladajú si rodiny v iných kútoch Slovenska
alebo sveta. To by som chcela
zmeniť. Aby poskytovanie verejnej služby od mestského úradu bolo operatívne bez stresov
a zbytočných prieťahov, aby
tento proces bol bežný, rutinný a samozrejmý. Mesto si však
musí vážiť a uctiť aj svojich
starších dlhoročných obyvateľov, ktorí jeho rozvoju zasvätili
svoj aktívny život. Mesto, ktoré tým najmladším pomáha
získavať základy pre kvalitné
vzdelanie a ponúka podmienky
pre všestranný rozvoj ich osobnosti. Chcem riešiť vízie, teda
dlhodobé ciele a ambície mesta. Mám o nich jasnú predstavu, viem navrhnúť postupnosť

a následnú realizáciu, mám
pripravené variantné riešenia.
Chcem diskutovať o samotných
koncepciách a o cestách ich realizácie.

4. Čo pre Vás Vysoké Tatry znamenajú?

Tatry sú mojím domovom,
mojou láskou. Žijem tu od svojho narodenia, nikdy som odtiaľ
neodišla. Pracovala som s ľuďmi a pre ľudí. Obetavo, zodpovedne, s úctou k ľuďom a vzťahom k prírode.

5. Prečo práve Vás by si mali
obyvatelia zvoliť za svoju primátorku?

Aby nezostali nepovšimnuté
základné potreby zdravého bývania, rozbité chodníky, skoro
nefunkčné zdravotné stredisko,
nech Tatry nie sú miestom každodenného zápasu o parkovacie miesto, miestom, kde nie je
prvoradá bezpečnosť. Nech sa
zvyšuje kvalita života obyvateľov nášho mesta. V meste žije
mnoho múdrych a obetavých
ľudí, s nimi chcem spolupracovať na jeho správe a rozvoji.
Nastal čas posunúť sa dopredu.

K vývoju cien za elektrinu
VYSOKÉ TATRY – Napriek vzostupnej tendencii
cien elektrickej energie, obyvatelia mesta
Vysoké Tatry si zatiaľ nebudú musieť siahnuť
hlbšie do peňaženky.
Ako informoval Jozef Kručay, jeden z konateľov spoločnosti Tatry – Teplo, s. r. o., ktorá má
na starosti správu bytových a nebytových priestorov, ceny v domácnostiach v nasledujúcom roku
neporastú. Dodávateľom energie pre tatranskú
spoločnosť je Východoslovenská energetika
(VSE), a. s., s ktorou je na rok 2018 dohodnutá
cena za komoditu – mimo regulovaných cien

zdroj VSE

a distribučných poplatkov, ktoré podliehajú
schváleniu Úradom pre reguláciu sieťových odvetví – na úrovni 50 eur/MWh.
Zatiaľ čo od roku 2009 ceny za dodávku elektriny postupne klesali, v roku 2016 sa vývoj obrátil
opačným smerom. Cena začala rapídne stúpať.
Kým vo februári 2016 sa prepisovali rekordné
minimá na historických 23 eur/MWh, aktuálne (údaj k 11. 9. 2018) dosahuje cena elektriny
na pražskej burze viac než dvojnásobok, konkrétne 59,97 eur/MWh. A ako uvádzajú odborníci, môže naďalej rásť.
V marci tohto roku sa spoločnosť Tatry – Teplo
s VSE dohodla na cene 49,90 eur/MWh na rok
2019 a 2020. Aj napriek aktuálnemu trendu stúpajúcich cien na burze Tatranci nezaznamenajú
oproti minulému roku nárast a v nasledujúcich
dvoch rokoch VSE garantuje dohodnutú cenu.
V porovnaní s cenami konkurenčných dodávateľov ide o sumu výrazne nižšiu, a to až o 20 – 30
eur/MWh. Aj keď budúci vývoj cien nemožno
predvídať, predĺženie zmluvy s VSE sa ukazuje
mp
ako správne. 
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v skratke
V nedeľu odštartovala nová sezóna Svetového pohára v alpskom
lyžovaní. Slovensko reprezentovali
v rakúskom Söldene Adam a Andreas Žampa, Matej Prieložný
a Petra Vlhová.
Súčasťou Medzinárodného
knižného veľtrhu v Krakove bola
už po tretíkrát súťaž o „Najlepšie
vydavateľstvo o horách“. Vydavateľstvo IB Vysoké Tatry získalo Čestné uznanie za publikáciu
Śmierć nie wybiera/ Smrť si nevyberá, ktorej autorom je Jaroslav
Švorc – predseda Tatranskej Horskej služby – dobrovoľného zboru.
Prvé miesto v kategórií sprievodcov získalo Vydavateľstvo DAJAMA za knihu Spiš – turistický
sprievodca.
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a. s. (TMR) zakúpila
externé defibrilátory a umiestnila ich do verejných priestorov
v budove na Lomnickom štíte,
v Hoteli FIS na Štrbskom Plese,
pred zimnou sezónou pribudne
ďalší aj na Chopku. Začiatkom
októbra bol na ich používanie vyškolený personál obsluhy lanoviek,
reštauračného zariadenia a hotela
pod vedením Františka Majerského, prezidenta Slovenskej komory
zdravotných záchranárov. Tento
prístroj je podľa jeho slov vhodný
pre laikov, pretože má jednoduché
ovládanie a po zapnutí vydáva základné pokyny. Je nenahraditeľným
pomocníkom pri poskytovaní
prvej pomoci pri akútnom srdcovom infarkte, ktorý je najčastejšou
príčinou smrti u dospelých.
Výrazné ochladenie, množstvo snehu a neprimerané oblečenie si vyžiadali život poľského
turistu. Dňa 26. októbra, kedy sa
na Popradskom plese slávnostne zatvárali turistické chodníky,
oznámil náhodný turista záchranárom Horskej záchrannej služby
(HZS), že v sedle Váha našiel turistu bez známok života. Na miesto
smerovala dvojica záchranárov
HZS po zemi a zároveň bola o súčinnosť požiadaná Letka MV SR.
Vrtuľník zobral z heliportu v Starom Smokovci dvoch záchranárov
a leteli pod Rysy, kde sa nachádzalo zmrznuté telo 31-ročného Poliaka. Poveternostné podmienky
pre silný nárazový vietor, ktorý
vo vyšších polohách prevládal, nedovolili letecký transport telesných
pozostatkov. Dvojica záchranárov
po nabalení tela zostala na Chate
pod Rysmi a v ranných hodinách
nasledujúceho dňa začali s jeho
transportom. Na pomoc so znášaním im prišli ďalší jedenásti
záchranári HZS. Telo nebohého
odovzdali v Starom Smokovci príslušníkom polície. 
kb
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Sviatok všetkých svätých alebo Halloween?

Tohtoročný 30. október bol jednorazovým štátnym sviatkom, počas
ktorého si Slovensko pripomenulo 100. výročie prijatia Deklarácie
slovenského národa v Turčianskom sv. Martine. Začiatok novembra
si už tradične spájame s dušičkami a jesennými prázdninami. Prvý
november patril Sviatku všetkých svätých, nasledujúci deň Pamiatke zosnulých. Čoraz väčšej popularite sa teší aj Halloween.
Oba sviatky - Sviatok všet- im prinášali rôzne dary. Obliekých svätých i Halloween, sú kali si strašidelné masky, aby
spomienkou na zosnulých. zmiatli zlých duchov. KresťanIch slávenie je však rozdielne: stvo v roku 837 tento pohannáš sviatok je veľmi pokojný ský sviatok prebralo a dalo mu
a prežívame ho v kruhu rodi- nový obsah v podobe Sviatku
ny, zatiaľ čo Halloween je skôr všetkých svätých a následných
o zábave a priateľoch. Svoje Dušičiek, čiže Pamiatky zokorene má v Európe, no jeho snulých. Po roku 1989 sa k nám
dnešná podoba vznikla v USA. dostala z USA dnešná podoba
Vznik tohto sviatku sa pripisu- Halloweenu. Ľudia začali zdoje starým Keltom, ktorí takto biť tekvice a organizovať párty
oslavovali koniec leta a prí- v strašidelných kostýmoch.
chod zimy – sviatok Samhaim, Oslava tohto sviatku pripadá
ktorý sa slávil v deň keltského na predvečer a noc z 31. okNového roka, čo pripadalo tóbra na 1. november. Posledné
na 1. november. Podľa keltskej roky sa oslavuje aj na školách,
tradície sa počas poslednej kde si deti s radosťou vyrábajú
októbrovej noci vracajú duše strašidelné kostýmy a zdobia
mŕtvych do nášho sveta, a tak si vyrezávané tekvice, ktoré sú

Stretnutia rodín s deťmi
v Tatranskej Lomnici pokračujú
Už po niekoľkýkrát sa uskutočnilo stretnutie v malom parku v Tatranskej Lomnici, kde mladé rodiny trávia spoločne čas popoludní, oslavujú,
tešia sa z prírody. Takto to bolo aj posledný októbrový piatok, kedy si
deti a rodičia v maskách vytvorili tekvicové postavičky. Toto stretnutie
bolo výnimočné tým, že si spoločne pripomenuli 100 rokov založenia
Československa. „Je to pre nás dôležité, aby naše deti vedeli, že ich predkovia Čechoslováci neboli žiaden utlačovaný národ. Aby začali vnímať
spolupatričnosť k slovenským koreňom inak ako my,“ povedala jedna
z matiek Z. W. Spoločne pri tejto príležitosti zasadili Strom slobody, ktorý ozdobili stužkami vo farbách trikolóry. 
kb
zw

symbolom tohto sviatku.
Nech už trávite tieto dni akokoľvek, spomaľte a venujte tichú
spomienku tím, ktorí už nie sú

medzi nami. A nielen v tieto
dni spomínajte v kruhu rodiny
na všetko krásne, čo ste spolu
prežili. 
kb

Prezentácia novej knihy spisovateľky Pauly Sabolovej
Koncom októbra sme privítali v základnej škole v Dolnom Smokovci spisovateľku Paulu Sabolovú, autorku mnohých
kníh pre deti a mládež, ako napríklad
Vrkôčkine tajné objavy, Blcha v cirkuse, Ajko Pavleška Miešajvareška, Tréner
sa žení, Priame lety do neba, Žabí kvet.
V tomto mesiaci jej vyšla nová kniha s názvom Čertík Trapko. Trapko je čert, ako
sa patrí: má srsť, rožky, kopýtka, bojí sa
vody a nikomu nepomôže. Na svoj čertovský pôvod je patrične hrdý. Len keby tej
nepeknej, protivnej ADECEBY nebolo…
Keďže Trapko na učenie v škole nie je
súci, čertova mať ho pošle hore nad zem,
aby sa u chýrečnej gazdinej podučil aspoň
gazdovstvu. S Trapkom však šijú všetci
čerti, a tak sa – ku gazdovstvu ani nepri-

V novosmokoveckej škôlke bolo počas
besedy s Paulou Sabolovou ozaj veselo.
Na návšteve ju sprevádzala aj referentka
pre knižnice Janka Kapustová.

čuchnúc – vyberie do šíreho sveta.
Deti si mohli vypočuť úryvky z tejto milej, krásne ilustrovanej knižky
v podaní pani Sabolovej, ktorá zapojila
do čítania aj deti, aby sa mohli zozná-

miť s jej hlavným hrdinom. Príbehy
malého čertíka deti pobavili a vyčarili úsmev na ich tvárach. Kniha bude
zakúpená do pobočiek tatranských
mestských knižníc, takže bude dostupná pre všetkých čitateľov.
Verím, že príbeh Čertíka
Trapka osloví čo najväčší
počet malých čitateľov a pri
jeho čítaní zažijú veľa dobrodružstva a zábavy.
Paule Sabolovej ďakujeme a prajeme jej ešte veľa
tvorivých nápadov a pevné
zdravie, aby sme ju mohli
opäť privítať medzi nami
a stráviť príjemné chvíle pri peknej knihe.
Zdenka Štefaňáková

Svoju novú knižku predstavila vzácna návšteva aj deťom v Materskej škole
Nový Smokovec. Malí škôlkari boli veľmi bezprostrední – autorke zaspievali,
zatancovali a všeličo jej prezradili. Tá
im na oplátku okrem Čertíka Trapka, rozprávkovom príbehu z kategórie
„prvé čítanie“, porozprávala aj o svojich ďalších knižkách, z ktorých niektoré deti takisto poznali. Nechýbali ani
úryvky milých vtipných čertovských
príbehov v podaní Pauly Sabolovej Jelínkovej, ktorých hlavný hrdina je malý
nezbedník, čo si rád vymýšľa a chce
sa s každým skamarátiť. Opomenutá
nezostala napríklad ani Veronika Jadierková, dievčatko z obľúbenej knihy

Vrkôčkine tajné obavy.
Či už vo svojich knižkách, alebo
v priamej interakcii, spisovateľka má
veľký talent či skôr dar vžiť sa do detského sveta, nechýba jej zmysel pre humor, no najmä veľká miera empatie
v komunikácii so svojimi malými poslucháčmi a čitateľmi. Autorkino knižné rozprávačstvo pôsobí prirodzene
prívetivo a srdečne. Rovnaké pocity
nadobudnete aj pri osobnom stretnutí
so spisovateľkou – či už ste malý, alebo veľký. Ako sama prezradila, deti sú
jej pri písaní literatúry pre najmenších
inšpiráciou a „vždy keď ide z besedy
v škole či škôlke, akoby dostala infúziu“.
mp
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Vážení Tatranci,
v blížiacich sa komunálnych voľbách môžeme spolu rozhodnúť
o ďalšom smerovaní mesta Vysoké Tatry.
Všetci sme jeho súčasťou a je aj na našej zodpovednosti,
akú má podobu, ako funguje jeho infraštruktúra, či jeho vedenie
majú v rukách občania alebo rôzne záujmové skupiny.
Voľby sú možnosťou, kedy môžeme svoju nespokojnosť premeniť
na ZMENU, ktorá konečne prinesie mestu zodpovedné
vedenie, funkčnú správu a udržateľný rozvoj s dôrazom na ochranu
prírody a na záujmy domácich obyvateľov.
Je len na nás, či uprednostníme krátkodobé pôžitky predvolebných
kortešačiek, alebo si zvolíme trvalé hodnoty,
obsiahnuté napríklad aj v mojom programe
PÄŤ PRIORÍT PRE MESTO VYSOKÉ TATRY.
Naše mesto stojí na rázcestí a tieto voľby budú chvíľou, ktorá
rozhodne o jeho budúcnosti. O tom, či bude aj naďalej zaberané
autami, lunaparkovými atrakciami a apartmánmi na úkor prírody
a domácich obyvateľov, alebo ho čakajú lepšie časy
s rozumnou a reálnou víziou.
Rozhodnúť môže aj jeden hlas, preto si Vás dovoľujem požiadať,
nenechajte ten svoj prepadnúť.

TE
VOĽ
LO
ČÍS

ALEXANDER GÁLFY

kandidát na primátora mesta Vysoké Tatry

Objednávateľ: Alexander Gálfy, Starý Smokovec 66, 062 01 Vysoké Tatry
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RÓBERT GÁLFY

KANDIDÁT NA PRIMÁTORA
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GABRIEL JAMNICKÝ
kandidát na primátora
mesta Vysoké Tatry

facebook.com/gabojamnicky

Objednávateľ: Gabriel Jamnický, Nový Smokovec. Dodávateľ: Gabriel Jamnický, Nový Smokovec.
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O politikoch, ktorí myslia na budúce voľby, ale zabudli myslieť na budúce pokolenie…
Tento článok nebude pozitívny. Bude o pravde. O nekalých praktikách niektorých
kandidátov na primátora nášho mesta. Predtým než sa začítate, majte na pamäti, že je
nevyhnutné o týchto negatívach napísať, lebo ani jeden z kandidátov sa seba prstom
ukazovať nebude. Oproti ostatným adeptom na post primátora mám jednu veľkú výhodu - moja minulosť je čistá. Želám Vám správne rozhodnutie pri voľbe nášho primátora.
OSEM KANDIDÁTOV,
ALE LEN DVE MOŽNOSTI

Šestnásť rokov vládnutia. A výsledok?
SPÚŠŤ. Predané majetky mesta, nezmyselne prerozdelený rozpočet, zanedbávanie vlastných obyvateľov. Na koho ukázať
prstom? Kto za to môže? V mestskom zastupiteľstve sedí desať poslancov na čele
s primátorom. Zvyknem ich volať „Dannyho jedenástka“- viete, ako v tom filme. Každý z nich je špičkový v tom, čo robí, ale spolu pracujú na jednom – dokonalej lúpeži.
Z ôsmych kandidátov na primátora je
väčšina z terajšej zostavy. Každý z nich je
zodpovedný za to, v akom stave sú naše
Tatry. Nadmerná výstavba, nemožnosť
jej regulácie a zrýchľujúce sa zahusťovanie spôsobilo STRATU AUTONÓMIE
MESTA.
Mesto Vysoké Tatry má poslednú šancu
na zdravé fungovanie. To je možné jedine
v prípade, ak na jeho čele bude stáť schopná osoba s čistou minulosťou a morálkou
na správnom mieste. Položme si otázku:
ktorý z kandidátov na primátora sa môže
pýšiť uvedenými vlastnosťami? Máme len
dve možnosti – pokračovanie, akurát
v inom šate, alebo si môžeme zvoliť zdravú očistu.
Mesiace som študovala materiály, zmluvy s mestom, faktúry a dozvedela som sa
skutočnosti, ktoré ma ako obyvateľku tohto mesta vôbec nepotešili. Rozhodla som
sa konať. Zorganizovala som stretnutia,
na ktoré mnohí z vás prišli. Nebudem skrývať sklamanie, že mnohí aj neprišli. Dokážem však pochopiť frustráciu a sklamanie
aké pociťujete. Stratili ste nádej v lepšie fungovanie mesta Vysoké Tatry. Pochopiteľne.
Ak ste sa však dočítali až sem, znamená to,
že sa minimálne zaujímate o verejné dianie.
Preto som si istá, že vás nasledujúce informácie šokujú.
V prvom rade by mal obyvateľ nášho
mesta vedieť, že mesto Vysoké Tatry má
v priemere dvojnásobný bežný ročný rozpočet na obyvateľa v porovnaní s inými
mestami a obcami na Slovensku. Vďačíme
za to minulým generáciám, ktoré vybudovali rozsiahly podnikateľský svet, ktorý
prináša do mestskej pokladnice nemalé
prostriedky. Bolo by to aj viditeľné, keby
sa s týmito peniazmi hospodárilo správne.
A tu je kameň úrazu. Dôsledkom toho je
celkový ročný únik z mestskej pokladnice
2 500 000, – €.
Je namieste zdôrazniť, že za tento stav je
zodpovedný pán primátor spolu s desiati-

mi poslancami mestského zastupiteľstva.
Paradoxom je, že práve tí istí verejní činitelia dnes bez hanby kandidujú, či už na post
primátora, ale aj na post poslanca.
ZA ČO NESÚ POSLANCI
S PRIMÁTOROM ZODPOVEDNOSŤ

1. Predaj pozemkov - ktorý je v rozpore
so zákonom a štatútom mesta. V zmysle
štatútu mesta sa má majetok zveľaďovať
a zhodnocovať a vo svojej celkovej podobe
zásadne nezmenšený zachovať.
2. Neefektívne hospodárenie - mnohé
nadhodnotené faktúry, nevýhodne uzatvorené zmluvy a podobne.
3. V dôsledku arogancie, ktorá už nemá
hranice, bol potlačený obyvateľ do pozície
rukojemníka mesta.
Poslanci vyjadrujú svoj súhlas či nesúhlas
hlasovaním. Nie je ťažké zistiť, ako členovia
zastupiteľstva hlasovali. Všetci v závažných
rozhodnutiach súdržne stláčali „ZA“. Rovnako súdržne všetky fatálne rozhodnutia
mestského zastupiteľstva pán primátor
podpísal. Prečo? Zrejme pán primátor zabudol na svoju základnú povinnosť, ktorá
vyplýva aj zo sľubu ktorý zložil, a síce že
bude riadne plniť svoje povinnosti a ochraňovať záujmy mesta. V prípadoch podozrenia z porušenia zákona má povinnosť upozorniť nato príslušné orgány. Načo by to
však robil. Kvôli obyvateľom? To určite nie,
veď im stačia pred voľbami pečené kačky
a vitamínové balíčky. Ak by mu tento režim
nevyhovoval, nekandidoval by už piaty krát
na post primátora.
Poslanecké listy a propagačné materiály od kandidátov na primátora z terajšieho zloženia mestského zastupiteľstva ma
úprimne pobavili.
Pán Michal Hanč na nich s výkričníkom
uvádza STOP! predaju pozemkov. Nuž,
zrejme zabudol, že celé štyri roky hlasoval
ZA predaj pozemkov.
Pán Alexander Gálfy by mohol v prípade
neúspechu vo voľbách uvažovať nad profesionálnou kariérou šéfredaktora miestnych
tlačovín. V článkoch, ktoré písal, neskrýval
trápenie z fungovania mesta. Nerobilo mu
však problém každý rok schvaľovať nezmyselne navrhnutý rozpočet, spolu s ostatnými poslancami, presadzovať si svoje osobné podnikateľské záujmy – vďaka ktorým
máme definitívne zakrytý výhľad na Slavkovský štít.
Pán Róbert Gálfy sa zviditeľnil v mojich
očiach len nedávno, keď spolu s pánom
Jamnickým nadiktovali v týždenníku Pod-
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tatranské noviny zle moje meno. Pekný
pokus zmiasť voličov. Oceňujem ich kreativitu antikampane. Keďže na mňa žiadnu
špinu nenašli, poradili si aj týmto detinským spôsobom.
A napokon pána Gabriela Jamnického
nemusím ani extra predstavovať. Nedávno
sa sám nelichotivo predstavil prostredníctvom časopisu Plus 7 dní.
Či je za konaním všetkých uvedených
poslancov úmysel nechávame otvorené.
TENTOKRÁT MÁME MOŽNOSŤ VÝBERU

Nadišiel čas, aby sme sa poučili z minulosti. Naše rozhodnutia priamo ovplyvňujú
aj ďalšie generácie, ktoré prídu po nás. Ak
to teraz odignorujeme alebo podceníme,
nezaslúžime si nič lepšie. Som pripravená
pomôcť tomuto mestu.
Ak vyššia moc chce, aby som sa stala primátorkou, vyčlením z bežného rozpočtu
pre obyvateľov s trvalým pobytom 1 800
000,- eur, čo je cca 460,- eur na každého
obyvateľa s podmienkou, že minie tento obnos v cestovnom ruchu nášho mesta. O detailoch a forme realizácie budem
informovať obyvateľov v krátkom čase
po voľbách – ak mi bude prejavená dôvera
stať sa vašou primátorkou.
Naše mesto je povinné starať sa o svojich obyvateľov a kompenzovať nevýhody
bývania v turistickom prostredí, ktorého
súčasťou je vysokohorská prirážka a dennodenný ruch.
Vybudujem záchytné parkoviská, tým sa
eliminuje smog, hluk či amortizácia ciest.
Za posledných 16 rokov sa preferovali záujmy podnikateľov. Pre mňa je na prvom
mieste OBYVATEĽ A HLAVNE JEHO ZÁUJMY A POTREBY, zachovanie majetku
mesta a ochrana životného prostredia.
Milí Tatranci, držím vám palce, aby 10.
novembra zvíťazil zdravý rozum, aby naše
Tatry získali späť stratenú moc nad rozhodovaním. Dôverujem vám.

Valéria Lásková

kandidátka na primátorku
mesta Vysoké Tatry
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Komunálne Voľby

Voľby do orgánov samosprávy
obcí 10. novembra 2018
V súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy v Meste Vysoké Tatry určil primátor na odovzdávanie a sčítavanie hlasovacích lístkov volebné
okrsky. Voliči budú môcť voliť poslancov a primátora v sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 hodiny
do 22.00 hodiny v týchto volebných okrskoch:
Volebný okrsok č. 1 – Vyšné Hágy, Základná škola – 1. trieda /pre voličov časti mesta Podbanské,
Štrbské Pleso a Vyšné Hágy
Volebný okrsok č. 2 - Nová Polianka, bývalá
Veliteľská budova /pre voličov časti mesta Nová
Polianka/
Volebný okrsok č. 3 – Tatranská Polianka, Sanatórium Dr. Guhra – kinosála /pre voličov časti mesta Tatranská Polianka/
Volebný okrsok č. 4 - Starý Smokovec, Mestský
úrad – malá zasadačka /pre voličov časti mesta Tatranské Zruby, Nový Smokovec, Starý Smokovec,
Horný Smokovec, Vysoké Tatry 0/
Volebný okrsok č. 5 – Dolný Smokovec, Denné
centrum /pre voličov časti mesta Dolný Smokovec/
Volebný okrsok č. 6 – Tatranská Lomnica, Denné
centrum / pre voličov časti mesta Tatranská Lesná,
Tatranská Lomnica, Tatranské Matliare, Kežmarské
Žľaby/
Volebný okrsok č. 7 - Tatranská Kotlina, Denné
centrum /pre voličov časti mesta Tatranská Kotlina/
Do každej domácnosti boli doručené oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam zaregistrovaných kandidátov na pri-

mátora a poslancov mestského zastupiteľstva.
Zoznamy oprávnených voličov sú občanom k dispozícii k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Starom Smokovci, oddelenie organizačné, školstva
a sociálnych veci , evidencia obyvateľov – prízemie
č. dverí 15. Každý oprávnený volič môže, v úradných hodinách, do zoznamu nahliadnuť a presvedčiť sa, či je v zozname zapísaný a či údaje o ňom sú
úplné a pravdivé.
Informácia pre voličov s trvalým pobytom „Vysoké Tatry 0“
Voliči, t.j. obyvatelia s trvalým pobytom „Vysoké Tatry 0“ sú zapísaní v zozname oprávnených
voličov vo volebnom okrsku 4 – Starý Smokovec,
Mestský úrad, malá zasadačka.
Informácia pre voličov, ktorí sa v deň volieb nebudú môcť zo závažných, najmä zdravotných dôvodov dostaviť do volebnej miestnosti, môžu už
teraz nahlásiť na mestský úrad tel.: 052/4780411
alebo 052/4780413 požiadavku o vykonanie
hlasovania mimo volebnej miestnosti – do prenosnej schránky, mesto vedie evidenciu týchto
žiadateľov, alebo v deň volieb požiadať priamo
okrskovú volebnú komisiu v ktorej zozname voličov sú zapísaní. V takomto prípade vyšle okrsková volebná komisia k voličovi aspoň dvoch členov
s prenosnou volebnou schránkou, s hlasovacími
lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.
Čo má urobiť volič, po príchode do volebnej
miestnosti?
Každý volič hlasuje osobne; zastúpenie nie je prípustné. Volič je povinný po príchode do volebnej
miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Mestského zastupiteľstvaVysoké Tatry
Mesto Vysoké Tatry u v e r e j ň u j e podľa
§ 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby
do mestského zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:
Volebný obvod č. 1
Kandidáti:
1. Zuzana Genčurová, MUDr., 25 r., lekárka, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Peter Kravčák, 40 r., prevádzkový zámočník, nezávislý kandidát
3. Peter Lukáč, 57 r., zamestnanec, nezávislý kandidát
4. Milan Manik, 51 r., majster, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.
Volebný obvod č. 2
Kandidáti:
1. Janka Baláková, 57 r., ekonómka, nezávislá kandidátka
2. František Breza, Ing., 67 r., dôchodca, nezávislý
kandidát
3. Matej Líška, Ing., 32 r., stavebný inžinier, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.
Volebný obvod č. 3
Kandidáti:
1.Fabio Bortolini, 51 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
2. Katarína Daníšková, Ing., 43 r., riaditeľka hotela,
nezávislá kandidátka
3. Juraj Dziak, Ing., 29 r., SZČO, nezávislý kandidát
4. Alexander Gálfy, 56 r., SZČO, nezávislý kandidát
5. Alžbeta Nedorostová, Ing., 58 r., banková manažérka, nezávislá kandidátka
6. Stanislav Salát, Mgr., 33 r., hokejový tréner, Slovenská národná strana
7. Ján Šimko, Ing., 66 r., manažér-riaditeľ podniku,
nezávislý kandidát
8. Ivan Urbanovič, 25 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Volebný obvod č. 4
Kandidáti:
1. Magdaléna Baričáková, 53 r., čašníčka, Komunistická strana Slovenska
2. Vladimír Frák, Mgr., 57 r., športový odborník,
nezávislý kandidát
3. Róbert Gálfy, PaedDr., 58 r., riaditeľ spoločnosti,
nezávislý kandidát
4. Darina Jatiová, Mgr., 56 r., pedagogička, nezávislá kandidátka
5. Viktor Kosmák, Ing., 40 r., riaditeľ hotela, nezávislý kandidát
6. Miroslava Mištunová, Ing., PhD., 47 r., riaditeľka, nezávislá kandidátka
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.
Volebný obvod č. 5
Kandidáti:
1. Lucia Dubielová, Ing., 41 r., projektová manažérka, nezávislá kandidátka
2. Juraj Husovský, 66 r., vedúci elektroúdržby, nezávislý kandidát
3. Ján Košík, 53 r., energetik, Spolu – občianska
demokracia
4. Jaroslav Pavelka, Mgr., 56 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
5. Martin Sigmund, 49 r., manažér prevádzky, Strana občianskej ľavice
6. Peter Simčák, 53 r., hotelier, nezávislý kandidát
7. Tomáš Tišťan, Ing., 39 r., novinár, nezávislý kandidát
8. Michal Uhnák, 35 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.
Volebný obvod č. 6
Kandidáti:
1. Matúš Pataky, Ing., Dr.,MPH, 29 r., riaditeľ sanatória, Slovenská národná strana
2. Pavel Schlaffer, 60 r., návestný majster ŽSR,
Kresťanskodemokratické hnutie
Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.
Vo Vysokých Tatrách, 03.10.2018
Ing. Ján Mokoš v. r.
primátor
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svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky –hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a hlasovací lístok
pre voľby primátora mesta a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí
volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi
volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov,
okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov
mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov,
koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom
obvode zvolených. /Počet poslancov, ktorý sa volí
vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom
lístku/
Na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore na úpravu hlasovacích
lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok
pre voľby do mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok
pre zdravotné postihnutie, alebo preto, že nemôže
čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto
skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo
vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok
a vložila o obálky. Obidve osoby pred vstupom
do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného
činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia
okrskovej volebnej komisie nesmú voličov upravovať hlasovacie lístky.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej
schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí
priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 Eur.
Anna Jurečková,
vedúca odd. Š, SV, Z, Mestský úrad Vysoké Tatry

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH
KANDIDÁTOV pre voľby primátora
mesta Vysoké Tatry
Mesto Vysoké Tatry u v e r e j ň u j e podľa
§ 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby
primátora mesta:
1. Alexander Gálfy, 56 r., SZČO, nezávislý kandidát
2. Róbert Gálfy, PaedDr., 58 r., riaditeľ spoločnosti, nezávislý kandidát
3. Michal Hanč, MBA, 34 r., manažér, nezávislý
kandidát
4. Gabriel Jamnický, PaedDr., 62 r., podnikateľ,
Kresťanskodemokratické hnutie
5. Igor Kollega, 48 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
6. Valéria Lásková, 56 r., nezamestnaná, nezávislá kandidátka
7. Ján Mokoš, Ing., 69 r., primátor, nezávislý
kandidát
8. Alžbeta Nedorostová, Ing., 58 r., banková
manažérka, nezávislá kandidátka

Vo Vysokých Tatrách 03.10.2018
Ing. Ján Mokoš v. r.
primátor
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„Mŕtvym na pamiatku, živým pre výstrahu“
Predposlednú októbrovú sobotu sa na Symbolickom cintoríne pri Popradskom plese uskutočnila pietna spomienka
na obete hôr. Tradičné stretnutie blízkych, priateľov a turistov
pri kaplnke v limbovom háji pod západnou stenou Ostrvy
zakončila svätá omša.
Iniciátorom založenia Symbolického cintorína bol v roku
1932 český maliar a spolunájomca chaty pri Popradskom
plese Otakar Štáfl. Po rokoch
vzniklo pietne miesto s kaplnkou, ktorej okolie zdobia vyrezávané detvianske kríže.
Tradícia spomienkového aktu
venovanému obetiam slovenských a zahraničných hôr
pretrváva už desaťročia. Žiaľ,
tabuľky s menami obetí stále
pribúdajú... Preto sa spomienkové podujatie koná v duchu

motta tohto miesta - Mŕtvym
na pamiatku, živým pre výstrahu. Prvá tabuľka bola
s menami známych skúsených
poľských horolezcov Wojnara
a Stanislavskeho, ktorých telá
sa našli v Batizovskej doline
pod Kostolíkom. Ako povedal
Maroš Petrík, námestník Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP-u),
na symbolickom cintoríne
je momentálne 376 tabuliek
so 496 menami. Od poslednej
pietnej spomienky pribudli

v limbovom háji ďalšie štyri
tabuľky. Tri obete si vyžiadali Vysoké Tatry, štvrtému
sa stala osudnou expedícia
na čínsku horu Muztagh
Ata. Hlavným organizáto-

rom spomienky sú Tatranská
horská služba – dobrovoľný
zbor a ŠL TANAP-u, ktoré
sú zároveň aj správcom Symbolického cintorína pri Popradskom plese.
pet kb

„Ak si myslíš, že nie je za čo ďakovať, nahmataj si pulz.“
V duchu tohto motta sa niesol ďakovný koncert učiteľov a žiakov Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Tatranskej Lomnici. V Kaviarni Malý princ v Poprade odohrali krásny
a naozaj kvalitný koncert, čím vyjadrili svoju úprimnú vďaku za pomoc v náročných
chvíľach, ktorými si počas leta prešli.
sa a vďaka mestu sa zabezpečil
Koniec minulého školského lenia a izolácie sme za pomoci ohrievač vody, doteraz tiekla
roka bol pre riaditeľku ZUŠ Mestského úradu Vysoké Tatry len studená. Veľká vďaka patrí
Silviu Bombarovú Zoričákovú vytvorili novú triedu, kde sa aj všetkým rodičom, ktorí podzačiatkom obdobia množstva vyučujú bicie. V tom čase sa za- porujú svoje deti. Hoc to s nimi
radostí i starostí. Už v júni pre- čala aj plánovaná rekonštrukcia nemajú vždy ľahké, sú im opojavilo záujem o zápis do školy umývarky a WC. V júni sme rou, ktorá sa im od detí určite
120 nových žiakov! Škola však vďaka navýšenému rozpočtu vráti. Keď bolo všetko zrekonkapacitne a ani počtom uči- schválenom mestským zastupi- štruované a upratané, do školy
teľov nepostačovala, no ria- teľstvom nakúpili nové hudobné mohli nastúpiť všetci záujemcoditeľka nedokázala tieto deti nástroje: bicie, saxofón a kon- via o hudobný, tanečný, výtvarodmietnuť, a tak sa namiesto trabas. Pán primátor nám veľmi ný a literárno-dramatický oddvojmesačnej dovolenky pusti- pomohol ako štatutár, ale aj ako bor. Až teraz sme sa po všetkom
la do náročnej práce, ktorej vý- osoba. Našiel nám aj sponzo- ukľudnili a formou koncertu
sledkom sú rozšírené priestory rov na novú rúru, ktorú veľmi sme mohli všetkým poďakovať.
školy, noví učitelia a nové hu- potreboval výtvarný odbor. Učiteľsko-žiacky koncert sme
dobné nástroje.
Vďaka sponzorom, priateľom rozdelili na dve časti: ďakovnú
„V takom krátkom čase nebolo a rodinným príslušníkom sa a hudobnú, ktorá bola darom
možné zabezpečiť novú budovu. dokončila tanečná sála. Získali pre všetkých rodičov, učiteJediný priestor, kde bolo možné sme tam veľké zrkadlá a bradlá. ľov, sponzorov, zriaďovateľov
vytvoriť novú učebňu bol sklad. Počas leta sa zveľadila aj vý- a priateľov. Učiteľský kolektív
V miestnosti bez kúrenia, osvet- tvarná miestnosť. Namaľovala pripravil aj prezentáciu, v ktorej
sme premietli fotografie z rekonštrukčných prác a z akcií,
na ktoré boli deti počas roka
pozvané a mohli sa prezentovať. Všetky takéto pozvania si
naozaj veľmi vážime! Koncert
bol naozaj krásny,“ pochválila
a prejavila úprimnú vďaku Silvia Bombarová Zoričáková.
Už od septembra pripravil šikovný kolektív umeleckej školy
pre žiakov viaceré nezabudnuteľné mimoškolské aktivity.
Žiaci Základnej umeleckej školy v Tatranskej
V spolupráci so Zariadením
Lomnici si vyskúšali, aké to je účinkovať pred kalesnej pedagogiky Krásne sady
merami vo svetlách reflektorov.
archív ZUŠ
usporiadali víkendové podu-

jatie Jeseň pani bohatá, kde sa
integrovali jednotlivé odbory
a na záver predviedli deti svo
jim rodičom hodinové vystúpenie, ktoré dokázali za taký
krátky čas nacvičiť. Prvýkrát
mala škola paralelne dva hudobné a tanečné vystúpenia
v rovnakom čase na dvoch
miestach. Zúčastnili sa aj natáčania s Tárajkom a Popletajkou
v Dobrej hračke v Tatranskej
Lomnici. Šesť detí zaspievalo
pred televíznymi kamerami
detské pesničky, ktoré budú
prezentovať ich a lomnickú školu na vydanom hudobnom CD.
„Po týždennom nácviku to deti
zaspievali tak krásne, že nebolo
nutné ani dodatočné štúdiové
nahrávanie. Na birmovke počul
naše zborové vystúpenie pán farár Kušnír. Prišiel za nami s ďalšou zaujímavou ponukou, ktorú
som nemohla odmietnuť. Desať
detí z našej školy sa zúčastní filmového natáčania do českého
filmu Blíž ke hvězdám, kde naspievajú v priestoroch evanjelického kostola v Novom Smokovci
Tichú noc. Čaká nás aj návšteva divadla v Košiciach, Týždeň
tvorivých vianočných dielničiek
či Vianočný koncert v Hoteli
Lomnica, kde budeme mať počas vianočných trhov stánok
s našimi výrobkami,“ prezradila o plánoch riaditeľka umeleckej školy. O termínoch podujatí
vás budeme včas informovať. 
kb
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opatrenia na záchranu lesov
Vláda zasadala uplynulý týždeň v Tatranskej Javorine na rokovaní o stave
a budúcnosti lesov. V diskusii išlo najmä o hľadanie konsenzu, ako zachovať
zdravé lesy a o potreby zosúladenia environmentálnej stratégie so štátnou lesníckou politikou. Riešila sa aj vážna situácia spôsobená veternými kalamitami
a schválili sa konkrétne opatrenia.
„Zmena klímy a s tým narastajúce teploty spôsobujú, že stromy v lese sú oslabené
a strácajú prirodzenú schopnosť odolávať
najmä biotickým škodcom. Výsledkom je
napadnutie stromov podkôrnym a drevokazným hmyzom a odumieranie lesov
na rozsiahlych územiach Slovenska. Aj preto
sme iniciovali špeciálne výjazdové rokovanie
vlády venované lesom,“ uviedla Gabriela
Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Členovia vlády osobne navštívili
lesy postihnuté ničivou víchricou v roku
2004. Ministerka považuje za rozhodujúce

opatrenie na riešenie problémov v oblasti
ochrany prírody zosúladenie cieľov environmentálnej stratégie so štátnou lesníckou
politikou. „Navrhujeme, aby všetky národné
parky a chránené krajinné oblasti prešli medzinárodnou certifikáciou a následne chceme odštartovať diskusiu o zonáciach.“ Vláda
schválila aj niekoľko konkrétnych opatrení
v lokalite Vysokých Tatier. Na vybudovanie
odpadových klietok proti medveďom pôjde 800-tisíc eur, na protipovodňový múr
v Javorovej doline 300-tisíc eur a na opravu
chodníkov a ciest zničených tohtoročnými záplavami 300-tisíc eur. Samostatným
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opatrením je materiálne zabezpečenie boja
proti africkému moru ošípaných, ktorého
neriešenie môže znamenať vážne riziko
pre domáce chovy ošípaných a diviačiu
poľovnú zver. Vláda na preventívne opatrenia proti tejto vysoko nákazlivej infekcii
vyčlenila 6,2 milióna eur. „Slovensko patrí
svojimi prírodnými hodnotami k najbohatším krajinám Európy. Lesy pokrývajú viac
ako 41% povrchu našej krajiny. Po tisícročia
plnili a plnia významné produkčné, ochranné, environmentálne, ale aj celospoločenské
funkcie. Poskytujú človeku nielen nenahraditeľný zdroj energie, ale pomáhajú tiež zachovávať biodiverzitu, predchádzať klimatickým zmenám, chránia pôdu a vodu a sú
domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Aj preto je našou povinnosťou chrániť
ich a starať sa o ne,“ uzatvorila ministerka
red.
Gabriela Matečná.


Letisko hlási rekordnú sezónu

Zdroj TASR

POPRAD – uplynulá letná sezóna, zavŕšená 3. októbra, bola pre medzinárodné Letisko Poprad-Tatry veľmi úspešná. Dôkazom toho sú
vysoké počty prepravených pasažierov, ktorí prešli jeho bránami.
Najvyššie položené letisko
pre dopravné lietadlá na krátke a stredné vzdialenosti
v strednej Európe (ležiace
v nadmorskej výške 718 m n.
m.) zaznamenalo oproti predchádzajúcemu roku 8 % nárast
počtu cestujúcich. Za posledných 25 rokov ide o doteraz najvyššie číslo, a to 71 348 cestujúcich prepravených v priebehu
deviatich mesiacov. „Vďaka
úsiliu o rozvoj ďalších leteckých spojení do atraktívnych
prímorských destinácií sa nám
spolu s cestovnou kanceláriou
Solvex podarilo sprevádzkovať tohtoročnú novinku letnej
sezóny s odletmi do Podgorice

v Čiernej Hore. Spolu s ďalšími
dovolenkovými destináciami
ako obľúbené Turecko, Bulharsko a Albánsko sme zaznamenali zvýšenie o 6,6 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje
nárast o 1 426 prepravených,“
uviedla výkonná riaditeľka letiska Ivana Herkeľová.
K pozitívnej bilancii uplynulého obdobia bezpochyby prispel tiež charterový let
do izraelského Tel Avivu, ktorý
budil záujem už v poradí tretiu sezónu. Maďarská nízkonákladová letecká spoločnosť
WizzAir nasadila na pravidelnú linku do Londýna lietadlo
typu Airbus 321, čím sa zvýšila

Až 400 fanúšikov podporilo našich divadelníkov
potleskom „na stojáka“! Poctu im takto prejavili diváci z Kozároviec, kde štyria členovia Divadla Paľa Bielika Tatranská
Lomnica zahrali obľúbenú komediálnu hru Dva tucty červených ruží.
Ihneď po júlovej premiére tejto
divadelnej hry v Hoteli Lomnica
pozvali nadšení divadelníci zo súboru Hron z Kozároviec našich
talentovaných hercov, aby ju prišli
zahrať aj k ním. Štyria ochotníci –
Soňa Ferenčíková, Barbora Petrovová,
Matúš Gonda a Matúš Kostelník – nacvičili hru pod vedením režiséra Dušana Kubaňa a Michala Nováka. Originálny
scenár podľa predlohy Alda de Benedettiho
z 50. rokov upravila Alena Čechová. Obaja režiséri sú
členmi Divadla COMMEDIA Poprad. Divadla, ktoré vie rozo-

kapacita letu o 50 miest. Táto
pravidelná linka pokračuje
aj v rámci zimného letového
plánu (platného od konca októbra do konca marca), a to
trikrát týždenne. Rovnako
nezmenená zostáva aj priama
linka leteckej spoločnosti AirBaltic do lotyšskej metropoly
Riga, ktorá odštartuje v polovici decembra, a lietať sa bude raz
za týždeň. Naplánované sú tak

isto charterové lety do Kyjeva.
Popradské letisko nesie významný podiel na rozvoji
cestovného ruchu v regióne
a o jeho napredovaní svedčí
čoraz väčší počet prepravených pasažierov. Vedenie má
v úmysle naďalej pokračovať v jeho rozvoji, a preto už
aj v súčasnosti rokuje o ďalších
pravidelných leteckých linkách.
mp


smiať i rozplakať. Divadla, ktoré oslávilo uplynulé
dni 50 rokov! Týždenné oslavy sa uskutočnili
v popradskom Dome kultúry. Každý deň
pripravili pre divákov aspoň jedno predstavenie a uskutočnil sa aj krst knihy
Divadlo bez derniér. Autor Mikuláš
Argalács v nej priblížil polstoročie
činnosti tohto divadla, ktoré získalo množstvo významných, nielen
domácich ocenení. O dva roky by
mala vyjsť ďalšia kniha – Divadlo
a Vlado Benko. Ten stál pri Divadle
Commedia od jeho začiatku, a tak by
bola kniha plná spomienok krásnym
darom k jeho sedemdesiatke.
Budúci rok čaká jubileum aj Tatrancov.
Divadlo Paľa Bielika Tatranská Lomnica oslávi
krásnych 30 rokov pravdepodobne ďalšou divadelnou
premiérou.
kb
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Teória šťastia a Vrcholová príťažlivosť
Rastislav Hatiar má na svojom konte ako režisér a kameraman desiatky horských filmov. Hoci sa filmovaniu začal venovať relatívne nedávno, jeho filmy videli diváci na domácich i zahraničných festivaloch, odkiaľ si odniesol niekoľko prestížnych ocenení.
V súčasnosti sa venuje aj produkcii dokumentárnych filmov z horského prostredia a športov, ktoré vysiela stanica RTVS v relácii
Extrémne v horách. Po minuloročnej pauze prichádza tohto roku s dvoma skvelými filmami: prvým je poetický dojímavý príbeh
o stretnutí dvoch lezeckých generácií Teória šťastia podľa Rybanského, čerstvou novinkou je filmový portrét najúspešnejšieho
slovenského himalájistu – Popradčana Petra Hámora – s názvom Vrcholová príťažlivosť.
O kvalite ich spracovania
svedčia aj ocenenia, ktoré získal
na nedávnom Medzinárodnom
festivale horských filmov v Poprade. V náročnej konkurencii
súťažilo 57 filmov zo 16 krajín
sveta. Trojčlenná medzinárodná porota udelila hlavnú
cenu Grand Prix Rasťovi Hatiarovi za „jedinečné filmové
spracovanie života horolezca“
v 64-minútovom filme Vrcholová príťažlivosť. Cenu poroty „za emocionálny príbeh“ si
odniesol za film Teória šťastia
podľa Rybanského.
Viac o týchto filmoch, ktoré
zaujmú nielen milovníkov hôr,
sme sa porozprávali s ich autorom, rodákom z Liptova, Rasťom Hatiarom.
Teória šťastia

Albert Einstien v roku 1922
sformuloval takzvanú Teóriu
šťastia. Návod na šťastný život
zhrnul do dvoch bodov: „Pokojný a skromný život prináša viac radosti než honba
za úspechom, z ktorej plynie
len večný nepokoj.“ Druhým
je známe príslovie „Kde je vôľa,
tam je cesta“. Jednotlivé citáty
sa stali mottom filmu Rasťa Hatiara, podľa ktorého perfektne
vystihujú hlavných protagonistov poetického príbehu Teória
šťastia podľa Rybanského, ktorá
bola Rasťovým prvým tohtoročným filmom.
Ako vznikla myšlienka natočiť
príbeh o stretnutí dvoch lezeckých generácií?

Prvotný impulz som dostal
od rodičov Petra Kurica – mladého špičkového lezca, ktorý
potreboval získať nejaké financie
od sponzorov. Preto ma oslovili,
či by som mu natočil promo lezecké video. Povedal som im, že
reklamných videí je už veľa, že
budeme musieť vytvoriť zaujímavý príbeh. Medzičasom som
bol na výlete vo Švédsku s Maťom a Ľubom – synmi bývalého
lezca, horala „deda Rybanského“. Desať dní sme spoločne putovali na bežkách zamrznutou
polárnou krajinou. Bývali sme
v chatkách mimo civilizácie,

Stretnutie „deda Rybanského“ z Troch studničiek s mladým špičkovým lezcom Peťom Kuricom sa stalo námetom pre dojímavý príbeh. obal DVD

kde sme sa veľa rozprávali. Rozprávali aj o ich „dedovi“, ktorý
mal vtedy 85 rokov. Vedel som,
že robil prvé horolezecké výstupy na Vtáčniku pri Prievidzi,
kde chodieva liezť aj Peťo Kuric.
V hlave sa mi spojili dva impulzy a rozhodol som sa vytvoriť
príbeh o stretnutí kontrastných
generácií lezcov. Jeden mal 85,
druhý 15 rokov, no mali niečo
spoločné. Vymyslel som príbeh,
ktorý sa odohrával na legendárnej ceste „Dračí kút“. Kút vyliezol ako prvý Ľubo Rybanský
so svojím spolulezcom Rudom
Pravdom v 70. rokoch. Peťo túto
klasickú, neodistenú, previsnutú cestu doteraz nikdy neliezol.
Hoci lezie deviatky, veľmi sa vytrápil. Zdalo sa mu nemožné, že
chlapi ju liezli v 70. rokoch len
s jednou skobou. Pri lezení ho
zdola sledoval starý pán Rybanský, ktorý spomínal na radosť
z lezenia a na to, ako cestu kedysi vyliezli. Pod stenou bolo
vidieť krásne stretnutie dvoch
generácií a ich vzájomné porozumenie.
Ako sa bohužiaľ ukázalo, celý
film vznikol „o 5 minút 12“.
V júni sa Ľubovi Rybanskému
splnil sen, keď sme boli spoločne pod legendárnou cestou, no
v septembri už zomrel... Som
veľmi vďačný, že sme film natočili, pretože je spomienkou
na skvelého človeka. Môže inšpirovať mnohých ľudí ako žiť

tak, ako žil on. Pretože v živote
sa za kadečím naháňame a jednoduché veci nám unikajú. On
žil krásny, jednoduchý život.

Ako vznikol názov filmu?

Už som mal takmer hotový
film s názvom Poézia nesmrteľnosti, keď som išiel v aute
a v rádiu dávali reláciu, kde
hovorili o Einsteinovej teórii
šťastia, ktorá sa na aukcii predala za neskutočné milióny.
Celá teória spočívala v tom,
že Einstein na zdrap papierika
kedysi napísal dve vety, ktoré
som použil aj na začiatku filmu,
pretože tieto dve vety do bodky
charakterizujú mladého Peťa
a skromného deda Rybanského. A tak som film ihneď premenoval.
Na festivale v Poprade mal
tento mesiac premiéru film
Vrcholová príťažlivosť. Je pohľadom do života Petra Hámora – prvého Slováka, ktorý
vystúpil na najvyššie vrcholy
kontinentov a na všetkých štrnásť osemtisícoviek, čím dovŕšil tzv. „Korunu Himalájí“.
Pôvodne mal však vzniknúť
celkom iný film.
„Asi pred štyrmi rokmi ma
Peťo oslovil, či by nespracoval
z archívnych materiálov dokument o jeho srdcovke – Annapurnách. Navrhol som, či by sme
nespracovali všetky osemtisícovky, na ktorých bol. Peťovi sa to
najprv nepozdávalo, no nako-

niec súhlasil. Úloha, ktorú som
si vymyslel, sa miestami javila
ako nesplniteľná výzva. Bola to
obrovská zodpovednosť urobiť
film o takom významnom človeku. Bol to môj doteraz najťažšie
vznikajúci film. Peťo mi dodal
kvantum materiálu, z ktorého
som musel vybrať len zlomok.
Rok som trávil intenzívnym
filmovaním Peťa v Nepále, Tatrách, v jeho domácom prostredí,
v Slovenskom Raji a na podujatiach, kde vystupoval. Veľkú časť
filmu tvoria rozhovory. Oslovil
som asi 15 významných osobností – jeho priateľov, spolulezcov, ktorí poskytli cenné, úprimné výpovede o Peťovi. Vo filme
sa objavili aj dnes už žiaľ nebohé osobnosti horolezectva,
ktoré s Peťom prišli do kontaktu
na expedíciách. Roky práce si
vyžiadali aj finančnú podporu,
s ktorou nám pomohla RTVS.
Postupne som začínal veriť, že to
zvládnem. Že to, čo som si naložil na plecia, donesiem do cieľa. Som šťastný, že film po troch
rokoch napokon vznikol. Okrem
toho, že bol pre mňa najťažším,
je aj mojím najdlhším filmom,“
zhodnotil Rasťo Hatiar.
Dlho očakávaný film je intímnym, perfektne spracovaným
portrétom životného príbehu
himalájistu, ktorý neustále posúva svoje hranice. „Zmyslom
filmu bolo to, že ak sa chce, tak
sa dá kadečo dokázať. Sú horolezci, ktorí vyšli ťažšími cestami,
no nedá sa to porovnávať. Za týmito výstupmi bola obrovská
vôľa, Peťo dokázal, čo sa nikomu
u nás ešte nepodarilo. Siahol si
na Himaláje ako žiaden Slovák.
Hory sú jeho život. Užíva si ich.
Život v horách, ale aj trek pred
výstupom, jedlo, celú expedíciu.
Obdivujem jeho pozitívny prístup, jeho vzťah k horám, ktoré
miluje.“ Film priniesol na festival priamo zo strižne, a tak ho
tam videl prvý raz aj Peťo Hámor, ktorý bol s výsledkom naozaj spokojný. Ešte pred filmom
s úsmevom povedal, že „Rasťo
je šikovný a výsledok bude určite
kb
skvelý!“
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Chcem, aby
Vysoké Tatry
zostali kvalitné
mesto pre život
Pritiahnem obchodný reťazec a postarám
sa o ďalšie skvalitnenie života v meste
V Tatrách budú pribúdať nové lokality
na bývanie pre domácich
Vybudujem miesta pre aktívny voľný čas
Chcem pokračovať v modernizáciách,
obnovách a opravách
Zavediem občiansky rozpočet, vďaka
ktorému budú o svojej osade rozhodovať
obyvatelia mesta

Voľte číslo

Z Vysokých Tatier budem aj naďalej tvoriť
moderné mesto pre život
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Fabio BORTOLINI
volebný obvod číslo 3

“…. aby sme neboli hrdí len na Tatry,
ale aj na naše mesto”
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Jasné víťazst vo domácich
Minulú nedeľu odohrali hráči FK Vysoké Tatry zápas proti TJ Družstevník Odorín. Tohtoročné 13. kolo
Podtatranskej ligy sa skončilo víťazstvom 5:0 v prospech domácich.
Už v 4. minúte zápasu skóroval Leonard Petečel.
Po dlhom hracom čase bez skórovania vystriedal
tréner v 46. minúte troch hráčov. Od 63. minúty sa
opäť začalo domácim hráčom dariť a do súperovej
bránky začalo padať viacero gólov. Úspešnú sériu
rozbehol Volodymyr Lutsenko, o dve minúty

neskôr skórovali Rastislav Barabas a Michal Neu
pauer. Záverečný, piaty gól zápasu strelil v 76. minúte Adam Banáš, čím zvýšil náskok domáceho
tímu. Najbližší zápas – 14. kolo 5. futbalovej ligy
obohrajú naši futbalisti 4. novembra v Hrabušikb
ciach. 

Sherpovia prvý raz na Horehroní
Nosičská súťaž Sherpa Rallye úspešne zavŕšila svoj 32. ročník. Predposlednú októbrovú sobotu sa uskutočnila opäť
mimo Vysokých Tatier, na jubilujúcej Útulni Andrejcová
na hrebeni Nízkych Tatier.
Štart pretekov bol na lúke
nad horehronskou dedinkou
Pohorelá. Stretli sa tam desiatky divákov, turistov, priateľov
a asi 30 nosičov a 20 nosičiek.
Na svoje plecia si naložili ženy
20, muži 60 kíl. S týmto nákladom absolvovali strmú, približne 3,5 kilometra dlhú trať
s prevýšením 600 metrov. Cieľ
bol pri útulni Andrejcová. Touto netradičnou trasou si nosiči
uctili krásnych 50 rokov útulne na hrebeni Nízkych Tatier.
Na chatu vyniesli zásoby dreva
a vykurovacích brikiet, ktoré
pomôžu chatárom počas blížiacej sa zimy.

Hoci sa turistický čas na útulňu uvádza okolo dvoch hodín,
traja najlepší nosiči tam vyšli
aj s nákladom za necelú hodinu! Poradie v mužskej kategórii
ostalo rovnaké ako minulý rok
na Téryho chate: prvé miesto
si vybojoval Braňo Karafa, minútu po ňom bol v cieli Rasťo
Goriščák a tesne za ním Lukáš
Švolík.
Trasa dala nosičom poriadne
zabrať. Hoci sú zvyknutí aj na
ťažšie náklady a náročný vysokohorský terén, tu to malo
svoje špecifiká nielen v nosení,
ale aj pri štandovaní, čiže sedení a krátkom oddychu počas

Trojica najlepších nosičov so 60 kg nákladom: zľava Rasťo
Goriščák, Braňo Karafa a Lukáš Švolík. M. Maličký

vynášky. „Čo sa týka trate - bola
to riadna chuťovka. Dlhé, strmé,
tiahle stúpania. Na také chodníky z Tatier nie sme zvyknutí.
Štandov bolo cestou málo a aj
tie boli ukrutne nízke. V Tatrách
je za každou zákrutou poriadny
žulový šuter, kde si kráľovsky
oddýchneš. Tu sa štanduje na lopúchoch a v malinčí. Môj kamoš - chatár spod Borišova - sa

na nás vždy dobre zabával keď
sme mu na chatu došli zablatení
až za ušami, lebo naše pokusy
o štandovanie dosť často končili na zemi. Vraj tam, kde my už
vyťahujeme laná, oni ešte pasú
kravy C Inak som ako nosič odchovanec Térynky, no v posledných rokoch nosím dosť aj na
Borišov,“ zhodnotil víťaz Braňo
kb
Karafa. 

O l y m p i j s k é n á d e j e t r é n o v a l i v Tat r á c h
Nebolo to prvý raz, čo do Súkromnej
školy v prírode v Tatranskej Lomnici
zavítali na sústredenie špičkoví športovci. Uplynulý týždeň tam strávili reprezentanti v ľahkej atletike, ktorých
ambasádorom bol šprintér Ján Volko.
Majster Európy do 23 rokov - Ján Volko
- je držiteľom niekoľkých slovenských rekordov v behoch na 60, 100 a 200 metrov.
Je považovaný za slovenského Usaina Bolta, s ktorým si dokonca zmeral sily na jed-

archív T. Balogh

nej dráhe. Jeho trénerkou je Naďa Bendová - trénerka roka 2017 v atletike, ocenená
strieborným odznakom Európskej atletickej asociácie za cenný prínos, ktorá s ním
prišla aj do Tatier. Venovali sa desiatkam
detí – mladým nádejným olympionikom
z atletických klubov z celého Slovenska.
Na sústredenie boli vybrané deti nižšej
vekovej kategórie (rok narodenia 2005
a 2006), ktoré momentálne dosahujú najlepšie výsledky v jednotlivých disciplínach

ľahkej atletiky. Majstri Slovenska a ich
tréneri sa zišli v Tatranskej Lomnici, kde
im Ján Volko so svojou trénerkou Naďou
Bendovou pripravili zaujímavé prednášky.
Počas športovo-motivačného pobytu využili aj neďaleké mestské futbalové ihrisko,
no nechýbali ani túry vo Vysokých Tatrách. Všetci zúčastnení športovci sa už
teraz intenzívne pripravujú na blížiace sa
majstrovstvá sveta juniorov - Olympijský
festival mladých, na ktorom budú v roku
2021 v Košiciach reprezentovať svoj klub
a Slovensko. Pre nadmieru spokojnosti
s organizáciou pobytu zo strany správcu
zariadenia Tomáša Balogha by sa tu chceli vrátiť aj o rok. „V polovici mesiaca tu už
po tretíkrát zavíta na deväťdňový rekondičný pobyt Cyklistická Akadémia Petra
Sagana (CyS). Tohto pobytu sa zúčastňujú
vybraní športovci vo veku od 6 do 18 rokov,
ktorých podporuje Peťo Sagan ako odchovanec tejto Žilinskej cyklo akadémie. Zaujímavé bolo aj letné sústredenie šermiarov,
v zime tu máme najmä lyžiarske zájazdy,“
povedal Tomáš Balogh, ktorý sa teší, keď
môže v škole v prírode hostiť aj takýchto
kb
úspešných športovcov. 
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Napísali ste nám

Mesto Vysoké Tatry
OBCHODNÉ VEREJNÉ SÚŤAŽE
Dom služieb Starý Smokovec
Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodné verejné súťaž č. 155
a 156/2018 na nájom nebytových priestorov v Dome služieb
Starý Smokovec. Bližšie informácie na www.vysoketatry.sk
alebo na telefónnom čísle 052/4780436.
Centrum obchodu a služieb Tatranská Lomnica
Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č.
151/2018 na nájom nebytového priestoru v Centre obchodu
a služieb Tatranská Lomnica. Bližšie informácie www.vysoketatry.sk alebo na telefónnom čísle 052/4780436.
Centrum služieb Dolný Smokovec
Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č.
145/2018 na nájom nebytového priestoru v Centre služieb
Dolný Smokovec. Bližšie informácie www.vysoketatry.sk alebo
na telefónnom čísle 052/4780436.
Bývalá kotolňa Nový Smokovec
Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č.
154/2018 na nájom nebytového priestoru – bývalá kotolňa
Nový Smokovec. Bližšie informácie www.vysoketatry.sk alebo
na telefónnom čísle 052/4780436.
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Predám leštený smrekový tatranský obklad
perodrážku 3€/m2, zrubový obklad, hranoly
aj dlážku na podlahu. Tel:
0908 234 866.
Starší pán so záujmom
o prírodné krásy, kultúru
a duchovné hodnoty hľadá podnájom alebo kúpi
menší byt v Tatrách, Poprade či okolí. Kontakt:
0944 287 670.

Keď už hovoríme o voľbách,
dovoľte malé zamyslenie. Myslím
si, že pojem „kariérny politik“ je
scestný a ľudia, ktorí sa chystajú
kandidovať, by mali byť videní
a vnímaní ako zodpovední lídri,
ľudia, ktorí pracujú pre občanov
a pre komunitu vo svojom meste, na svojej dedine či kdekoľvek
ešte skôr, ako začnú rozmýšľať
nad kandidatúrou. Akákoľvek
verejná funkcia so sebou prináša povinnosti a zodpovednosť, na ktorú nestačí myslieť
si, že to zvládnem, či mať dosť
peňazí na kampaň a konexie.
Toto zmýšľanie je zastarané,
rovnako ako veľa slovenských
miest. Neviem, či je lepšie mať
mladého primátora alebo starého. Vek nemusí vždy garantovať

skúsenosti a dôveryhodnosť. No
chcel by som žiť v slovenskom
meste, ktoré má realistickú predstavu o súčasnom stave, jasnú víziu toho, kam smeruje, a pritom
nezabudnúť na ľudí, ktorí v ňom
žijú, pracujú, vzdelávajú sa, vychovávajú svoje deti, užívajú si
kultúru, bezproblémovú dopravu a všetko, čo moderné mesto
ponúknuť môže a musí. Jednou
z vecí, ktorú by som od primátora čakal ako samozrejmosť,
je snáď aj trocha scestovanosti,
aby dovidel ďalej, ako za značku
na konci mesta a možno priniesol nápady z iných miest po svete, lebo sa stále máme čo učiť.
Keď pôjdete voliť, buďte nároční
v očakávaniach. Len toľko som
chcel. 
Marek Lavčák

Milí čitateli a návštevníci tatranských knižníc, dovoľujeme
si vás upozorniť na nové e-mailové adresy, prostredníctvom
ktorých sa môžete v prípade potreby spojiť s Mestskou knižnicou Vysoké Tatry:
Knižnica Starý Smokovec:
 kniznica-ss@vysoketatry.sk
Pobočka Tatranská Lomnica:  kniznica-tl@vysoketatry.sk
Pobočka Dolný Smokovec:
 kniznica-ds@vysoketatry.sk

Tipy z tatranskej k n i ž n i c e
Steel, Danielle: V utajení

V napínavom a psychologicky prepracovanom príbehu sa autorka
tentoraz zamerala na osudy dvoch silných osôb, ktoré si aj napriek
tvrdým životným skúškam zachovali čistú dušu a schopnosť milovať.
Marsons, Angela: Krvavé stopy
Mŕtva žena s jedinou čistou bodnou ranou do srdca pôsobí
na prvý pohľad ako obeť nevydarenej lúpeže a zdá sa, že život starostlivej a bezúhonnej sociálnej pracovníčky tak vyhasol omylom.
Detektívke Kim Stonovej však na prípade čosi nesedí.
Green, Cass: Hlboko v lese
Mladá žena Neve neprežíva najlepšie obdobie. Rozišla sa s priateľom, trochu vystrája, práca ju ubíja a nemá vlastné bývanie. Keď
za záhadných okolností zdedí zanedbanú malú chatu v lese v malebnom Cornwalle, neváha a rozhodne sa, že hektický Londýn doZdenka Štefaňáková
časne vymení za vidiek. 
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Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

02.11. - 14.11. 2018

19:00 h

Organizátor: Agentúra Vietor tatranský +421 949 202 493
Predpredaj v Múzeu tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe
+421 918 102 296

HODRUŠSKÁ ČIPKA II.

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka
Rozprávanie o histórii a umení paličkovania.
Účinkujú: Miriam Veselá (klavír) a Žoﬁa Fridrichová.
Podujatie v rámci Festivalu Živé leto, pestrá jeseň.

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
TATRANSKEJ LOMNICE

od

7.

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

od

9.

Po.-Pi.: 07:30-15:00

od 12:30 h

Starý Smokovec - zraz pri budove TEŽ

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok
a zaujímavostiach.

Organizátor: Agentúra Vietor tatranský +421 949 202 493
Predpredaj v Múzeu tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe
+421 918 102 296

FILMY O TATRÁCH

Starý Smokovec - Vila Alica, Múzeum
tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe

Premietanie digitalizovaných ﬁlmov z archívu múzea
(Biela tvár Slovenska r. 1970, 16. min a Cestovný ruch
vo Vysokých Tatrách r. 1964, 6 min.)

HODRUŠSKÁ ČIPKA III.

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka
Rozprávanie o histórii a umení paličkovania.
Účinkujú: Miriam Veselá (klavír) a Žoﬁa Fridrichová.
Podujatie v rámci Festivalu Živé leto, pestrá jeseň.

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

celý
mesiac
09:00-18:00

celý
mesiac

Št.-Ne.: 10:00-18:00

Tatranská Lomnica - jazdecký areál

Beh cez prekážky. 1.kolo 7. ročníka Zimnej bežeckej série.

Organizátor: Sport Tatry o.z., sport@sporttatry.sk, www.sporttatry.sk

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA
Starý Smokovec
Expozície:

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

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
Ó HORY, Ó HORY, Ó HORY

Výstava súčasnej architektúry
v českých a slovenských horách.

S KOŽOU NA TRH

Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

Výstava súčasnej produkcie ľudových umeleckých
výrobkov tvorených z pravej kože.
Organizátor: ÚĽUV, +421 52 4467 322, www.uluv.sk

TATRY V OBLAKOCH

Starý Smokovec - Mestský úrad

Téma jedinečnosti a krásy tatranskej prírody a majestátnosti
našich veľhôr v dielach maliarov zo 6 krajín Európy.
Organizátori: Retro Hotel Morava +421 902 553 121 a
Mesto Vysoké Tatry

TATRANSKÝ ŠPERK

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

Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

Po.-Ne.: 09:00-18:00

celý
mesiac

STEEPLECHASE RUN

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

Vstup voľný

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok
a zaujímavostiach.

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

Vstup voľný

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Starý Smokovec - zraz na autobusovej stanici

Organizátor: Múzeum tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe
+421 949 202 493

Vstupné: 3 €

celý
mesiac

Vstup voľný

19:00 h
09:30 h
17:30 h

NEDEĽA

Vstupné: 2 €

NEDEĽA

Vstupné: 0,5 € - 2 €

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
STARÉHO SMOKOVCA

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

Vstupné: 4 €
predpredaj: 3 €
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Rozprávanie o histórii a umení paličkovania.
Účinkujú: Miriam Veselá (klavír) a Žoﬁa Fridrichová.
Podujatie v rámci Festivalu Živé leto, pestrá jeseň.

Vstupné: 6-9 €

10:00 h

SOBOTA
SOBOTA
NEDEĽA

Vstupné: 3 €

11

VÝSTAVY

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

Vstupné: 4 €
predpredaj: 3 €

11

HODRUŠSKÁ ČIPKA I.

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka

10

Vstup pre divákov
voľný

okrem pondelkov

PIATOK

Organizátori: Retro Hotel Morava +421 902 553 121
a Mesto Vysoké Tatry

Vstupné: 3 €

10

Vernisáž výstavy maliarov zo 6 krajín - účastníkov
medzinárodného sympózia.

Vstup voľný

11:00 h

9

Vstup voľný

TATRY V OBLAKOCH

Starý Smokovec - vestibul Mestského úradu

ŠPORT

SOBOTA

9

19:00 h

PIATOK

PROGRAMY

10

KALENDÁR
PODUJATÍ

TRICKLANDIA

Starý Smokovec - Tricklandia

Jedinečné putovanie Slovenskom v galérii trick-artu
a optických ilúzií.

Organizátor: Tricklandia, +421 911 733 840, info@tricklandia.sk

ALOIS CHYTIL V TATRÁCH
Starý Smokovec – Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe

Výstava fotograﬁí vydavateľa, publicistu a fotografa.
Organizátor: Múzeum tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe,
+421 949 202 493

viac na www.vysoketatry.sk

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

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

