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Počas sviatku Troch kráľov sa na Strolesnianskej poľane
uskutočnilo devätnáste Trojkráľove poludnie pri snehovom
betleheme. Viac na strane 11. Foto a text: kb

Ľadovú nádheru začnú t voriť už zajtra
HREBIENOK – Už zajtra štartuje trojdňové
ľadové šialenstvo. Tatry Ice Master vstúpi
do šiesteho ročníka, na ktorom potvrdili
účasť sochári z desiatich krajín a pokúsia
sa vdýchnuť život päťdesiatim tonám ľadu.
Výsledkom by mali byť štyri desiatky sôch.
V prvý deň sa nechajú sochári viesť len
vlastnou fantáziou, nasledujúce dva dni sa
však už budú musieť držať tém - krajina,
odkiaľ pochádzam a svetová fauna a flóra. „Aktuálny ročník podujatia umelcom
ponúka premenlivé poveternostné podmienky, avšak aj napriek tomu veríme, že vďaka šikovnosti umelcov vzniknú nádherné
ľadové unikáty, ktoré si návštevníci Tatier
budú môcť prísť pozrieť aj v nasledujúcich

týždňoch,“ konštatovala Veronika Littvová,
výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.
Podujatie obohatí hneď v piatok koncert
úspešnej speváčky Jany Kirschner, ktorá vystúpi o 17.15 hodine. O deň neskôr
sa návštevníci môžu tešiť na vystúpenie
King Shaolin a neskôr na ľadovo - ohňovú
šou, ktorú zopakujú účinkujúci aj v posledný deň.
Na podujatí nebude chýbať ani pravidelný účastník Tatry Ice Master Adam Bakoš,
ktorý sa do povedomia ľudí dostal najmä
každoročnou tvorbou Tatranského ľadového dómu. V najbližších dňoch ho však
neuvidíme v úlohe súťažiaceho, ale ocitne
sa na porotcovskej strane.

Vysoké Tatry očakávajú počas nadchádzajúceho predĺženého víkendu nápor návštevníkov a preto všetci, ktorí sa
rozhodnú prísť, sa budú musieť obrniť
poriadnou dávkou trpezlivosti. „Ľudia
musia rátať s obmedzeniami. K dispozícii
budú aj záložné parkoviská na bývalom
futbalovom ihrisku v Novom Smokovci, v areáli bývalých technických služieb
pod železnicou, vo dvore VPS Vysoké
Tatry i na parkovisku pred budovou
Strednej odbornej školy Horný Smokovec na Popradskej ceste. Mestská
polícia bude nápomocná i pri koordinácii dopravy,“ uviedol Miroslav
Kolodzej, náčelník Mestskej polície
Vysoké Tatry. (ija)
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videli sme
Minister životného prostredia
László Sólymos (Most-Híd), uviedol
pre TASR, že jednou z jeho tohtoročných priorít bude dotiahnutie zonácie Tatranského národného parku.
O potrebe nového modelu fungovania v Tatrách sa hovorí už roky, či to
bude aj pravda, alebo opäť len jeden
z mnohých nenaplnených sľubov,
ukážu najbližšie mesiace.
Ako uviedli internetové noviny
www.etrend.sk, Hotel Monfort v Tatranskej Javorine, ktorý ľudia poznajú skôr pod názvom Poľana, bude
čoskoro ponúknutý v dražbe. Toto
zariadenie bolo postavené výlučne
pre potreby vedenia komunistickej
strany. Hotel, ktorý bol prísne strážený, po roku 1989 sprístupnili verejnosti, rekordy návštevnosti však
nikdy netrhal.
K 1. januáru na vlastnú žiadosť odišiel riaditeľ Štátnych lesov
TANAP-u Peter Líška. Poverený vedením tejto organizácie je doterajší
námestník Pavol Fabian.
Na medzinárodných letiskách
v Košiciach a Poprade pribudnú
nové röntgenové zariadenia na kontrolu batožiny a zásielok pri nelegálnom dovoze tabakových výrobkov.
Pre príslušné colné úrady ich zakúpi
finančné riaditeľstvo za 200-tisíc eur.
Výsledná suma za dve zariadenia
vzišla z elektronickej aukcie.
Ešte pred vianočnými sviatkami
sa zišla valná hromada Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej
republiky, kde si zvolili na najbližšie
dva roky nového predsedu, ktorým
sa stal Marek Trávniček.
Spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR) oficiálne prevzala
od mesta Liberec tesne pred Vianocami športový a lyžiarsky areál Ještěd
a zahájila tak jeho zimnú prevádzku.
TMR prevzala toto stredisko do nájmu na desať rokov s opciou na ďalších desať rokov. Spoločnosť tam
plánuje preinvestovať viac ako 600
miliónov českých korún.
Prešovský samosprávny kraj pripravuje vyhlásenie ankety najúspešnejších športovcov kraja za rok 2017.
Ocenených jednotlivcov a kolektívy,
ktorí dosiahli v tomto roku najvýraznejšie výsledky, vyberie odborná
komisia na základe určených kritérií.
Návrhy na ocenenia úspešných športovcov a športových kolektívov môže
posielať aj široká verejnosť a športové
kluby, a to najneskôr do 15. januára
na email: sportovec@vucpo.sk, prípadne poštou na adresu: Úrad PSK,
Športovec 2017, Námestie mieru 2,
080 01 Prešov. 
(ija)

počuli sme

Spravodajstvo

B y to v é d o m y dostali zelenú
STARÝ SMOKOVEC – Posledné minuloročné
zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vysoké Tatry sa uskutočnilo mimo plánovaného
programu 28. decembra, a to len s jediným bodom – výstavba nájomných bytových domov
Jelša a Osika v Tatranskej Lomnici.
Tejto téme sa pôvodne mali poslanci venovať
ešte v prvej polovici decembra, ale pre viacero
nezrovnalostí sa k nej vrátili o dva týždne neskôr. Zaujímalo ich, prečo cena bytových domov
narástla na 2,9 milióna eur, zatiaľ čo pred tromi
rokmi výstavba takmer rovnakých dvoch bytoviek stála Tatrancov 1,85 milióna eur.
Problematická bola aj zmluva s popradskou
akciovkou Arprog, ktorá bude zabezpečovať výstavbu bytoviek. Jej výber síce prešiel úspešne
verejnou obchodnou súťažou, ale v pôvodnej

zmluve chýbala klauzula, ktorá by myslela na to,
že platnosť tohto dokumentu je len v prípade,
ak tatranská samospráva bude úspešná v žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
(ŠFRB). Dodatok, ktorý túto zmluvu dopĺňal
v deň konania MsZ nebol zverejnený, preto sa
poslanci rozhodli k tomuto bodu stretnúť opäť
po vianočných sviatkoch. Aj na mimoriadnom
MsZ sa však riešili nezrovnalosti a duplicitné
znenia niektorých ustanovení. Po ubezpečení
hlavného kontrolóra a mestského právnika, že
všetko je v súlade so zákonom, napokon poslanci
odklepli ďalšie kroky pri obstarávaní nájomných
bytových domov. Žiadosť na úver zo ŠFRB je potrebné podať do 15. januára. Ak by Tatranci boli
úspešní, bytovky by mali vyrásť do jesene 2019
(ija)

Tatranské Vianoce opäť nesklamali
VYSOKÉ TATRY – Desať programov z toho päť sa uskutočnilo
v Tatranskej Lomnici, štyri v Novom a jeden v Hornom Smokovci. Vystúpenia 163 účinkujúcich videlo 2 630 divákov.
Takto vyzeral z pohľadu čísel rokov, pretože sa nám podarilo
programový seriál Tatranské zrealizovať skutočné chuťovky,
Vianoce 2017. Počas sviatkov iné mali zasa nenapodobiteľné
bolo pre obyvateľov i návštev- špecifiká. Čo si obzvlášť cením,
níkov pripravené bohaté kul- je zapojenie množstva detí
túrno-spoločenské dianie. „Čo v meste Vysoké Tatry, kedy nesa týka pestrosti a pripravenosti boli len pasívnymi odoberateľprogramu, považujem uplynulé mi programu, ale sa ho aktívne
Tatranské Vianoce za jedny zúčastňovali. Reč je o celosloz najlepších za posledných päť venskom projekte Slovensko

spieva koledy a Tatranci sa
do neho zapojili po prvý raz,“
vyzdvihol programovú novinku Ján Bendík, vedúci oddelenia kultúry a športu mesta
Vysoké Tatry.
Všetky programy boli financované prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Región Vysoké Tatry,
ktorá ich získala zo štátnej
dotácie ministerstva dopravy
a výstavby. 
(ija)

Hlasujte za najlepších v cestovnom ruchu
PREŠOV/VYSOKÉ TATRY – Ešte do 14. januára máte čas podporiť ľudí, produkty či zariadenia cestovného ruchu, ktoré sa zapojili do ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok
2017, ktorú už po štvrtý raz vyhlásila Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska. Hlasovanie prebieha anonymne, každá mailová adresa má možnosť dať jeden
hlas v každej kategórii raz za dvadsať štyri hodín.
„Už samotná nominácia je pre zariadenia, produkty i zamestnancov určitou satisfakciou, zviditeľnením a ocenením ich doterajších kvalít. O anketu a ocenenie je veľký záujem zo strany odbornej
i laickej verejnosti,“ uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.
Hlasovanie prebieha v kategóriách NAJ kultúrno-náučné zariadenie, NAJ informačné zariadenie, NAJ ubytovacie zariadenie, NAJ reštaurácia,
NAJ zamestnanec a NAJ produkt CR. V každej
z nich nájdete minimálne jedného zástupcu z Vysokých Tatier. Medzi kultúrno-náučnými zariadeniami sa zatiaľ najviac darí Múzeu Tatranského
národného parku v Tatranskej Lomnici, ktoré
má priebežne najviac hlasov. Medzi nominovanými je aj galéria optickej ilúzie Tricklandia v Starom Smokovci. O priazeň sa medzi informačnými zariadeniami uchádza Tatranská informačná
kancelária v Starom Smokovci. V kategórii ubytovacích zariadení majú Tatranci hneď šesť zástupcov, a to Grand Hotel Bellevue Horný Smokovec, Horizont Resort Stará Lesná, Hotel Lesná

Stará Lesná, Hotel Lomnica Tatranská Lomnica,
Hotel Solisko Štrbské Pleso a Villa Capri Nová
Lesná. Reštauračné zariadenia zastupuje Reštaurácia Al Lago Hotela Solisko Štrbské Pleso,
Reštaurácia Baux Ball Hotela Lesná Stará Lesná
a Reštaurácia Penzión Raimund Dolný Smokovec. V kategórii najlepšia kaviareň, bar, čajovňa
sú to Kaviareň a čajovňa U Vlka Starý Smokovec
a Kaviareň Zlatá Brána Starý Smokovec.
Zariadenia cestovného ruchu vyzdvihli aj svojich najlepších zamestnancov, a tak môžete zahlasovať za Vieru Brejčákovú, manažérku hotelovej
recepcie Grand Hotela Bellevue Horný Smokovec alebo za Gabriela Kocáka, šéfkuchára Hotel
Lomnica Tatranská Lomnica. Posledná kategória
je venovaná najlepším produktom, kde nechýba
Chodník korunami stromov v Bachledovej doline či ľadové podujatie Tatry Ice Master 2017.
Víťazi ankety budú slávnostne ocenení 25. januára na veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR v Incheba Expo Bratislava v expozícii
Prešovského kraja. 
(ija)
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slovo primátora

Demografická krivka
klesla pod štyritisíc

Vážení spoluobčania,

VYSOKÉ TATRY – Tak, ako sme pred rokom predpokladali, počet
trvalo žijúcich obyvateľov pokoril ďalšiu pomyselnú hranicu.
V meste Vysoké Tatry už nebýva ani štyritisíc obyvateľov.
Zatiaľ čo v roku 2016 sa demografická krivka zastavila na čísle
4 008, v posledný decembrový deň roku 2017 to bolo už len
3 995. „Pokles počtu trvalo žijúcich
obyvateľov pod štyritisíc sme zaznamenali už koncom októbra,“
potvrdila Eva Petrenková, matrikárka mesta Vysoké Tatry. Počas
uplynulých mesiacov sa pod tatranskými štítmi narodilo 27 detí,
čo je síce o jedno viac ako vlani,
ale aj tak je to stále podpriemer.
Keďže v uplynulom desaťročí
zvyklo prísť na svet okolo tridsať
detí ročne.
Na poslednej ceste sa Tatranci
rozlúčili s 33 obyvateľmi.
V červených číslach bol opäť
aj pomer tých, ktorí sa odsťahovali a prisťahovali. Pre prehľadnejšie
zobrazenie sme pripravili tabuľku
základných demografických ukazovateľov za posledných jedenásť
rokov.
Najstaršou obyvateľkou je stále
Agnesa Vršanská z Dolného Smokovca, ktorá oslávi čoskoro 101.
narodeniny. Naopak najmladším Tatrančekom je Artur Marx
z Tatranskej Lomnice, ten prišiel
na svet koncom novembra. Vekový priemer obyvateľov tatranskej
samosprávy je 44,81 roka.
Zaujímavý je pohľad na sumár
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evidovaných domácností s prihliadnutím na počty obyvateľov.
V Tatrách je 3 427 bytov a 568
domov, čo len potvrdzuje, že
mnohé domácností nie sú obývané celoročne.
Z pohľadu situovania obyvateľov do mestských častí je stále
najľudnatejšou Tatranská Lomnica s 1 325 obyvateľmi, nasleduje
za ňou Dolný Smokovec so 762
a Nový Smokovec so 492 obyvateľmi. Vo Vyšných Hágoch má trvalé
bydlisko 365 obyvateľov, v Tatranskej Kotline ich je 242, nasleduje
Tatranská Polianka so 175 obyvateľmi. Nad hranicou stovky sú
ešte Nová Polianka (131) a Horný
Smokovec (125). Tatranské Matliare hlásia 98 obyvateľov, Tatranské Zruby 72 a 47 ich je v Starom
Smokovci, Podbanské (41), Štrbské Pleso (20).Tradične najmenej
obyvateľov má Tatranská Lesná
(13) a Kežmarské Žľaby (10).
Matričný úrad eviduje zvýšený
počet obyvateľov, ktorí si píšu trvalé bydlisko mesto Vysoké Tatry.
Zatiaľ čo vlani ich bolo 73, tento
rok ich je už 77. „Stále to však nie
sú klasickí bezdomovci, väčšinou
ide o ľudí, ktorým bol trvalý pobyt
zrušený novými majiteľmi nehnuteľností, alebo rodinnými príslušníkmi,“ uzavrela Petrenková. (ija)

Rok

počet obyvateľov

prisťahovaní

odsťahovaní

narodení

zosnulí

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

3 995
4 008
4 034
4 068
4 107
4 143
4 157
4 227
4 365
4 365
4 523

68
98
51
64
43
69
34
37
65
57
48

77
147
74
103
87
83
96
116
100
169
138

27
26
25
17
29
31
35
30
33
30
31

33
38
49
32
31
38
57
50
47
47
45

Trojročné úsilie je zúročené
nový smokovec - V Kongresovej sále Kúpeľov Nový Smokovec primátor
mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš v predposledný deň minulého roka vyprevadil do života ihličím monografiu Mesto Vysoké Tatry - včera a dnes, ktorá
vyšla pri príležitosti 70. výročia vzniku jednotného samosprávneho celku.
Na 560-stranovej publikácii dvojtýždenníkom a odpovedali
pracovalo osemnásť
na tri otázky. Úspešní
autorov a vyšla v náriešitelia boli zaradeklade dvetisíc kusov.
ní do žrebovania a na
V tento deň bolo moždvoch z nich, Máriu
né si ju zakúpiť za zvýGejdošovú z Tatranhodnenú cenu, mnohí
skej Javoriny a Anvšak vyskúšali šťastie
dreja Petrasa z Popraa zapojili sa aj do súdu sa usmialo šťastie
ťaže s Tatranským
(pokračovanie na str. 5)

dovoľte mi, aby som sa k vám
prihovoril na začiatku nového
roku a oboznámil vás s úlohami a problémami, ktoré chce
mesto v najbližšom období riešiť. Blíži sa kolaudácia Domu
služieb v Starom Smokovci,
ktorá je pripravovaná so žiadosťou už na koniec januára.
Je predpoklad, že ak nenastanú
nepredvídané okolnosti, tak už
do konca 1. štvrťroka budeme
môcť uzatvoriť nájmy, ktoré
by mali pozitívne ovplyvniť infraštruktúru v tejto časti mesta.
Mnoho zaujímavých prevádzok
bude k dispozícii návštevníkom
i obyvateľom. Bol by som rád, ak
by sa prehodnotila aj možnosť
dostať k nám v budúcnosti niektorý zo známych obchodných
reťazcov.
Plánujeme výstavbu dvoch
nájomných bytových domov
v Tatranskej Lomnici. V týchto
dňoch sa pasujeme s časovým
nesúladom medzi vyhláškou,
legislatívou a riešením našich
problémov. Momentálne zabezpečujeme nový energetický certifikát a novú statiku popri zachovaní vyhlášky a plochy, ktorú
musia nové nájomné bytové
domy spĺňať. Tieto veľmi ťažké
postupné kroky však stoja za to
pri dosiahnutí konečného cieľa
– poskytnúť ďalším záujemcom
možnosť bývať vo Vysokých Tatrách a zvýšiť tak počet trvalo žijúcich obyvateľov nášho mesta.
Počas vianočných a novoročných sviatkov ste sa určite
aj sami stretli s kolabujúcou
dopravou v meste. Tento jav

V Ý Z VA
Mestské zastupiteľstvo Vysoké
Tatry prostredníctvom Tatranského dvojtýždenníka vyzýva predstaviteľov inštitúcií, organizácií
a občianskych združení, obyvateľov Vysokých Tatier i tých, ktorým Vysoké Tatry prirástli k srdcu
a sledujú dianie v nich, aby predložili návrhy na nominácie jednotlivcov alebo kolektívov, ktorým by mali byť udelené výročné
ceny mesta Vysoké Tatry.
Ocenení môžu byť nielen obyvatelia mesta, ale aj osoby, ktoré sa
významným spôsobom pričinili
o rozvoj mesta a jeho propagáciu
doma aj v zahraničí, či sú to kolek-

bol spôsobený mimoriadnym
množstvom návštevníkov. Opakuje sa to už každý rok a preto
sme museli pristúpiť k tomuto
problému naozaj systémovo.
Obrátili sme sa na odborníkov
zo Žilinskej univerzity v Žiline,
kde sme si objednali analýzu
a štúdiu riešenia dopravy v meste Vysoké Tatry. A to komplexne,
nielen v Tatranskej Lomnici, ale
aj v Smokovcoch.
V najbližšej budúcnosti musíme riešiť intravilán mesta
ako celok. A to na najvyšších
miestach. Od ministerstva
pôdohospodárstva chceme dostať do správy mesta pozemky,
na ktorých by sme mohli postaviť parkoviská a prístupové cesty
k našej infraštruktúre. Toto považujeme naozaj za úlohu dňa.

Vážení občania,

mesto Vysoké Tatry hospodárilo v uplynulom roku veľmi
dobre, s prebytkom viac ako pol
milióna eur. Verím, že aj tieto
financie nám pomôžu vyriešiť
aspoň časť najpálčivejších problémov, s ktorými sa denne stretávame.
Sviatky skončili, nastali všedné dni. Pracovníci mesta sa už
od prvého dňa nového roku pustili do veľkého množstva úloh
s vervou a optimizmom. Chceme sa posunúť zase o krok ďalej
v našom úsilí, urobiť Vysoké Tatry krajšími a lepšími pre život.
Aj s vašou pomocou sa nám to
určite podarí.


Ján Mokoš
primátor mesta Vysoké Tatry

tívy alebo inštitúcie sídliace vo Vysokých Tatrách.
Už po sedemnásty krát sa môžete aj vy podieľať na udelení Ceny
mesta za celoživotnú a dlhoročnú
prácu v prospech mesta a Ceny primátora za dosiahnuté výsledky či
prácu vykonanú v prospech mesta
počas uplynulého roka. Prejavom
ocenenia dlhoročného angažovania
sa pri rozvoji tatranského športu je
slávnostné uvedenie do Tatranskej
športovej siene slávy, kde taktiež
môžete prispieť svojou nomináciou,
ktorú je potrebné poslať do 20. januára 2018 na adresu: Tatranský dvojtýždenník, Starý Smokovec 1,
062 01, Vysoké Tatry alebo na mailovú adresu: ingrid.janigova@vysoketatry.sk. 
(red.)
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Fotoriport
V predvianočnom období sa na tatranských základných školách a základnej umeleckej škole konali vianočné besiedky. Žiaci si pod vedením
učiteľov pripravili hudobné a divadelné predstavenia. Na základnej
škole vo Vyšných Hágoch navodili rodinám a priateľom vianočnú
atmosféru predstavením Kúzlo Vianoc. V rozprávke o dvanástich mesiačikoch a Maruške odzneli ich vlastné skladby. Foto: kb

V rámci seriálu podujatí Tatranské Vianoce sa uskutočnil exkluzívny koncert umelcov spolupracujúcich s hviezdami ako napríklad Michael Jackson,
Stevie Wonder, Diana Ross či Elton John. Natascha Wright a Alfred McCrary
zaspievali koledy, vianočné hity i gospelové skladby v Teniscentre v Tatranskej Lomnici. Pri niektorých piesňach ich sprevádzalo popradské komorné
zoskupenie hudobníkov La Speranza. Foto: kb
Na zimných smokoveckých trhoch pri Kaviarni a čajovni U Vlka prezentovali
a predávali originálne výrobky umelci pôsobiaci vo Vysokých Tatrách. Návštevníkov trhov zaujali najmä práce kováčov, šperkárov, výrobky z kože, dreva,
keramiky, ale aj stánok s čajom zo Zlatého draka šťastia – prvého čajového
obchodu v Tatrách. Počas jedenásťdňového podujatia sa uskutočnil
aj poetický večer a premietanie filmov s horskou tematikou. Foto: kb

Na Strednej odbornej škole v Hornom Smokovci ulahodili chuťovým pohárikom
i oku či sluchu, keď pripravili krátko pred najkrajšími sviatkami v roku Vianočnú
akadémiu. Stretli sa tam pedagógovia, majstri odborného výcviku i pozvaní
hostia. Žiaci ukázali nielen danosti pre odbor, v ktorom sa vzdelávajú, ale
pripravili si aj pekný sviatočný program. Nezabudli ani na starších a na chutnú
kapustnicu pozvali aj seniorov z Denného centra v Dolnom Smokovci, ktorým
takýmto spôsobom spestrili predvianočný čas. Foto: ija

Nebeskou kanceláriou nazvali v Druhý sviatok vianočný jasličkovú pobožnosť, do ktorej sa zapojila celá farnosť Vysoké Tatry.
Od najmenších, cez detský spevokol s hudobníkmi, z birmovancov
tí odvážnejší, farský spevácky zbor Te Domine, ozajstní traja králi
i pastieri. A v jasličkách na slame „živý Ježiško“, ktorého vo svojej
prvej divadelnej úlohe zahrala malá Zdenka. Foto: Š.Gálik.

Literárno-hudobné podujatie Slovenské Vianoce, ktoré sa uskutočnilo
v poslednú decembrovú stredu v rímskokatolíckom kostole v Novom
Smokovci, sa tešilo priazni divákov. Vianočná poézia Pavla Orságha
Hviezdoslava, Janka Silana, Petra Bellu-Horala, Milana Rúfusa a iných
v podaní prvej dámy slovenského divadla Božidary Turzonovovej mala
osobité čaro, navyše ho dotvorili slovenské vianočné spevy od 18. storočia
až po súčasnosť v podaní mužského speváckeho okteta Danubius Octet
Singers pod vedením dirigenta Daniela Simandla. Foto: P.Dziak
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Sympózium Umelci Tatrám
je stále aktuálnym projektom
Začiatok roka začal vo výstavnej sieni Vily Flóra v Starom Smokovci
skutočne v dobrej spoločnosti. V prvý januárový piatok sa tam
uskutočnila vernisáž štyroch umelcov. Z pohľadu národnostného
zloženia išlo o troch Slovákov a jedného českého výtvarníka. Ak sa
na aktérov výstavy pozrieme cez ich umelecké zameranie, stav je
vyrovnaný v pomere dvaja výtvarníci na dvoch sochárov.
S riaditeľkou Tatranskej galérie Annou Ondrušekovou kvarteto umelcov zľava Bohumír Gemrot, Juraj
Čutek, Vít Bojňanský a Andrej Augustín. Foto: ija

Aj keď v tomto prípade sochári tak trošku „zafušovali“
aj do remesla maliarom. V každom prípade všetci štyria patria k renomovaným súčasným
autorom. Výstava je už len
výsledkom sympózia, ktoré
sa uskutočnilo vlani v októbri
a nadviazalo na tradíciu podujatí Umelci Tatrám. „Stretnutie
sa uskutočnilo už po sedemnástykrát. S organizovaním
sympózia sme začali v roku
2001 spoluprácou s Kúpeľmi
Nový Smokovec. „Umelci vytvárali plastiky, ktoré sa dodnes
nachádzajú v areáli kúpeľov.
Neskôr vznikla z umeleckých
diel Kalvária na Peknú vyhliadku. Keďže nám bolo ľúto prestať
s týmto podujatím a prizývať
umelcov do Tatier, vlani sme
ho venovali maľbe,“ priblížila
Anna Ondrušeková, riaditeľka
Tatranskej galérie (TG).
Jediným zahraničným zástupcom na sympóziu bol Bohumír Gemrot z Prahy, ktorý
sa venuje veľmi vkusnej a farebne kultivovanej abstraktnej maľbe. Či už tvorí priamo
na plátno alebo využíva staršie
objekty, ktoré moderne premaľuje, čím vznikajú moderné
artefakty.
Pre širokú verejnosť bude
zrejme najznámejší maliar,
grafik a ilustrátor Andrej Augustín. Okrem malieb je možné
si v tatranskej výstavnej sieni
pozrieť aj jeho príťažlivé farebne rozihrané ilustrácie kníh,
ale aj voľnú grafiku a pastelovú tvorbu. „Mám rád takéto
stretnutia, pretože sa denne oci-

táme vo svojich ateliéroch ako
solitéri, kde sami pracujeme. Ja
osobne veľmi rád vyhľadávam
možnosti, keď opustím ateliér
a som prizvaný pracovať a maľovať s priateľmi. Vyslovene si
to užívam a neviem ako je to
možné, že za takýto krátky čas,
čo sme spolu, vytvoríme toľko
práce, čo by som za mesiac sám
ani neurobil,“ konštatoval Augustín, ktorý bol nápomocný
aj pri organizácii sympózia.
Sochár Vít Bojňanský patrí
k najvýznamnejším predstaviteľom strednej generácie so-

chárov na Slovensku. V Tatrách
sa však predstavil aj so svojimi
výtvarnými dielami. Ako sám
prezradil maľovanie je preňho forma relaxu: „Akú má sochár výhodu pri maľovaní? Že
pri ňom oddychuje... C“ nechal
sa počuť Bojňanský.
Kvarteto harmonicky doplnil sochár Juraj Čutek, ktorý
taktiež okrem plastík prezentoval aj svoje
výtvarné diela.
Na vernisáži
bolo
zjavné,
že umelci si
medzi sebou
veľmi
dobre
rozumejú a súzvuk deklarovala aj šéfka
Tatranskej galérie: „Takéto
výstavy sa vždy ťažko inštalujú,
pretože každý autor si vyžaduje
svoj priestor a niekedy je ich ťažké doladiť. Tentoraz sme takýto
problém nemali. Všetci štyria
majú za sebou množstvo významných ocenení, vystavovali
nielen doma, ale i v zahraničí
a ich tvorba je zastúpená i v galerijných zbierkach.“
Výstava je širokej verejnosti prístupná do 11. marca.
Na prierez tvorbou dvojice
Bojňanský a Čutek sa môžeme
tešiť čoskoro aj v popradských
priestoroch TG. 
(ija)

Trojročné úsilie je zúročené
(dokončenie zo str. 3)
rané či už na predhistorické
a v redakcii novín ich čakajú obdobie, architektúru, na obknihy, ktoré si môžu prísť pre- raz tatranského života v litevziať.
ratúre, hudbe i vo výtvarnom
Ostatní
záujemcovia
si umení a samostatnej state sa
budú môcť zakúpiť publiká- dočkalo aj povolanie horského
ciu na Mestskom úrade v Sta- vodcu i vývoj záchrany v horom Smokovci, v Tatranských rách. 
(ija)
informačných
kanceláriách,
ale
aj v podtatranských
kníhkupectvách.
Kniha
prináša ucelený pohľad
na tatranskú samosprávu z pohľadu
športu,
cestovného ruchu, školstva,
zdravotníckej a kúpeľnej liečby, ochrany prírody, kultúr- Ihličím z tatranských smrekov primátor mesta
no-spoločenského Ján Mokoš vyprevadil do života monografiu
i politického diania. Mesto Vysoké Tatry – včera a dnes. ZostavoNie menej zaujíma- vateľkami publikácie sú zľava Ingrid Janigová
Foto: kb
vé sú kapitoly zame- a Zuzana Kollárová. 
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Avizujeme
Pre veľký úspech Switch CLUB
v Tatranskej Lomnici organizuje
v piatok 12. januára o 21.00 hodine už po tretí raz koncert netradičnej kapely San Borondo Cyclo
Fanfaria hrajúcej latino, salsu,
balkánske rytmy a svetovú hudbu. Ide o voľné nomádske hudobné zoskupenie, hrajúce tradičné
piesne zo všetkých kútov sveta.
Životný štýl členov je úzko spojený s cestovaním, predovšetkým
na bicykli a vytváraním formácii
s lokálnymi hudobníkmi a umelcami. Hudobníci sa učia tradičné,
folklórne, ale aj autorské piesne
od ľudí, s ktorými sa stretávajú
a z miest, kde sa pohybujú a následne ich rozširujú ďalej. Vstupné
vás vyjde na 3 eurá.
V sobotu 13. januára je naplánované už tretie kolo Zimnej bežeckej série, ktoré sa uskutoční
v areáli golfového rezortu Black
Stork vo Veľkej Lomnici. Pretekári sa na štart šesťkilometrovej
trate postavia ráno o 7.30 hodine
a keďže plánujú bežať pri východe slnka, toto kolo pretekov má
aj priliehavý názov Sunrise.
Občianske združenie Familiaris
a Komunitné centrum Bonum pozývajú na benefičný koncert DETSKÉ SRDCE, ktorý sa uskutoční
v pondelok 15. januára o 17.00
hodine v Dome kultúry vo Svite.
V programe účinkujú: Rómsky tanečný súbor z Komunitného centra v Dobšinej a žiacky orchester
SZUŠ Fantázia. Programom bude
sprevádzať Veronika Žoldáková.
Vstupné je dobrovoľné! Výťažok
z koncertu bude použitý pre malú
Amálku zo Svitu na operáciu
vo Viedni.
V Scherfelovom dome v Poprade-Veľkej je na štvrtok 18. januára
nachystaná vernisáž výstavy Poézia ľudskej duše, ktorej autorom
je významný slovenský astronóm,
fotograf a publicista, Tatranec
Vojtech Rušin. Počas svojich
ciest za zatmeniami slnka navštívil mnohé exotické krajiny, odkiaľ
pochádzajú fotografie tvoriace výstavu, ktorá potrvá do 23. marca.
V priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku
uvedú v piatok 19. januára komédiu na motívy hry Geraldine Aron
Môj báječný rozvod v podaní
Divadla na opätkoch zo Spišskej
Novej Vsi v réžii I. Liptákovej a A.
Beťkovej. Cena lístka vás vyjde
na 7 eur, predstavenie nie je vhodné pre deti do 15 rokov. 
(ija)
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Napísali ste nám

v Novom Smokovci a ich vzájom- mesta obmedzený dosah, vždy
nú súčinnosť.
môže vystupovať ako schopný manažér garantujúci svojim obyvatePo
najnutnejšej
modernizácii
by
Koncom minulého roku sa na poslancov Mestského zastupiteľstva Vysoké
Tatry obrátil kolektív lekárov Polikliniky Nový Smokovec s alarmujúcou sprá- postupne mal byť zabezpečený ná- ľom tie najvyššie štandardy zdrakup špecializovanej zdravotníckej votníckej starostlivosti.
vou o situácii v poskytovaní zdravotníckych služieb na území nášho mesta.
Tie sú ale dosiahnuteľné len
techniky, ktorá zefektívni a skvalitV liste sa okrem iného uvádza, klientom polikliniky a pacientom ní poskytovanú zdravotnú starost- cez zmysluplnú víziu a jej naže po postupnom okliešťovaní s obmedzenou schopnosťou po- livosť a bude v súlade s existujúcim pĺňanie tak, aby poskytovaná
počtu ordinácií, odchode pneu- hybu. Samozrejmosťou by mala a budúcim dopytom po kvalitných zdravotná starostlivosť svojou
mológa a chirurga, zrušení Lekár- byť aj dostupnosť kvalitných in- službách polikliniky. Do poliklini- dostupnosťou a kvalitou maxiskej služby prvej pomoci a doprav- formačných technológií, rýchleho ky by sa taktiež mala vrátiť chirur- málne zodpovedala potrebám
nej zdravotnej služby, v najbližšej internetu v ambulanciách či WiFi gická ambulancia a pneumológia, našich obyvateľov a návštevníkov,
podľa výsledkov analýzy by sa tak- chorobnosti a demografického
dobe hrozí aj riziko uzatvorenia pripojenia pre klientov.
RTG pracoviska. Tým by bola
S ešte väčšími problémami tiež mohlo uvažovať o hosťujúcich vývoja. Mesto má možnosti sa
fakticky ukončená aj služba neu- sa potýkajú ambulancie. Lekári ordináciách psychológa, logopéda, na naplnení tohto cieľa spoluporologickej a ortopedickej ordiná- musia neraz pracovať s morálne alergológie a imunológie, uroló- dieľať majetkovou účasťou, ekonocie, ktoré k svojej práci a správnej zastaraným prístrojovým vybave- gie, angiológie, či reumatológie. mickou podporou, rozhodovacími
diagnostike ochorení RTG vy- ním, s obmedzenými možnosťami Bez povšimnutia nemôže ostať ani procesmi a aktívnou spoluprácou
šetrenia nevyhnutne potrebujú. využívania modernej diagnostic- previazanosť jednotlivých ordiná- so všetkými zainteresovanými
Znepokojujúcou je aj skutočnosť, kej zdravotechniky a stretávajú sa cií na laboratóriá rôznych zamera- subjektmi.
Ku všetkým poskytovateľom
že v ambulanciách polikliniky aj s ďalšími skutočnosťami, nega- ní a potreba zabezpečenia fungozdravotných služieb je zároveň
pracujú prevažne lekári na hranici tívne ovplyvňujúcimi podmienky vania pohotovostnej lekárne.
Koncentráciou väčšieho množ- potrebné pristupovať ako k našim
dôchodkového veku, po ktorých ich práce.
To, že v týchto pomeroch prak- stva ambulancií do Polikliniky prirodzeným partnerom, staraodchode môže nastať problém
aj s poskytovaním tých najzák- tizujúci lekári stále dokážu vyko- Nový Smokovec by bolo možné júcim sa o naše zdravie a zároveň
ladnejších zdravotníckych služieb návať kvalitne svoju prácu a neraz dosiahnuť jednoznačné výhody o kvalitu našich životov.
Tento príspevok je, bohužiaľ, len
všeobecných lekárov.
dosahujú až nadľudské výkony pre pacientov, skrátenie ich čakaKeďže som sa tejto téme už v mi- neznamená, že je takýto stav v po- cej doby a odpadnutie dochádza- jednou z mála možností, ktorou
nulosti venoval a napríklad som riadku a nevyžaduje urgentné rie- nia na niektoré odborné vyšetrenia môže poslanec mestského zastudo iných miest. Výhodná by bola piteľstva vyvíjať tlak na vedenie
bol jedným z mála kritikov ruše- šenie.
nia Lekárskej služby prvej pomoci
Absencia niektorých špeciali- aj pre lekárov, keďže by napríklad mesta, aby sa touto problematikou
vo Vysokých Tatrách, vnímam list zovaných ordinácií a Lekárskej mohli spoločne využívať drahé začalo vážne zaoberať. Navzdory
tatranských lekárov ako volanie služby prvej pomoci, nedostup- prístroje, ktorých návratnosť je negatívnym skúsenostiam verím,
o pomoc, na ktoré je nutné rea- nosť otvorenej lekárne vo večer- veľmi nízka, pokiaľ ich využíva ob- že v spolupráci s Vami, s našim
zastúpením v Prešovskom samogovať rýchlo, koncepčne a s vedo- ných hodinách či počas víkendov medzený počet klientov.
Výsledok je okrem finančné- správnom kraji a s pomocou ďalmým maximálnej zodpovednosti.
a sviatkov, prehliadanie oblastí
Jedným zo základných meradiel zdravotnej prevencie a narastajúca ho zabezpečenia podmienený ších poslancov, by sa nám mohlo
kvality života je aj úroveň a rozsah problematika personálneho zabez- aj kvalitnou spoluprácou medzi podariť nepriaznivú situáciu zmeposkytovania zdravotnícky služieb. pečenia chodu polikliniky, sú ďal- radnicou mesta, ako inštitúciou niť a pozornosť radnice upriamiť
Tie sú zasa hodnotiteľné z hľadiska šími, nie však poslednými otázka- zodpovednou voči svojim obča- aj na túto, v oblasti občianskej inkvality, efektívnosti, bezpečnosti mi, ktorými sa vedenie mesta malo nom, Vyšším územným celkom fraštruktúry mimoriadne dôležitú
Prešov, zdravotnými poisťovňami, oblasť.
už dávno zaoberať.
a dostupnosti.
Ak nie, budeme onedlho musieť
Napriek tomu, že zdravotníc- súkromnými subjektmi vo sfére
Mnohé faktory z tejto kľúčovej
poskytovateľmi za ošetrením cestovať do iných
oblasti občianskej vybavenosti tvo a poskytovanie zdravotnej zdravotníctva,
však majú, napriek enormnej sna- starostlivosti sú odkázané hlavne zdravotníckych služieb a občanmi, miest aj s tými najbežnejšími zdravotnými problémami.
he našich lekárov, dlhodobo klesa- na dostatok finančných prostried- respektíve pacientmi.
Aj keď si uvedomujem, že
júce tendencie.
kov, som presvedčený, že negatívAlexander Gálfy
Hlavným poskytovateľom zdra- ny trend oslabovania dostupnosti na množstvo faktorov zdravotnícposlanec MsZ Vysoké Tatry
votníckych služieb na území Vy- zdravotnej starostlivosti v našom kej starostlivosti má samospráva
sokých Tatier je Poliklinika Nový meste je možné a zároveň potrebSmokovec. Mesto by logicky malo né zastaviť.
Ako prvé je dôležité mať vý- Tatry kontra zábavná pyrotechnika
mať bez ohľadu na zriaďovateľa
maximálny záujem na jej dobrom hľadovú predstavu o dlhodobých Vianočné sviatky a príchod nového roku okrem pokoja a radosti pravidelne pritechnickom stave, na zachovaní možnostiach zabezpečenia čo naj- nášajú aj neúnosný hluk z používania pyrotechnických výrobkov. Mesto Vysoké
čo najväčšieho spektra poskyto- širšieho spektra zdravotníckych Tatry napriek tomu, že hraničí s prírodou Tatranského národného parku, používaných zdravotníckych služieb, služieb na území mesta v súčin- va status kúpeľného mesta či chce byť oázou oddychu, nie je výnimkou.
Každoročne sa počas novoročných sviatkov stretávame s nadmerným
na odbornosti lekárov, či na kva- nosti s vývojom zdravotníctva Slolitnom a modernom technickom venskej republiky a s možnosťami používaním zvukových a svetelných pyrotechnických výrobkov, ktoré
vybavení jednotlivých ordinácií využívania finančných prostried- vo veľkej miere poškodzuje životné prostredie mesta, zasahuje do ochrany Tatranského národného parku a života tatranských živočíchov, spôkov Európskej únie.
polikliniky.
Následne je nevyhnutné, v rámci sobuje stresové situácie obyvateľom a návštevníkom mesta a v neposledRealita je však taká, že objekt
Polikliniky v Novom Smokovci našich možností a znalostí získa- nom rade aj zvyšuje riziko možných úrazov a požiarov.
Z týchto dôvodov, ale aj na základe množstva podnetov od občanov,
by s ohľadom na súčasné štandar- ných odbornou analýzou súčasnédy kvality potreboval nutne prejsť ho stavu, vytvoriť vlastnú koncep- si dovoľujem aj touto formou vyzvať vedenie mesta Vysoké Tatry, aby
pripravilo znenie všeobecne záväzného nariadenia, ktoré by v súlade
obnovou, aby spĺňal všetky ener- ciu zabezpečujúcu vyvážený vzťah
s platnými zákonmi Slovenskej republiky v čo najväčšej možnej miere
getické a hygienické kritéria vyplý- medzi dostupnosťou, rozsahom, obmedzilo používanie zábavnej pyrotechniky na území nášho mesta.
vajúce so súčasných zákonov. Ich kvalitou a ekonomickou náročnosPrijatie takéhoto, v istom zmysle krajného riešenia, však nesmie mať
naplnenie má okrem prevádzko- ťou všetkých týchto aspektov po- za cieľ len stíhanie našich návštevníkov hlučnejšie oslavujúcich príchod
vých úspor vplyv aj na úspešnosť skytovania zdravotníckych služieb nového roku. Preto by neoddeliteľnou súčasťou prijatia nariadenia mala
získavania niektorých finančných na území nášho mesta.
byť aj osvetová činnosť, upozorňujúca na možné dôsledky používania
dotácií z európskych zdrojov. PoKoncepcia by svojou realizá- zábavnej pyrotechniky v chránených oblastiach Tatranského národného
trebné je taktiež zabezpečenie ciou mala zabezpečiť komplexnosť parku a v jeho bezprostrednej blízkosti.
Alexander Gálfy
bezbariérového prístupu starším ponúkaných služieb Polikliniky

poslanec MsZ Vysoké Tatry

Liečba polikliniky v Tatrách

TD 1/2018

Tatranské spektrum

Žiaci projektom oživia verejný priestor
Základná škola s materskou školou Dolný Smokovec sa aktívne zapája do rôznych ekologických vzdelávacích programov, ako napríklad lesná pedagogika a výsadba stromov,
čisté hory, svetový deň potravín, zber papiera. Tento školský rok sa žiaci deviateho
ročníka zapojili do celosvetového vzdelávacieho programu Roots & Shoots, zameraného
na podporu ekologických aktivít a zlepšenie životného prostredia. Jeho hlavným cieľom
je zvýšenie motivácie a záujmu ľudí pozitívne ovplyvňovať predovšetkým svoje okolie.
Program Roots & Shoots funguje vyše 25
rokov vo viac ako 120 krajinách sveta. Na Slovensko ho priniesla nadácia Green Foundation
v roku 2016. Aktuálne je do programu zapojených deväť základných škôl a jedno gymnázium. Cieľom projektu je motivovať najmä
mladých ľudí k proaktívnemu prístupu voči
environmentálnym a sociálnym problémom
svojho okolia. Dôraz sa kladie na samostatnosť žiakov a participáciu miestnej verejnosti.
Za koordináciu a realizáciu medzinárodného vzdelávacieho programu Roots & Shoots
na Slovensku je zodpovedná Simona Kuciaková z Tatranských Zrubov: „Program Roots &
Shoots dostáva žiakov za brány školy, ukazuje
im reálny stav spoločnosti, v ktorej žijú a umožňuje im vyskúšať si na vlastnej koži meniť veci
k lepšiemu. Sama by som sa do neho zapojila,
kebyže som mladšia, v starej dobrej deviatke by
sme takýto projekt určite uvítali. Žiaci si na základe zmapovania okolia zvolia kľúčové témy,
ktorým by sa chceli v rámci projektu venovať.
Vybraný problém sa s podporou učiteľov, úradov a svojej komunity snažia vyriešiť. Získavajú

pri tom dôležité skúsenosti, čo ich následne vedie
aj k angažovanosti v reálnom živote.” Dolnosmokoveckí deviataci sa rozhodli zútulniť okolie
svojej školy a bydliska vysadením popínavých
rastlín pri staničkách separovaného zberu, čím
by sa zmenil ich celkový charakter. Do projektu
plánujú zapojiť aj rodiny a obyvateľov Dolného
Smokovca. „V rámci tatranského Roots & Shoots
sa deti zapojené do projektu učia, ako zveľaďovať
vlastné okolie, tvoriť, ale aj nakladať s peniazmi,
ktoré získali z nadácie. Svoje okolie budú v rámci projektu zveľaďovať do konca školského roka,“
povedal o projekte riaditeľ školy Ondrej Balogh.
„Spolupráca so školou vznikla celkom spontánne.
S Monikou Strnkovou (bývalou zástupkyňou)
sme boli v kontakte už dlho, poznali sme sa,
nakoľko som túto školu kedysi navštevovala i ja
sama. Keď som jej rozprávala o našich vzdelávacích aktivitách, veľmi ju to oslovilo,” vysvetľuje
Simona Kuciaková. Hoci sa projekt zameriava
na podporu občianskej angažovanosti mladých
ľudí, do zlepšovania životného prostredia sa
môžu zapojiť všetci obyvatelia, ako aj návštevníci Vysokých Tatier. 
(kb)

Majolikový príbeh

si našli už aj iné zamestnanie,
Manželia Pečukovci sa tradičnému slovenskému remeslu priučili v Slo- dennodenne chodíme do dielne
v dome. Stále viac sme presvedvenskej ľudovej majolike v Modre, kde sa aj spoznali. Ján sa krátko
čení, že keramikárstvo bolo to
po vyučení v odbore umelecký keramikár stal majstrom odborného
najlepšie, čo sme si mohli vybrať.
výcviku a svoje skúsenosti odovzdával aj Anne, dnes už jeho manželV dôchodkovom veku by sme sa
ke. Úžitkové a dekoratívne predmety spolu tvoria už tridsať rokov.
chceli znovu venovať len keraJán Pečuk patrí k významným sme sa vyučili v dnes už neexis- mike, ktorá je pre nás balzamom
predstaviteľom figurálnej maľ- tujúcej Majolike. Robíme ju nie na dušu.“ V Tatranskej Lomnici
by a plastiky. Najradšej zachy- len preto, že nás to napĺňa, ale majú už druhú samostatnú výtáva motívy z bežného dedin- aj aby sa zachovala. Teší nás, že stavu. „Keramická tvorba Anny
ského života. Obľubuje výjavy čoraz viac mladých ľudí má zá- a Jána Pečukovcov pre mňa
zo života vinohradníkov, re- ujem o ľudové umenie. Síce sme znamená vzácnu harmóniu
meselníkov, poľovníkov,
osobného a pracovného
včelárov, ale aj činnosti,
života manželov. Z kažktoré sa pomaly vytrácadého jedného, aj toho
jú, ako napríklad práce
najmenšieho výrobku cína poliach za pomoci
tiť ich lásku ku keramike
zvierat. V roku 2014 zísa k ľuďom, pre ktorých
kal titul Majster ľudovej
svoje diela tvoria,“ poumeleckej výroby. Jeho
vedala kurátorka výstamanželka Anna je vynivy Eva Ševčíková. Prácu
kajúca maliarka. Keramanželov Pečukovcov
mické taniere, vázičky
si možno pozrieť a zači šálky najradšej zdobí
kúpiť v Predajni a galéornamentálnymi, rastrii ÚĽUV v Tatranskej
linnými a geometrickýLomnici. Hlavným momi motívmi. Každý kus
tívom aktuálnej výstavy
z ich dielne je originál.
je zvonec. Výstava s ná„Jeden čas sme skúšali
zvom Ako doma – maprejsť na modernejšiu kejolikový príbeh manžeramiku, ale vrátili sme sa Umelecká tvorba Anny a Jána Pečukovcov pomáha lov Pečukovcov, potrvá
Foto:kb do konca februára. (kb)
k našej tradičnej, ktorej zachovať slovenské tradície. 
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Tipy z tatranskej

knižnice

HAWKINS, Paula: Do vody

Vyhýbajte sa tichým vodám.
Neviete, čo skrývajú. Na dne rieky sa nájde telo slobodnej matky.
V lete v tom istom roku stretol
rovnaký osud aj mladé dospievajúce dievča...
MAY, Peter: Kritik

Počas degustačného turné po vinárskom regióne Gaillac náhle
zmizne špičkový svetový znalec
a kritik vín Gil Petty. O rok neskôr
ho nájdu v gaillackej vinici oblečeného do karmínového rúcha Rádu
božskej fľašky, spoločenstva, ktoré sa venuje propagácii tamojších
vín. Priviazaný ku krížu stál ako
morbídny strašiak medzi riadkami
zrelého hrozna a zjavne bol celý čas
predtým utopený v červenom víne.
CONNELLY, Michael:
Krutá rozlúčka

Strhujúci príbeh o boji proti
mocným sveta. Po tom, čo Harryho Boscha vyhodili z losangeleskej polície, udrží si štatút policajta
na malej mestskej policajnej stanici. Vďaka nedostatku prípadov
vrážd začne preverovať prípady
znásilnení a zistí, že v malomeste
vyčíňa deviant, ktorý sa zameriava
na Hispánky istého typu.
KEPLER, Lars: Lovec králikov

Nekompromisný komisár Joona
Linna si vo väzení odpykáva trest
za svojvoľný postup pri riešení
predošlého prípadu. Jeho kolegyňa
Saga Bauerová, komisárka švédskej
bezpečnostnej služby na boj proti
terorizmu, spolupracuje na vyšetrovaní vraždy švédskeho ministra
zahraničia, ktorá sa udiala v Štokholme za mimoriadne kompromitujúcich okolností.
HORST, Jorn Lier: Súmrak

Stavern 1983: Blížia sa Vianoce
a husto sneží. Williamovi Wistingovi, mladému ambicióznemu
policajnému strážnikovi, sa prednedávnom narodili dvojičky. Počas
bankovej lúpeže sa náhle ocitne
v centre dramatických udalostí.
Vyšetrovania sa ujmú jeho skúsenejší kolegovia.
BALOGH, Mary: Láska bez citu

Ďalšia vynikajúca regentská
romanca obľúbenej spisovateľky.
Lucasa Kendricka, vojvodu Harndona, život naučil, že srdce je človeku iba na príťaž. Nielenže ho otec
odvrhol a matka sa ho stránila, ale
zradil ho i starší brat a odmietla
snúbenica.
ONDRIOVÁ, Ivana: Kto skrotí Kláru

Rebelka Klára túži po jedinom navždy odísť z nenávideného statku a od despotického otca, ktorý
riadi životy iných tvrdou a nekompromisnou rukou. 
(kap)
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Bola svetovou raritou, dnes chátra
Minulý mesiac sme si pripomenuli výročie, kedy uviedli do prevádzky technickú stavbu svetového významu. Bola ňou lanovka z Tatranskej Lomnice k Skalnatému plesu, spolu so staničnými
budovami renomovaného architekta. Avšak lanovka je už desiatky rokov nefunkčná a budova
chátra. V decembri by oslávila 80 rokov.

Na úseku po Skalnaté pleso premávali
kyvadlovo dve kabíny pre tridsiatich
cestujúcich so sprievodcom.
Foto: Archív I. Bohuš ml.

S rozvojom dopravy, cestovného ruchu a výskumných
aktivít súviseli plány budovania dopravnej infraštruktúry
na tatranské štíty. O výstavbe
meteorologickej stanice sa diskutovalo v roku 1895 na výborovej schôdzi Uhorskej
prírodovedeckej spoločnosti
v Budapešti. V 19. storočí vznikali projekty visutých lanoviek
a meteorologických pracovísk
napríklad na Rysy, na Slavkovský, Ľadový, Lomnický či Gerlachovský štít. Riaditeľ kúpeľov
v Tatranskej Lomnici Juraj Országh podporoval myšlienku
vybudovať observatórium prístupné lanovkou na Lomnický
štít. V roku 1931 publikoval
prvé články, v ktorých spropagoval túto alternatívu. Vďaka
dobrým politickým kontaktom
presadil svoj názor a získal výraznú finančnú podporu štátu.
Pomáhal mu brat Jozef - vtedajší krajinský prezident pre Slovensko, neskorší predseda vlády Milan Hodža - vlastník vily
v Tatranskej Lomnici, ale aj minister zdravotníctva Vavro Šrobár, do rezortu ktorého patrila
kúpeľná osada Tatranská Lomnica. Staničné budovy lanovky
projektoval popredný slovenský architekt, zakladateľ modernej architektúry, Dušan Jurkovič. Navrhol ich tak, aby boli
funkčné a esteticky nenarúšali
okolité horské prostredie. S výstavbou staničnej budovy v Tat-

ranskej Lomnici sa začalo 8.
mája 1936. Hlavným staviteľom
budov podľa upravených Jurkovičových projektov bola firma
Wiesner z Čiech a viacero subdodávateľov. Budovy z miestnej
žuly, oceľobetónových a oceľových konštrukcií stavalo 350
ľudí, mnohí z okolia Tatranskej
Lomnice. Okrem stavebných
prác sa podieľali aj na úpravách
okolitého terénu a výstavbe
príjazdových ciest. Turistický
chodník k Skalnatému plesu
upravili tak, aby po ňom mohli
vyjsť zvieratá s nákladom. Tie
spolu s nosičmi vyniesli od medzistanice Štart, kam jazdili
nákladné autá, približne 90
ton materiálu. Po tom, ako sa
zistilo, že sa
stráca
voda
zo Skalnatého
plesa, vynášali
aj vodu. Celková trasa lanovky sa vzhľadom
na vzdialenosť
ku Skalnatému
plesu musela
rozdeliť na dva
úseky,
ktoré oddeľovala
medzistanica
Štart. Hoci bola
medzi Tatranskou Lomnicou a Skalnatým
plesom,
pred výstavbou
lanovky
sa

v týchto miestach nachádzal
štart sánkarskej dráhy, podľa
čoho dostala svoj názov. Výstavba lanovky spolu so staničnými budovami trvala
dvadsaťjeden mesiacov. V budove v Tatranskej Lomnici
bola okrem strojovne aj prevádzková kancelária, čakáreň,
pokladňa, úschovňa batožín,
bufet, hygienické zariadenia,
štyri izby pre personál a kotolňa. Dňa 22. decembra 1937 sa
od Grandhotela Praha v Tatranskej Lomnici vyviezli prví
turisti do Skalnatej doliny. Už
o štyri roky neskôr sa návštevníci pohodlne dostali aj na
Lomnický štít, ktorý je dodnes
jediným tatranským štítom prí-

stupným lanovkou. Dovtedy
jazdila len pre zamestnancov,
ktorí od roku 1940 vykonávali
pozorovania v Štátnej meteorologickej stanici. Lanovky mali
v minulosti viacero prvenstiev.
Niektoré z nich spomenul Juraj Husovský, ktorý na lanovke
pracuje od roku 1970. „Dopravná vzdialenosť, ktorú kabína
prekonávala po lane, bola najdlhšia na svete. Úsek zo Skalnatého plesa na Lomnický štít
bol najdlhším úsekom lanovky
s voľným previsom lana. Medzi
unikátne technické diela patrili
aj montáže firmy Wiesner. Použili vlastné patenty, ktoré neboli nikde inde použité. Patrili
k nim vyrovnávacie zariadenia,
ktoré slúžili k tomu, aby všetky
laná - nosné, ťažné a príťažné,
mali rovnaký ťah. Druhým boli
odtlačné zariadenia na Štarte, ktoré zabezpečovali laná
proti vyskakovaniu. Lanovka
bola konštruovaná na rýchlosť
4 m/s. Mala prepínač, pomocou
ktorého sa dala rýchlosť jazdy
zvýšiť na 6 m/s, čím sa (v tom
čase) zaradila medzi najrýchlejšie na svete. Ľudia mali cestou na Lomnický štít zdravotné
ťažkosti súvisiace s rýchlou zmenou tlaku, preto sa najvyššou
rýchlosťou nejazdilo. Spočiatku
mala lanovka kvôli obavám ľudí
a vysokej cene málo návštevníkov. Každý deň sa vykonávala
kontrolná jazda, v ktorej mohol
ísť podľa predpisu len zamestnanec lanovky a kominár. Ten mal
toto privilégium, pretože v tom
čase sa v ústrednom kúrení kúrilo koksom, čo si vyžadovalo
špeciálnu údržbu. Ako náhrad-

Staničné budovy v Tatranskej Lomnici, na Štarte,
Skalnatom plese a Lomnickom štíte nesú rukopis
Dušana Jurkoviča. Foto: Archív I. Bohuš ml.
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ný zdroj kvôli častým výpadkom
elektriny sa používal motor,
ktorý pochádzal z nemeckej ponorky. Motor poháňal lanovku
na naftu a bol chladený vodou
zo Skalnatého plesa.“ Nemecké
vojská v januári 1945 poškodili dolnú budovu lanovky, prvú
podperu a elektrické vedenie.
Prevádzka na tomto úseku
bola obnovená až v marci 1946.
Najtragickejší deň visutej lanovky bol 15. september 1973,
kedy sa po sto metroch jazdy
kabína lanovky zo Skalnatého
plesa odtrhla a spadla na zem.
Pri nehode, ktorá vznikla v dôsledku pretrhnutia hrdzavého
lana, zahynul jeden cestujúci.
Po nehode sa začali práce súvisiace s revíziou lanovky a po
roku bola opäť spustená prevádzka. Ďalšia údržba lanovky
bola časovo i finančne náročná.
Kvôli nízkej prepravnej kapacite tridsať cestujúcich na dolnom úseku bola v 70. rokoch
vybudovaná obežná kabínková
lanovka, ktorá neskôr nahradila nepostačujúcu kyvadlovú
lanovku. Pre porovnanie, prepravná kapacita novej, štvormiestnej kabínkovej lanovky je
900 osôb za hodinu, najnovšej
15-miestnej gondoly zo Štartu
k Skalnaté pleso 2 400 cestujúcich. V roku 1999 Štátny dráhový úrad zastavil prevádzku
„starej“ lanovky. Napriek tomu,
že dolná staničná budova je národnou technickou pamiatkou,
roky chátra. Ničia ju vandali
aj prírodné živly. V staničnej
budove Encián pri Skalnatom
plese sa nachádza najvyššie
položená Galéria v strednej
Európe. „V súčasnosti je ukončená prvá fáza pamiatkového
výskumu na údolnej stanici
visutej lanovky firmy Wiesner
v Tatranskej Lomnici oproti
Grandhotelu. Na základe stanoviska pamiatkového a iných
úradov budeme vedieť, čo s budovou urobíme. Na Skalnatom
plese v Enciáne po schválení
grantu vo výške 300-tisíc eur
z ministerstva kultúry pripravujeme opravu strechy, s ktorou
sa začne v máji až júni 2018,
podľa stavu snehu a počasia.
Vďaka tomuto grantu si Galéria Encián vydýchne na ďalších
desať rokov.“ povedal o plánoch
so staničnými budovami Patrik
Kolesár z Tatranského okrášľovacieho spolku. 
(kb)
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Morské oká
V marci 1937 zavítal do Vysokých Tatier z Paríža
známy nemecký novinár Z. H. Wachsmann. Svoj
dvojtýždenný pobyt v našich veľhorách zachytil,
ako to on sám nazval, vo veselej horskej reportáži z československých Álp – z Tatier. Pomenoval
ju Morské oká (Meeraugen) a vyšla v tom istom
roku vo viedenskom nakladateľstve Dr. Heinricha
Glanza v nemeckom preklade, keďže Wachsmann
písal po francúzsky. Cennou prílohou je šestnásť
strán fotografií, ktoré mapujú vtedajšie tatranské strediská i významné osobnosti Tatier, ale
aj Levoču, Pieniny a Vyšné Ružbachy. Ich autormi
boli prevažne miestni fotografi.
Dočasným domovom sa mu
stala liečebňa Palace (Penzák),
ktorá bola v tých rokoch vychyteným miestom pre hostí
zo zahraničia i z Československa. V tom čase tam šéfoval
Dr. Mikuláš Szontagh ml. Autor priniesol v knihe vynikajúci
portrét jeho otca, ktorý sa stal
priekopníkom tatranského kúpeľníctva a výnimočne sa zaslúžil o rozmach Nového Smokovca. Toto miesto, kde naplno
využívali klimatické i prírodné
danosti, Wachsmanna veľmi zaujalo. Nielen tu, ale i v ďalších
zariadeniach sa stretol s riaditeľmi tatranských kúpeľných
osád. So šéflekármi sanatórií
viedol podrobné rozhovory,
v ktorých popísal fungovanie
týchto liečebných zariadení
i dôkladné medicínske popisy
liečenia pacientov.
Jednou z najcennejších častí
jeho knihy je portrét Dr. Michala Guhra. Tento výnimočný

Z. H. Wachsmann

človek sa zaslúžil
o rozmach Ta
transkej Polianky,
vo Wachsmannovom vylíčení
sa vynára pred nami ako človek, ktorému sa vďaka svojmu
nadaniu a nesmiernej pracovitosti dostalo svetového uznania za jeho prínos v medecíne
vďaka novým postupom pri liečení ochorení štítnej žľazy. Tá
do tých čias bola príčinou veľkých zdravotných problémov
pre mnohých pacientov.
Wachmannovým sprievodcom po miestach liečenia, ale
i ďalších zariadeniach cestovného ruchu bol profesor Július
Andrej Hefty, zasvätený znalec
Vysokých Tatier i Spiša, novinár,
publicista, zanietený propagátor
Vysokých Tatier i funkcionár
Zväzu tatranských kúpeľných
osád a Karpatského spolku. Spolu navštívili Štrbské Pleso i Nové
Štrbské Pleso, kde sa spoznal
aj s Jánom Mórym, skladateľom
a vynikajúcim hotelierom
v jednej osobe. Spoločne vystúpili aj na Rysy.
Zo Starého Smokovca sa
vyviezli na Hrebienok, zastavili sa pri Obrovskom
vodopáde i Studenovodských vodopádoch, posedeli
v chate Kamzík i vtedajšej
chate Dr. Guhra. Zavítali
do Bellevue k Dr. Júliusovi
Holzmannovi a navštívili aj Karpatiu v Tatranskej
Lesnej. Zašli do Palenčárovho domu na Bielej vode
a v Tatranskej Lomnici sa
nezastavili len v Grandhoteli Praha, ale vyskúšali aj bobovú dráhu.
Samozrejme, Hefty novinára zásoboval informáciami o Tatrách, o zaujímavých
ľuďoch, ktorí tam žili, a tak

prišla reč aj na tatranské legendy. Nechýbala ani tá, ku ktorej sa viaže historka, prečo sa
malé tatranské plesá nazývajú
morské oká. Píše aj o tom, ako
sa dostal z Kežmarských Žľabov do Ždiaru, kde mal možnosť zoznámiť sa s bohatstvom
ždiarskeho ľudového oblečenia.
Wachsmann nevynechal ani
pozoruhodnosti Spiša. S profesorom Heftym navštívil Levoču, Kežmarok, spolu boli
aj v Pieninách a na záver pobytu i vo Vyšných Ružbachoch.
V knihe sa novinár vyznáva
z obdivu k tatranskej prírode,
ku kráse tatranských štítov,
dolín, večne zelených lesov
i k čaru zimnej prírody. Vysoko
ocenil ochotu personálu aj výbornú kuchyňu. Ako typický
obyvateľ veľkomesta porovnával to, čo zažíval počas pobytu
v Paríži a iných veľkomestách
s tým, aký kľud vládne v Tatrách. Samozrejme, už vtedy
narážal aj na to, že aj tam sa
vkrádajú všetky vymoženosti
civilizácie.
V závere svojej reportáže z dvojtýždenného pobytu
vo Vysokých Tatrách s nadhľadom konštatuje, že človek je
malý a veľmi malučký sa cíti
v tomto divoko-krásnom, nepremožiteľnom horskom svete.
Wachsmannova kniha reportáží Morské oká by si podľa mňa
zaslúžila slovenský preklad,
lebo aj v odstupe ôsmich desiatok rokov od svojho vzniku prináša svojrázny pohľad na naše
veľhory a najmä na ľudí, ktorí
tvorili život vo vtedajších Tatrách - na vtedajších Tatrancov.

Dr. Andrej Janovský
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Na Štedrý deň dopoludnia zavítal medzi horských záchranárov
v oblastnom stredisku Starý Smokovec prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
Hneď v dopoludňajších hodinách po vianočných sviatkoch pomáhali pracovníci HZS zranenému
turistovi litovskej národnosti. Muž
sa počas túry pošmykol na turistickom chodníku vedúcom na Svišťovku a poranil si dolnú končatinu.
V lokalite práve prebiehalo školenie záchranárov HZS, ktorí zranenému mužovi poskytli neodkladné
zdravotné ošetrenie. O súčinnosť
bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby
(VZZS), ktorá pacienta transportovala do popradskej nemocnice.
Len o pár hodín neskôr už ratovali dvoch turistov slovenskej
národnosti na Tatranskej magistrále, ktorí smerovali zo Zamkovského chaty na Skalnaté pleso.
Žena a muž vo veku 29 a 30 rokov
nedisponovali potrebným zimným
vybavením a po zľadovatenom
chodníku sa nedokázali vrátiť, ani
pokračovať ďalej. Uviazli v oblasti
vstupu do Škaredého žľabu, kde ich
našli horskí záchranári, obom poskytli potrebný zimný výstroj a za
pomoci fixačných lán a istenia ich
vyviedli až na zjazdovku na Skalnatom plese. Odtiaľ ich pomocou
snežného pásového vozidla spoločnosti TMR dopravili do Tatranskej
Lomnice.
Popoludní prijala HZS žiadosť
o pomoc pre dvojicu skialpinistov
z Poľska. Počas výstupu z Doliny
Bielej vody cez Malú Svišťovku
smerom na Skalnaté pleso stratili orientáciu v teréne a vybočili
z modro značeného turistického
chodníka. Tu sa skialpinistka pošmykla, pričom stratila lyže aj palice a po páde zastala až v kosodrevine. K 33-ročnej žene zlyžoval
jej o rok mladší kolega a spoločne
už potom pokračovali cez kosodrevinu a polom v snahe dôjsť
na Skalnaté pleso, čo však v ťažkých podmienkach bolo nad ich
sily. Na základe poskytnutých GPS
súradníc a následneho vizuálneho
kontaktu ich horskí záchranári našli a vyviedli z terénu na zjazdovku pod Čučoriedkami. Pomocou
snežného pásového vozidla spoločnosti TMR dopravili do Tatranskej
Lomnice.
V predposledný deň roka
na poludnie boli záchranári HZS
prostredníctvom tiesňovej linky 18
300 požiadaní o pomoc pre 55-ročnú slovenskú turistku, ktorá
po vystúpení z pozemnej lanovky na Hrebienku začala pociťovať
bolesť na hrudníku a ťažko sa jej
dýchalo. Záchranári HZS ju po príchode na miesto vyšetrili, poskytli

(pokračovanie na str.11)
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Kvízu sa môžete zúčastniť až do februára
Ešte na sklonku roka Štátne lesy TANAP-u pripravili pre milovníkov prírody a najmä Tatier
hru, ktorá preverí ich vedomosti.
Prostredníctvom mobilnej aplikácie Kvíz
TANAP-u, kde na riešiteľov čaká desať otázok
doplnených fotografiami, si v priebehu pár minút preveria znalosti o histórii, geologickom
vývoji i prírodnom prostredí národného parku.
Samozrejme, nechýbajú ani niektoré z tatranských naj. Každý, kto sa rozhodne otestovať si
svoje znalosti o Tatrách prostredníctvom aplikácie a pošle správne odpovede v podobe printscreenu obrazovky svojho mobilného telefónu
na e-mailovú adresu istavny@lesytanap.sk, bude
zaradený do žrebovania o zaujímavé ceny. Súťaž
potrvá do konca februára 2018.
Ako uviedol Igor Stavný z Odboru prác celospoločenského významu Štátnych lesov TANAP-u v Tatranskej Lomnici: „Doteraz sme ako

formu komunikácie s verejnosťou používali tlačené materiály či rôzne prezentácie, a preto sme sa
rozhodli otestovať niečo iné – mobilnú aplikáciu.
Pomocou nej chceme skúsiť priblížiť deťom, študentom, ale aj dospelým návštevníkom Tatier ich
prírodné zaujímavosti a vzácnosti.“
Majitelia Androidov si aplikáciu môžu stiahnuť bezplatne na https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.vegh.tanap01. Jednoduché
ovládanie je zárukou, že vedomostným testom
sa poľahky „preklikajú“ všetky vekové kategórie.
Ku každej otázke je na výber jedna správna odpoveď zo štyroch možností. To, či tip vyšiel, sa
dozvedia hneď po označení svojej voľby. Po zodpovedaní všetkých desiatich otázok nasleduje rekapitulácia výsledkov, zobrazí sa aj celkové skóre.
Záujemcovia majú dokonca možnosť dať si repete, aby si prípadné nesprávne odpovede opravili.
(td)

Pavol Barabáš uviedol svoj
najnovší film Vá b e n i e v ýš o k
Dokument o prvých himalájskych expedíciách a prvovýstupoch horolezcov pod vedením Ivana Gálfyho si v kongresovej sále Grandhotela Bellevue v Hornom Smokovci pozrelo vyše päťsto návštevníkov.
Film pokrstili účastníci niektorých expedícií z Vysokých
Tatier - Gejza Haak, Jozef Koršala a Ivan Urbanovič st., spolu
s expedičným lekárom Igorom
Mikom. Autor filmu na pódium prizval aj primátora mes-

ta Vysoké Tatry Jána Mokoša,
mestkého poslanca Gabriela
Jamnického, synov Ivana Gálfyho a riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka. Najnovší film bol
ocenený už na svojej premiére
na Medzinárodnom festiva-

le horských filmov v Poprade
Cenou diváka. Filmár natočil
už vyše štyridsať filmov prevažne s horskou tematikou, ale
aj z rôznych kútov sveta.
Pavol Barabáš za svoju nedávnu snímku o tatranských nosičoch, Sloboda pod nákladom,
získal na Medzinárodnom
festivale outdoorových filmov
dvadsiate štvrté ocenenie. (kb)

Propagácia pomocou mobilných aplikácií
Mesto Vysoké Tatry spoločne s partnerom mestom Zakopane
realizuje projekt Vysoké Tatry cestou necestou, ktorý sa zameriava na propagáciu tatranského regiónu iným spôsobom, ako
vydávaním tlačených propagačných materiálov.
„Našim cieľom je využiť nástroje diaľkovej komunikácie
– internet a mobilné aplikácie
pre rozvoj cestovného ruchu
na oboch stranách Vysokých Tatier,“ vysvetlila zámer Zuzana
Hlavatá z oddelenia regionálnej politiky, cestovného ruchu
a medzinárodných vzťahov
mesta Vysoké Tatry.
Základom pre vytvorenie
webovej stránky a mobilných
aplikácií pre Android a iOS
bolo zhotovenie a spracovanie
virtuálnych fotografií so zameraním na najnavštevovanejšie
turistické trasy – k vysokohorským chatám, Symbolickému
cintorínu pri Popradskom plese
či Belianskej jaskyni. Momentálne sa z vytvorených pohľadov spracovávajú virtuálne pre-

hliadky, ktoré budú následne
umiestnené na novovytvorenej
webovej stránke a v totožných
mobilných aplikáciách. Okrem
virtuálnych prehliadok tam
budú umiestnené aj informácie o dĺžke trasy, jej náročnosti
a podobne.
Vytvorené virtuálne prehliadky umožnia návštevníkom dopredu si naplánovať svoju cestu nielen v súvislosti s cieľom
výletu, ale aj s prihliadnutím
na vlastnú kondíciu a vybavenie. Možnosť vidieť čaro Vysokých Tatier takpovediac „doma
z gauča“ je prvým krokom, kto-

rý vedie budúcich návštevníkov
na vlastné oči spoznať krásy našich hôr.
Ukončenie projektu je naplánované na apríl 2018,
takže novovytvorené produkty budú môcť využívať návštevníci Tatier už
v nadchádzajúcej letnej sezóne.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020. 
(td)
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Hromadný úhyn k a m z í k o v
Počas vianočných sviatkov vyhaslo vo vysokohorskom teréne viacero životov. Okrem množstva úrazov a tragédií medzi
návštevníkmi Tatier bol zaznamenaný aj vysoký úhyn zveri,
prevažne kamzíkov.
Kamzík pod Kvetnicovým hrbom
Foto: R. Gálfy

Prvé prípady uhynutých
kamzíkov boli nahlásené deň
po Vianociach. Podľa Pavla
Majka, riaditeľa Správy Tatranského národného parku
(TANAP-u) „smrteľné pády
kamzíkov spôsobila zľadovatená snehová prikrývka, celodenné prelety záchranárskych
vrtuľníkov vo vysokohorskom
prostredí a veľa nedisciplinovaných návštevníkov pohybujúcich sa v sezónnej uzávere turistických a náučných
chodníkov.“ Pravdou však je,
že prvé kamzíky sa našli ešte
pred tým, ako začal lietať záchranársky vrtuľník na pomoc
zraneným turistom. Takisto sa
našli mimo dolín, v ktorých
v daný deň lietal. V doline sa
nachádzal aj horský vodca
Robo Gálfy, ktorý v ranných

hodinách našiel prvých kamzíkov: „Vo Velickej doline sme
boli od rána. Vzhľadom na mimoriadne ľadové podmienky
sme čakali, pokiaľ slnko prehreje južné svahy. Na túru
sme vyrazili až po jedenástej
hodine. Tesne nad plesom sme
narazili na prvého mŕtveho
kamzíka. Pár metrov nad ním
ležala mŕtva líška. Obidva telá
sa po páde na zľadovatenom
teréne zastavili na trčiacej kosodrevine. Náhodný turista ma
upozornil na ďalšie dva kamzíky nad Sliezskym domom.
Krvavé stopy v spádnici strmého ľadového žľabu z Malého
Kvetnicového hrbu naznačovali
smer pádu. Zreteľne som videl
stopy kamzíkov pravdepodobne z predošlého dňa, kedy boli
teploty nad nulou. Prekvapilo

ma vyjadrenie riaditeľa Správy
TANAP-u, ktorý sa vyjadril, že
príčinou pádu kamzíkov boli
časté prelety záchranárskych
vrtuľníkov. V prípade Velickej
doliny to nie je pravda! V ten
deň som totiž v doline nezaregistroval jediný prelet.“ Extrémne zľadovatený terén mal
za následok hromadný úhyn
kamzíkov, ktorý bol podľa
Majka najvyšší od roku 1971.
„K dnešnému dňu bolo zaznamenaných 15 prípadov uhynutých kamzíkov z viacerých
dolín. Prvé prípady sme mali
nahlásené z Velickej a Mengusovskej doliny, posledné tri sa
našli neďaleko slovensko-poľskej hranice.“ Medzi uhynutými kamzíkmi bola aj kamzica
s obojkom, ktorú monitorovali vo Velickej doline. „Štátne
lesy (ŠL) TANAP-u majú dohodu o spolupráci s viacerými vedeckými inštitúciami, ktorým
poskytujú vzorky na výskumné
účely. Vhodné kadávery budú
spracované, vypreparované
a prijaté do fondu zoologických zbierok múzea. Vypreparované jedince skončia nielen
v Múzeu TANAP-u, ale zrejme
aj v iných múzeách, ktoré majú
záujem rozšíriť svoje zbierky
o takéto exponáty,“ uviedla koordinátorka vonkajšej komunikácie ŠL TANAP-u Martina
Petránová. 
(kb)

Koledníci neobišli ani Rainerovú útulňu
Návštevníci Rainerovej chaty sa už po devätnásty krát
stretli na tradičnom Trojkráľovom poludní
na Starolesnianskej poľane.
Pri štvormetrovom snehovom
betleheme, ktorého autorom bol
chatár Peter Petras, sa zišli stovky návštevníkov. Spolu s goralskou skupinou z Lendaku
si zaspievali tradičné piesne.
Betlehemci na pravé poludnie
stvárnili príchod troch kráľov
do Betlehema. Tento rok bude
pre chatára výnimočný aj tým,
že v lete oslávi dvadsať rokov,
odkedy získal chatu do prenájmu od Štátnych lesov TANAP-u.
Na snímke hudobníci z Lendaku pred betlehemom so snehovou sochou Márie, Jána a Ježiška,
ktorému goralský betlehemci priniesli dokonca aj živé dary.  (kb)
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jej neodkladnú zdravotnú starostlivosť a transportovali ju do Starého
Smokovca, kde bola odovzdaná posádke RZP.
Popoludní požiadal záchranárov HZS o pomoc slovenský turista,
ktorého otec sa počas schádzania
z Bystrej lávky pošmykol a pri približne dvestometrovom páde utrpel
poranenie hlavy v tvárovej oblasti.
O súčinnosť bola požiadaná posádka
VZZS. Leteckí záchranári vzali z heliportu v Starom Smokovci na palubu
vrtuľníka záchranára HZS a smerovali do Furkotskej doliny, následne bol
z paluby k postihnutému spustený
lekár VZZS spolu s horským záchranárom. Pacientovi poskytli na mieste
neodkladné lekárske ošetrenie. Kvôli zhoršujúcim sa poveternostným
podmienkam sa však vrtuľník VZZS
musel bez pacienta vrátiť, v tom čase
mu už bola na pomoc vyslaná pozemná skupina piatich záchranárov HZS.
Poveternostné podmienky sa tesne
pred zotmením zlepšili, a vďaka tomu
bol 49-ročný pacient letecky transportovaný do popradskej nemocnice
na ďalšie vyšetrenia.
Hodinu po polnoci prvého dňa
v roku horskí záchranári HZS pomáhali Slovenke, pod ktorou sa počas
spúšťania po zjazdovke zo Štartu
zlomili sane a spôsobili jej tržné
poranenie v hornej časti stehna.
Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia ju transportovali
do Tatranskej Lomnice k sanitke RLP,
ktorou bola prevezená do nemocnice
v Poprade.
V popoludňajších hodinách
3. januára horskí záchranári ošetrili
23-ročného turistu, ktorý sa pošmykol
a spadol na zľadovatenom turistickom
chodníku nad Rainerovou útulňou.
Poranenú hornú končatinu mu ošetrili a zafixovali. Po prevoze do Starého
Smokovca ho odovzdali posádke RZP.
Vo štvrtok 4. januára vo večerných
hodinách požiadala dvojica zahraničných turistov HZS prostredníctvom
linky tiesňových volaní 112 o pomoc.
Turisti sa nachádzali na Tatranskej
magistrále neďaleko Skalnatého plesa.
Boli vyčerpaní a nedisponovali adekvátnou výzbrojou. Podchladených
turistov z Bangladéšu a Pakistanu
horskí záchranári po nájdení zateplili
a odprevadili do Starého Smokovca.
Na Troch kráľov v stredisku
Bachledova dollina – Jezersko skončila lyžovačka pre 30-ročnú lyžiarku
z Nových Zámkov tragicky. Na vleku
sa jej odopla lyža, keď sa k nej snažila
dostať, pošmykla sa a pri nekontrolovanom páde narazila do oporného
stožiara lyžiarskeho vleku. Zachrániť sa ju však nepodarilo ani napriek
okamžitej snahe o resuscitáciu hliadkou Tatranskej horskej služby – dobrovoľný zbor a ani privolaným záchranárom RZP. 
(ija)
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Tragické sviatky v horách
Horskí záchranári majú za sebou náročné a rušné sviatočné
obdobie. Najmä zľadovatený terén a nedisciplinovanosť
návštevníkov sa odzrkadlila na tragickej bilancii. Doslova
čiernymi dňami sa stali 25. a 26. december, keď vo Vysokých
Tatrách vyhasli štyri ľudské životy.
Všetky príbehy so smutným koncom začínali takmer
rovnako - pošmyknutie a nekontrolovateľný pád. „Ak sa
padajúci nezachytí do nejakých
dvoch až troch metrov, nastáva nekontrolovateľný pád a je
to viac-menej už iba o náhode
a na šťastí, ako dopadne. V takýchto prípadoch sa rýchlosť
približuje voľnému pádu,“ priblížil Jozef Janiga, riaditeľ Horskej záchrannej služby (HZS).
Návštevníci hôr opakujú stále
rovnaké chyby, nevhodný výstroj – najmä obuv, precenenie
vlastných síl a zlé plánovanie
túr. „Rozdelil by som to na dva
problémy. V prvom prípade ľudia bez adekvátneho výstroja sa
pohybovali tam, kde je to uzavreté pre bežných návštevníkov
hôr. V druhom prípade sa stávali úrazy na turistickom chodníku, a tie poväčšine zapríčinila
neznalosť používania zimného
výstroja, či už to boli nevhodne upevnené šlapacie železá,
alebo ich nemali vôbec na sebe,
ale mali ich v batohu. Iní zasa
nešťastne zakopli,“ zhodnotil situáciu Maroš Červienka
z HZS.
Obdobné tragické momenty horskí záchranári zažili už
aj v minulosti. Či už to bolo
30. decembra 2015, keď za podobných poveternostných po
dmienok zahynuli štyria ľudia.
Začiatkom milénia zasa v priebehu dvoch marcových dní
o život prišlo v okolí Zeleného
plesa päť ľudí.

Informácie hľadáme,
až keď sa niečo stane

Hoci žijeme v dobe informácií a mobilných aplikácií, ľudia
sa o aktuálne podmienky v horách začnú zaujímať až vtedy,
keď sa niečo stane. Jasný príklad o tom priniesol aj riaditeľ
HZS práve z vianočného obdobia. „Do 24. decembra, pokiaľ

v rovnakých rokoch nárast z 28
úrazov na terajších 85. V roku
2017 v slovenských horách zahynulo 28 ľudí, z toho až polovica vo Vysokých Tatrách.
Na bezpečnosť
je potrebné myslieť vopred

Dostupnosť moderného výstroja i výzbroje do hôr v nás
vyvoláva falošný pocit bezpečia. Pre šťastný návrat je však
potrebné urobiť oveľa viac.
Odborníci odporúčajú sa zveriť do rúk horských vodcov
alebo sprievodcov. Stále častejšie však mnohí využívajú rôzne

Ilustračné foto: archív HZS

sa nič nestalo, sme mali na našich stránkach priemerne tritisíc pozretí denne, hoci sme mali
zverejnené aktuálne výstrahy.
Po 26. decembri, návštevnosť
stránok stúpla na osemnásťtisíc
denne.“
Horskí záchranári upozorňujú, že počty úrazov narastajú. Zatiaľ čo v roku 2014 zaznamenali 1 799 úrazov, v roku
2017 to bolo už 2 657. Počas
vianočného obdobia to bolo

kurzy a iné formy vzdelávania,
ako sa bezpečne pohybovať
vo vysokohorskom prostredí.
„Tak ako v iných segmentoch,
aj tu pôsobia takzvaní šmejdi,
ktorí bez potrebného vzdelania,
akreditácie a mnohokrát aj bez
živnostenského oprávnenia, ponúkajú takéto služby. Preto odporúčam skôr ako sa zveríte do rúk
takýchto ľudí, preverte si, či majú
oprávnenie na takéto služby,“
upozorňuje Janiga. 
(ija)

Z pohľadu štatistiky:
25. december

Všetko odštartoval hneď zrána vážny úraz lyžiarky v Lomnickom sedle.  Prvý smrteľný úraz
bol pád českej 25-ročnej turistky v oblasti Veľkého Hangu v Malej Studenej doline, o čosi neskôr
Slovenka mala vo Veľkom Hangu viac šťastia,
aj keď so zraneniami ju museli transportovať
do nemocnice. Pod Slavkovským štítom sa odohrala súrodenecká dráma. Český 23-ročný turista sa pošmykol a skončil s ťažkými zraneniami
v nemocnici, jeho 30-ročná sestra, ktorá sa mu
snažila ísť na pomoc však pád neprežila.  

26. december

K tragickým udalostiam došlo opäť vo Veľkom Hangu, kde následkom pádu podľahla
25-ročná žena, tentoraz však z Poľska. Úrazom
rebier skončilo pošmyknutie Slovenky pod Vodopádom Skok. Českej 33-ročnej turistke po zakopnutí v Kráľovskom žľabe už nebolo pomoci.
Poľka na Slavkovskom štíte skončila v nemocnici s úrazom a v šoku. Mimoriadnu pozornosť pútala túra štyroch turistov pod Jahňacím štítom,
kde vážne zranenia utrpelo 14-ročné dievča,
11-ročný chlapec a český turista.  

„Góly nestrieľal len z ideálnych prihrávok svojich
spoluhráčov, vedel vydrieť
puk z vlastnej tretiny, no
najčastejšie zasahoval v neprehľadnej situácii pred
súperovou bránou. Nebesá
nech pomáhajú tomu brankárovi, ktorému vypadol
puk z ruky! Reitmayer bol
skrátka všade,“ napísal
o Jindřichovi Reitmayerovi
v športovom týždenníku
Štart v roku 1970 novinár
Július Psotka. Vtedy to
boli štyri roky, čo zavesil
hokejku a korčule na klinec po tridsaťdvaročnej
aktívnej činnosti medzi
mantinelmi. Dodnes je
však považovaný za jedného z najlepších hokejistov,
ktorí písali dejiny slovenského hokeja. O pár dní
uplynie smutných dvadsaťpäť rokov, čo odišiel
do hokejového neba, a tak
si pripomeňme človeka,
ktorého si ľudia nepamätajú len ako hokejistu, ale
aj ako športového činovníka a, samozrejme, lekára.
Celý život prežil v Tatrách

Jindřich Reitmayer sa narodil
8. decembra 1924 v Prahe, ale
o tri roky sa s celou rodinou
presťahovali do Vysokých Tatier, keďže jeho otec Bedřich trpel tuberkulózou, ktorej v roku
1930 podľahol. Rodina však ostala žiť v Tatrách. Z vily, ktorú
si Reitmayerovci vybudovali,
prerobila jeho matka Alojzia
so svojím druhým manželom
Antonínom Drápalom rodinný penzión. Práve z obdobia
prvej republiky i druhej svetovej vojny by sme určite nemali opomenúť aktivity tejto
rodiny. „Penzión sa stal počas
Slovenského štátu jednou z buniek protifašistického odboja.
Obaja rodičia boli príslušníkmi
odborovej organizácie Bela. Už
v roku 1939 sa zapojili do protifašistickej činnosti, v ktorej
sme ja i môj brat Zbyňěk pomáhali počas celej doby trvania
vojny,“ napísal v spomienkach
Reitmayer. Taktiež pomáhali
prevádzať českých dôstojníkov a antifašistov cez sloven-

TD 1/2018

Žili medzi nami

13

Hokejová legenda Jindřich Reitmayer
dení Smokovcov J. Reitmayer narukoval
a stal sa príslušníkom 1. československej
odsunovej nemocnice pod vedením gen.
Paškana vo Vyšných Hágoch, kde pôsobil
až do konca vojny.

Roky medzi mantinelmi

sko-poľskú hranicu, finančne i potravinami podporovali partizánov i protifašistické
jednotky. V penzióne prichýlili po potlačení povstania jednu židovskú rodinu (pani
Javorovú s dcérou) i postreleného partizána Jána Budinského. Práve preto sa o nich
začalo zaujímať gestapo a vo februári 1945
Drápala zastrelili v Liskovej pri Ružomberku. Pochovali ho v spoločnom hrobe s partizánmi v Novom Smokovci. Po oslobo-

Vráťme sa však k hokeju, ktorému sa
začal venovať vraj už ako 10-ročný v drese Starého Smokovca. V rokoch 1938 až
1941 hrával hokej i lyžoval za Telovýchovnú jednotu Kežmarok. Potom však u neho
zvíťazil hokej a v rokoch 1941 až 1943
obliekal dres HC Tatry-Poprad. O sezónu
neskôr zakotvil v ŠK Bratislava, kde vytvoril pamätný útok s Teodorom Reimanom
a Jurajom Kočanom. „Radosť bola pozerať
sa na hru tohto útočného radu. Po celom
klzisku obetavo hrajúci Kočan, bojovný
a veľmi nápaditý Reimann a rýchly a pohotový Reitmayer. O góly veru nebola núdza,“
píše Psotka. Niet sa čo diviť, že sa Reitmayer
dostal do širšieho kádra československých
olympionikov a v reprezentačnom drese
odohral zápasy proti Švajčiarsku, Švédsku,
Kanade i USA. V rokoch 1946 až 1951 Tatranec hájil farby družstva Slovan Bratislava. Od roku 1951 sa vrátil do domovského
klubu Slovan Smokovec. Posledné stretnutie ako aktívny hokejista odohral 1. januára
1966 v dueli s Košicami.
„Jindro je jedným z príkladov pre mladých ľudí.
Ukázal, že možno zvládnuť
šport na najvyššej úrovni,
aj štúdium s výbornými
výsledkami. Neobstojí tvrdenie, že vtedy sa na hokejistov nekládli také vysoké
nároky, ako teraz. Človek
sa vie prispôsobiť v čase
i dobe,“ vyzdvihol Reimann spoluhráčove kvality.
Aktívny ostal aj po ukončení hokejovej kariéry

Na svojho priateľa a spoluhráča si pred rokmi v Tatranskom dvojtýždenníku (2/2004) zaspomínal Atila Dejcző
na snímke vľavo:
„Od roku 1952 sme boli spoluhráčmi takmer pätnásť
sezón. Bol to technický hráč, ktorý si ctil zásady fair play.
V mužstve bol prirodzenou autoritou ako hráč i človek.
Ako hokejisti sme spolu zažili krásne časy najmä vtedy, keď
sme chodievali trénovať na vysoko položené tatranské plesá. Vďaka tomu sme boli vždy skôr pripravení na sezónu.“

Reitmayer
vykonával
funkciu predsedu zdravotnej komisie Slovenského výboru Horskej služby ČSZTV, bol členom
medzinárodnej komisie
IKAR-u (dnes ICAR,
pozn. red.) – medzinárodnej organizácie združujúcej horské služby. Nechýbal však ani na žiadnych
väčších lyžiarskych pretekoch či už to bol Tatranský
pohár alebo Veľká cena Slovenska, keďže bol aj členom
zdravotnej komisie Výboru
lyžiarskeho zväzu SÚVC
Vsl. KV ČSZTV. Dokonca
na pamätných Majstrovstvách sveta v klasických

lyžiarskych disciplínach v roku 1970 stál
na čele zdravotnej komisie a šéfoval tam
stovke lekárov a zdravotníkov. Jeho súčasníci si ho pamätajú aj ako okresného
telovýchovného lekára, závodného lekára,
ústavného štatistika či hygienika.
Zo štúdií a súkromia

Po úspešnom ukončení Gymnázia v Kežmarku odišiel študovať na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave,
kde promoval v roku 1951. Ťahalo ho to
však späť do Tatier, a tak sa na krátky čas
zamestnal ako sekundárny lekár v ústave
pre choroby z povolania v Hornom Smokovci a Liečebnom ústave TBC v Tatranskej Polianke. Po dvoch rokoch vojenskej
služby nastúpil na miesto sekundárneho
lekára v Liečebni TBC v Novom Smokovci (Penzák), kde profesijne strávil celý svoj
produktívny život a od polovice šesťdesiatych rokov aj vo funkcii primára. Na zaslúžený odpočinok nastúpil až vo svojich 64.
rokoch.
V roku 1953 sa oženil s manželkou Vierou a spolu vychovali dve deti Petra a Jelu.
Syn sa taktiež dal na športovú kariéru, ale
hokejku a puk vymenil za lyže a zrejme
urobil dobre, keďže sa vďaka výsledkom
dostal do reprezentácie a hrdil sa i republikovým majstrovským titulom. Dcéra ostala
žiť v Tatrách a pokračuje v rodinnej hotelierskej tradícii.
Po dlhej a ťažkej chorobe 19. januára 1993
Jinřich Reitmayer skonal, ale jeho hokejové
majstrovstvo i skromnosť a húževnatosť si
pamätajú mnohí dodnes. Po rokoch si ho
pripomenuli ôsmimi ročníkmi (2001 až
2008) amatérskeho hokejového turnaja,
ktorý niesol jeho meno Memoriál Jindřicha
Reitmayera. 
(ija)

14

TD 1/2018

Šport

Sánkari na olympiáde v Pjongčangu
Dôležitú úlohu pre sánkarov zohralo piate kolo svetového pohára
v olympijskom mestečku Lake Placid, kde si zaistili postup na XXIII. februára 2018. Súrodenci Šimoňákovci z Tatranských MatZimné olympijské hry (ZOH) v juhokórejskom Pjongčangu.
liarov budú mať na olympiáde
„Sánkari od novembra ab- ešte tri svetové poháre a maj- premiéru. „Do sezóny sme išli
solvovali päť kvalifikačných kôl strovstvá Európy v Lotyšsku, s tým, že sú veľké šance dostať
v rakúskom Innsbrucku, v ne- odkiaľ po krátkom oddy- sa na ZOH. Nechcel som však
meckom Winterbergu a Alten- chu odlietajú do Pjongčangu. nad tým veľmi rozmýšľať, aby to
bergu, odkiaľ odlietali do Calga- Juniorská reprezentantka Kat- neovplyvnilo môj výkon v jedry a na posledné kolo svetového ka Šimoňáková bude štarto- notlivých svetových pohároch.
pohára v Lake Placid. Kvalifi- vať aj na Majstrovstvách sveta Bol to náročný kolotoč, kde sme
kačné kritéria na postup splnila juniorov v Altenbergu, kvôli absolvovali tri svetové poháre
dvojica Marek Solčanský a Ka- čomu príde na olympiádu až v Európe a dva za veľkou mlárol Stuchlák, z jednotlivcov Jozef neskôr. „Vekom som ešte junior- kou. Nie vždy boli výsledky aké
Ninis a Jakub Šimoňák. Naša ka, no tento rok som od nášho sme si priali, no som rád, že sa
druhá dvojka, Tomáš Vaverčák zväzu dostala možnosť zúčastniť mne a mojim tímovým kole– Matej Zmij, skončila na pr- sa a pretekať na kvalifikačných gom podarilo kvalifikovať. Pred
vom nepostupujúcom mieste. svetových pohároch na zimné sebou máme ešte tri svetové
Medzinárodná sánkarská fede- olympijské hry v kategórii žien. poháre ktoré vyvrcholia majrácia (FIL) poslala oficiálny list, Dostať sa do hlavných pretekov strovstvami Európy v lotyšskej
v ktorom potvrdila účasť Katky bolo veľmi náročné. Skoro v kaž- Sigulde. Potom sa už len musím
Šimoňákovej, ktorá dostala di- dej kvalifikácii nás štartovalo sústrediť na dôstojne reprezentovokú kartu, aby sme mohli vy- okolo 40 a do hlavného preteku vanie Slovenska na ZOH.“ potvoriť družstvo. Družstvo súťaží postupovalo len 12 žien. Na via- vedal o svojej prvej olympiáde
štafetovým spôsobom v zložení cerých dráhach som štartovala Jakub Šimoňák. Pre Mareka
jeden muž, dvojsane a jedna z vyšších štartov, čo bolo o nie- Solčanského a Karola Stuchláka
žena, pričom sa im meria spo- čo ťažšie ako v junioroch. Som
ločný čas,“ povedala o postupe veľmi šťastná, že sa mi podarina ZOH generálna sekretárka lo dostať na ZOH. Je to méta,
Slovenského zväzu sánkarov po ktorej túži každý športovec.
Vierka Bachárová – Finduro- S hrdosťou a s nasadením všetvá. Pred odletom na olympiádu kých síl budem bojovať o čo
čaká reprezentantov množstvo najlepší výsledok ako za ženy,
tréningov a súťaží. Od konca tak aj v disciplíne štafiet.“ ZOH
decembra majú na programe budú prebiehať od 9. do 25.

to bude druhá, pre Jozefa Ninisa štvrtá olympiáda. Marek Solčanský z Tatranskej Lomnice
mal olympijskú premiéru pred
štyrmi rokmi v Soči: „Dostať
sa na olympiádu bol vždy môj
sen tak som si za ním šiel a som
veľmi rád, že sa mi to podarilo
už po druhýkrát. Olympiáda je
výnimočný pretek nie len preto,
že je raz za štyri roky. Atmosféra v olympijskej dedine je úplne
iná ako na ostatných pretekoch.
Je mi cťou reprezentovať Slovensko. S tým prichádza aj zodpovednosť, aby som našej republike
nespravil hanbu, ale to vôbec
neznamená, že si to neužívam.
Práve naopak. Veľmi sa teším
nie len na preteky, ale aj na
otvárací ceremoniál, vztýčenie
slovenskej vlajky v olympijskej
dedine a rôzne ďalšie aktivity
počas môjho bytia na olympijských hrách.“ 
(kb)

Medzinárodné preteky sánkarov

Adam a Andreas bodovali

vo svetovom pohári

Presne pred týždňom sa podarilo slovenskému reprezentantovi Adamovi Žampovi obsadiť na pretekoch Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v chorvátskom Záhrebe
21. priečku, čím sa vrátil medzi svetovú zjazdársku špičku.
Pred pár mesiacmi podstúpil operáciu pravého kolena,
po ktorej musel rehabilitovať
a vynechať úvod olympijskej
sezóny. Na štart sa prvýkrát
postavil začiatkom decembra vo Val d‘Isere a v obrovskom slalome ihneď postúpil
do druhého kola. Jeho čas
však presiahol o viac než
osem percent víťazný, a preto
nebodoval. Vo francúzskom
Alta Badii nepostúpil v slalome ani v obrovskom slalome
medzi najlepšiu tridsiatku,
čo sa opakovalo aj v ďalšom
talianskom stredisku Madonna di Campiglio.
O dva dni neskôr mohol
byť spokojný mladší z bratov,

Andreas, ktorý si 18. miestom
v obrovskom slalome vo švajčiarskom Adelbodene utvoril
kariérne maximum v pretekoch svetového pohára. Ako
sa neskôr vyjadril, potešilo
ho, že sa mu konečne podarilo pretaviť natrénované aj do
pretekov.
Nedeľňajší slalom v Adelbodene mal pre Adama príchuť smolného, keď mu postup medzi elitnú tridsiatku
ušiel len o sedem stotín sekundy a skončil na 31. mieste.
Najbližšie oboch bratov
budeme môcť sledovať už
cez víkend vo švajčiarskom
Wengene.
(ija)

Christian Bosman z TJ Vysoké Tatry Foto: kb

V medzisviatočnom období Slovenský zväz sánkarov usporiadal 8. ročník pretekov žiakov v štartoch na ľade s názvom
O pohár primátora mesta Vysoké Tatry.
Na štartovacom trenažéri
v Starom Smokovci súťažili
žiaci z Poľska, zo slovenských
oddielov Vysoké Tatry, Matejovce, Helcmanovce, Čadca
a Lendak v kategóriách mladší žiaci, mladšie žiačky, starší
žiaci, staršie žiačky. Najsilnejšie zastúpenie bolo v kategórii starších žiakov. Na prvom
mieste sa umiestnil domáci
pretekár Christian Bosman,
ktorý bol zároveň najrýchlejší
z tridsiatich športových nádejí.
Výsledky: Mladšie žiačky:
1. Alexandra Petríková (TJ Lo-


k
omotíva Čadca), 2. Mia
Micková (TJ Vysoké Tatry),
3. Desana Špitzová (ŠKS Helcmanovce). Mladší žiaci:
1. Bruno Mick (TJ Vysoké Tatry),
2. Gabriel Halčin (SK Lendak),
3. Lukáš Kačmarčík (SK Lendak). Staršie žiačky: 1. Nikola
Trembošová (TJ LOKO Čadca), 2. Zuzana Kandrová (ŠKS
Helcmanovce). Starší žiaci:
1. Christian Bosman (TJ Vysoké Tatry), 2. Martin Pavuk
(ŠKS Helcmanovce), 3. Matej
Vojčiniak (TJ LOKO Čadca).

(kb)
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Mesto Vysoké Tatry
Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Mesto Vysoké Tatry (ďalej len „vyhlasovateľ“) v zmysle § 4 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy s materskou školou,
Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry.
Kvalifikačné predpoklady
a požiadavky:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle zákona č. 317/2009
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov v znení neskorších
predpisov,
• vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej
formy) v zmysle platnej legislatívy
• minimálne päť rokov pedagogickej praxe
Ďalšie požiadavky:
• ovládanie štátneho jazyka,
• znalosť príslušnej legislatívy,
• ovládanie aspoň jedného svetového jazyka výhodou,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
• osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
• spoľahlivosť, zodpovednosť,
flexibilita,
• znalosť práce s počítačom.
Požadované doklady:
• písomná žiadosť o zaradenie
do výberového konania,
• štruktúrovaný profesijný
životopis,
• overené kópie dokladov o splnení
kvalifikačných predpokladov,
• doklad o dĺžke
pedagogickej praxe,

• lekárske potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti vo vzťahu k výkonu
činnosti (v zmysle § 6 ods. 1 písm.
c) zákona č. 317/2009 Z. z.),
• písomný návrh koncepcie rozvoja
školy (max. rozsah 3 strany),
• výpis z registra trestov nie starší
ako tri mesiace,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti
všetkých údajov uvedených žiadosti
a v prílohách k žiadosti,
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými
predpokladmi a požiadavkami je
potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie
ZŠ s MŠ Dolný Smokovec – NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne
Mestského úradu Vysoké Tatry
alebo poštou na adresu: Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062
01 Vysoké Tatry do 15. januára
2018 do 12:00 hodiny. Do výberového konania budú zaradené len
tie žiadosti, ktoré budú do konca
uvedenej lehoty na predkladanie
prijaté v podateľni mestského úradu (pri doručení poštou musí byť
žiadosť 15. 01. 2018 doručená).
Bližšie informácie: Mestský úrad
Vysoké Tatry – Lucia Petrasová,
tel. č.: +421 (0) 52 4780437, e-mail: lucia.petrasova@vysoketatry.sk.
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude vyhlasovateľom uchádzačom spĺňajúcim
stanovené podmienky oznámené
najmenej sedem kalendárnych dní
pred jeho uskutočnením.

Inzercia

Predám leštený smrekový tatranský obklad perodrážku 3€/m2,
zrubový obklad, hranoly aj dlážku na podlahu. Tel: 0908 234 866.
Ponúkame klietky pre chov
prepelíc, králiky, činčily, pasce
na líšky a kuny, liahne na vajíčka, odchovne pre kuriatka,
kŕmidla a napájačky. Robíme

rozvoz po celom Slovensku,
viac na www.123nakup.eu,
Tel: 0907 181 800.
Starší pán so záujmom o prírodné krásy hľadá podnájom
alebo kúpi menší byt v Tatrách,
Poprade alebo okolí. Kontakt:
0944 287 670

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

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

Poďakovanie

Už sa rok s rokom minul a mnohí bilancujú, čo urobili, čo nestihli
a robia si plány do budúcich dní a mesiacov roka. Choroby a nemoc sa plánovať nedajú. Čo sa však dá v súvislosti s chorobami?
Poviete si, prevencia. Určite áno. Tentoraz mi ide však o niečo iné.
Vážení tatranskí lekári a zdravotnícki pracovníci. Chcem vám
touto cestou v mene nás občanov mesta Vysoké Tatry úprimne poďakovať za vašu obetavú prácu, ktorú denne pre nás vykonávate.
Často sú nás plné čakárne a vy musíte pracovať s vypätím fyzických i duševných síl. Pomáhate nám a my sme vám za to vďační.
Ďakujeme vám!
Jozef Čulman, Tatranská Lomnica
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Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

KALENDÁR
PODUJATÍ

11.1. - 24.1. 2018

13
18

18:00 h

19

HIMALÁJE, CHODNÍK DO NEBA
Starý Smokovec – Kaviareň a čajovňa U Vlka
Film FR, 52 min., réžia: Marianne Chaud.

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

PAVOL HURAJT O SVOJEJ
LÁSKE K TATRÁM

Starý Smokovec – Galéria Tatranský šperk
Komorné posedenie.

VEČER S LEGENDAMI

Starý Smokovec – Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe

Vstup voľný

celý
mesiac

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

celý
mesiac

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

Vstupné: 0,5 € - 2 €

celý
mesiac

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

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

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

19:00 h

20

15:30 h

Vstupné: 1 €

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
TATRANSKEJ LOMNICE
Tatranská Lomnica - zraz pri TEŽ

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok
a zaujímavostiach.

Starý Smokovec – Kaviareň a čajovňa U Vlka

Filmové premietanie trojice snímkov (82-ročná parašutistka,
The Hard Way, Ace a jeho púštny pes).

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

MOZARTOVE SKLADBY

Starý Smokovec – Hrebienok, Tatranský Dóm
Účinkuje: Aneta Holá.

Organizátor: Región Vysoké Tatry, www.regiontatry.sk, www.vt.sk

Stála expozícia šperkov s tatranskou tematikou.

JURAJ WEINCZILLER DENALI 1980

Starý Smokovec – Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe, Vila Alica

AKO DOMA

Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

Výstava majolikových výrobkov manželov Pečukovcov.

Organizátor: ÚĽUV, +421 52 4467 322, www.uluv.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
UMELCI TATRÁM Výstava účastníkov výtvarného

sympózia UMELCI TATRÁM 2017.

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

celý
mesiac

Št.-Ne.: 10:00-20:00

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

HORY A MESTO

Starý Smokovec – Galéria Tatranský šperk,
Vila Flóra

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

Vstup voľný

20
Vstupné: 2 €

SOBOTA

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok
a zaujímavostiach.

TATRANSKÝ ŠPERK

Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

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

09:30 h

SOBOTA

Vstupné: 2 €

NEDEĽA

Starý Smokovec – zraz na autobusovej stanici

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

17:00 h

PIATOK

Vstupné: 2 €

Vstup voľný

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
STARÉHO SMOKOVCA

09:00-18:00

celý
mesiac
09:00-18:00

Vstupné: 6 €-9 €

ŠTVRTOK

Vstupné: 1 €
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Organizátor: Región Vysoké Tatry, www.regiontatry.sk

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

19:00 h

SOBOTA

Vstupné: 2 €

6.ročník medzinárodných majstrovstiev v stavaní
ľadových sôch.

celý
mesiac

Vstupné: 2 €

13

10:00 h

SOBOTA

Vstup voľný

Starý Smokovec – Hrebienok

Vstup voľný

12-14

TATRY ICE MASTER

okrem pondelkov

VÝSTAVY
08:30-18:00

PI - NE

PROGRAMY

JÁN HÁLA

Tatranská Lomnica - Hotel Lomnica,
galéria Lomnica

Výstava obrazov významného maliara z Važca.

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

TRICKLANDIA

Starý Smokovec - Tricklandia

Putovanie Slovenskom v galérii trick-artového umenia
a optických ilúzií.

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

Knižné novinky nájdete aj na webe:
https://vtatry.tritius.sk/news

viac na www.vysoketatry.sk

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

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

