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odklepli peniaze
na hasičské stanice
BRATISLAVA/VYSOKÉ TATRY – Tatranci boli úspešní a získali
od ministerstva vnútra financie na opravu požiarnej zbrojnice
v Tatranskej Kotline i časť peňazí na výstavbu novej v Tatranskej Lomnici. Pri prerozdeľovaní prostriedkov z výzvy Prezídia
Hasičského a záchranného zboru na podporu zvýšenia ochrany
pred požiarmi sa im ušlo spolu 60-tisíc eur. Financie sa tak
rovným dielo podelia pre oba dobrovoľné hasičské zbory (DHZ),
ktoré na území tatranskej samosprávy pôsobia dodnes.
Pôjdu do nového

V Tatranskej Lomnici bola
hasičská stanica postavená
niekedy v 50-tych rokoch minulého storočia. Vtedy možno
vyhovovala jej poloha i vybavenie, dnes už má skôr len
hodnotu historickej technickej
budovy. „V súčasnej dobe nespĺňa požiadavky týkajúce sa
najmä garážovania nových motorových vozidiel. Mesto sa preto rozhodlo, že vybuduje novú
hasičskú zbrojnicu, ktorá bude
spĺňať všetky súčasné štandardy vybavenosti zbrojníc a predovšetkým bude zabezpečené
garážovanie dvoch motorových
vozidiel a protipovodňového vozíka,“ prezradila plány Zuzana
Hlavatá, projektová manažérka
mesta Vysoké Tatry. Nový objekt by mal vyrásť mimo centra
Tatranskej Lomnice, a to v časti

Čukotka. Plánované je vybudovanie dvoch nadzemných podlaží a veže. V jednej časti je iba
jedno nadzemné podlažie, kde
budú státia pre dve hasičské
autá, skladové priestory i miestnosť protiplynovej služby a veža
na sušenie hadíc. V druhej časti
sa ráta s dvoma nadzemnými
podlažiami, ktoré budú tvoriť
zázemie pre celý chod požiarnej
zbrojnice, ako je jedáleň, kotolňa, denná miestnosť, sociálne
zariadenia, šatňa, zasadačka,
chodby a schodisko. Predpokladané náklady na celú stavbu
sú vo výške necelých 345-tisíc
eur. Spomínaných 30-tisíc eur
z ministerstva vnútra by malo
slúžiť na zabezpečenie projektovej dokumentácie. Podľa projektu by sa s realizáciou stavby
malo začať ešte v tomto roku
(pokračovanie na str.2)

Do budúcna sú plány, aby hasičská zbrojnica sa presťahovala z centra
Tatranskej Lomnice na okraj. Nahradiť by ju mal objekt, ktorý zodpovedá všetkým požiadavkám doby. 
Foto: kb

Vo Vysokých Tatrách bývalý prezident
Slovenskej republiky Rudolf Schuster
uvádzal do života svoju novú knihu. Viac
sa dočítate na strane 4.

Pôvodní obyvatelia Tatier
Vysoké tatry - Napriek tomu, že v minulosti im hrozilo vyhynutie,
dnes sa kamzíkom vo Vysokých Tatrách darí. Nemalú zásluhu na tom
malo zriadenie Tatranského národného parku, s čím súvisel aj zákaz
lovu a pasenia. Avšak koncom minulého roka, najmä v povianočnom
období, zaznamenala populácia kamzíkov nečakaný pokles.
Kamzík vrchovský tatranský
(Rupicapra rupicapra tatrica), najznámejší predstaviteľ tatranskej
fauny, je symbolom Tatranského
národného parku (TANAP-u).
Kamzíky na našom území žili už
v dobe ľadovej, čiže v období glaciálov. Viac ako tisíc rokov sa dokázali prispôsobovať klimatickým
zmenám a prežiť až do dnešných
čias. To, že kamzíky žili na našom
území už v ľadových dobách, potvrdil nemecký prírodovedec, zoológ a bádateľ Gustav A. H. Schaefer.
V roku 1974 našiel v jednej z jaskýň
v masíve Muráňa v Belianskych
Tatrách fragment kamzičej lebky.
Rádiouhlíkovou analýzou bol vek
tohto kostného fragmentu stanovený na viac ako 10 600 rokov. Týmto
bol tatranský kamzík zaradený medzi glaciálne relikty. Tento poddruh
kamzíka sa prirodzene nevyskytuje
v iných pohoriach ako v Tatrách
(Západných, Vysokých a Belian-

skych), je preto tatranským endemitom. Od jeho najpríbuznejších,
alpských kamzíkov sa líši rozmermi lebky, hmotnosťou, farbou srsti
a spôsobom života. Tieto odlišnosti
sú spôsobené drsnejšou tatranskou
klímou. Novú, geografickú rasu
kamzíka vyčlenil na základe dlhoročných výskumov zoológ Milič
Blahout, znalec tatranských kamzíkov. Na základe jeho prác bol
v Brne v roku 1971 prijatý a schválený poddruh kamzík vrchovský
tatranský, ktorý je jedným z desiatich poddruhov. Tatry sú najsevernejšou oblasťou výskytu kamzíkov
na svete. Zdržiavajú sa v alpínskom
(horskom) a subalpínskom
(podhorskom) vegetačnom
stupni, vo veľmi chladnej
až mierne studenej oblasti,
v nadmorskej výške od 1 700
do 2 200 metrov, v pásme
kosodrevinových a tráv(pokračovanie na str. 11)
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videli sme
Už tento piatok sa v Grandhoteli
Praha v Tatranskej Lomnici uskutoční 21. ročník plesu primátora mesta
Vysoké Tatry. Hlavnými hviezdami
programu bude popová a diskotéková formácia Boney M, ktorá najväčšie obdobie slávy zažívala v 70. a 80.
rokoch 20. storočia a po rokoch sa
na ples vráti aj český spevák a skladateľ Michal David.
Od začiatku februára mesto Vysoké Tatry disponuje pracovníkom
pre komunikáciu s médiami. Stal sa
ním Popradčan Martin Sýkora.
Skupina S Hudbou Vesmírnou
nahrala pre Železničnú spoločnosť
Slovensko (ZSSK) pieseň, v ktorej
spieva – ako inak – o cestovaní vlakom. Skladbu sprevádza videoklip
natočený v uvoľnenej atmosfére
priamo vo vlaku spolu so stovkou
zamestnancov ZSSK. To, čo sa začína ako obyčajná cesta, sa cez výpočet všetkých výhod, ktoré so sebou
cestovanie vlakom prináša, postupne
mení až na spontánnu párty v spoločenskom vozni. Chytľavá melódia a ľahko zapamätateľný text nás
so speváčkou Dominikou zavezie
do Tatier – priamo do Tatranskej
Lomnice.
Internetový portál Trend priniesol
informáciu, že Gabo Kocák už nie je
šéfkuchárom Hotela Lomnica. Viac
sa chce vraj venovať reštaurácii Culinarium v Starom Smokovci, o ktorú
sa počas Kocákovho pôsobenia starala jeho manželka Nikol a v pláne
má otvoriť ďalšie dve reštaurácie
v Tatrách, resp. pod nimi. Podrobnosti si však zatiaľ nechal pre seba.
Prešovský samosprávny kraj
pripravuje na 7. marca vyhlásenie
najúspešnejších športovcov kraja
za rok 2017. Do hlasovania sa môže
zapojiť aj verejnosť, ktorá rozhodne o víťazovi internetového hlasovania. Všetky nominácie i podmienky hlasovania sú zverejnené
na webovej stránke samosprávneho
kraja www.po-kraj.sk. Uzávierka je
28. februára. Vážnych ašpirantov
na ocenenie máme aj spod Tatier – je
to pokoriteľ takzvanej koruny Himalájí, horolezec Peter Hámor a dvojica
úspešných členov strieborného tímu
na majstrovstiev sveta v alpskom
lyžovaní v St. Moritzi a naši čerství
olympionici Andreas Žampa a Matej Falat. Spolu bolo nominovaných
43 jednotlivcov, 8 kolektívov dospelých a 8 mládeže, ktorých navrhli telovýchovné jednoty, športové kluby
i verejnosť. 
(ija)

počuli sme

Spravodajstvo

odklepli peniaze
na hasičské stanice
(dokončenie zo str. 1)

a na konci decembra 2019 by
mala byť stavba skolaudovaná. Ako to bude v skutočnosti
je zrejme otázne, keďže podľa
vyjadrenia hlavnej ekonómky mesta Vysoké Tatry Márie
Fábryovej: „V rozpočte na tento
rok sa s výstavbou novej hasičskej stanice neráta.“
Dobrovoľný hasičský zbor
v Tatranskej Lomnici bol založený v roku 1923 a vďaka obetavým ľudom funguje dodnes.

Pôsobenie DHZ v Tatranskej
Kotline je nevyhnutné aj s prihliadnutím na to, že sa tam nachádza zhruba dvadsať drevených objektov, ktoré majú svoju
historickú hodnotu.
Založenie dobrovoľného hasičského zboru v Tatranskej

Kotline sa datuje niekedy v tridsiatych rokoch minulého storočia. V roku 1951 bola v strede osady vybudovaná hasičská
zbrojnica, ktorá slúži hasičom
dodnes.
Pôsobenie viacerých DHZ je
na území mesta Vysoké Tatry
nevyhnutnosťou, a to najmä
kvôli veľkým vzdialenostiam.
(ija)

Dočkajú sa opravy

Dobrovoľní hasiči v Tatranskej Kotline by sa mohli konečne dočkať rekonštrukcie
hasičskej stanice práve vďaka
získaným prostriedkom z ministerstva vnútra. „Vzhľadom
na to, že budova bola postavená pred viac ako šesťdesiatimi
rokmi, je nevyhnutná jej rekonštrukcia a obnova. Zároveň
tu máme obdobné problémy
ako v Tatranskej Lomnici, s garážovaním hasičského auta
najmä počas zimy. Cisterna je
plná vody, preto je potrebné ju
umiestniť v teplotne vyhovujúcich priestoroch, ktoré zatiaľ
táto požiarna zbrojnica nemá,“
približuje Hlavatá.

Objekt hasičskej zbrojnice v Tatranskej Kotline sa dočká rekonštrukcie
aj vďaka 30-tisícom eur, ktoré prídu do Tatier v rámci výzvy ministerstva vnútra. 
Foto: ija

Letisko žije momentálne zimnou prevádzkou,
v lete však chystajú n o v i n k u
POPRAD – Na letisku Poprad-Tatry začali
so zimnou prevádzkou 17. novembra. Za dva
mesiace prešlo bránami letiska 14,5-tisíc cestujúcich. Išlo najmä o účastníkov letov z a do
Londýna, Rigy a Kieva.
Väčšia časť cestujúcich bola prepravená na letoch pravidelnej linky Poprad-Londýn-Poprad,
ktorú prevádzkuje spoločnosť Wizzair trikrát
za týždeň, a to v utorok, štvrtok a sobotu lietadlami Airbus. „Počas vianočných sviatkov registrujeme zvýšený záujem o všetky naše linky,
a to smerom z aj do zahraničia. Mnoho Slovákov
pracujúcich v zahraničí cestuje domov, aby mohli
stráviť Vianoce so svojimi rodinami, zároveň sú
vianočné sviatky dobrou príležitosťou objavovať
nové destinácie, a to platí aj o Londýne. V celej
svojej sieti liniek zaznamenala spoločnosť Wizz
Air v mesiacoch november a december 2017 zvýšenú obsadenosť lietadiel až do 87 percent,” uviedla hovorkyňa Wizz Air-u Sorina Maria Ratz.
V zime letisko žije aj príletmi lietadiel z východu. „Sezónnu pravidelnú linku Riga-Poprad-Riga,
operovanú vždy v sobotu spoločnosťou airBaltic
využilo doposiaľ v priemere 49 cestujúcich a char-

terovú dovolenkovú linku Kiev-Poprad-Kiev prevádzkovanú spoločnosťou YAN AIR raz do týždňa
v priemere 82 cestujúcich,“ uviedla Ivana Herkeľová, riaditeľka popradského letiska.
Koncom marca začína letný letový poriadok
a okrem celoročnej prevádzky linky Londýn-Poprad-Londýn sa pridajú lety do letných dovolenkových destinácii. Od júla do septembra bude
lietať charterová linka do bulharského Burgasu dva až trikrát do týždňa, raz v týždni bude
k dispozícii linka do tureckej Anatálie a rovnako do albánskej Tirany. Nebude chýbať ani raz
do týždňa linka do izraelského Tel Avivu, ktorej
sa vlani mimoriadne darilo. Lietadlá spoločnosti
Sun d‘Or, dcérskej spoločnosti izraelského národného dopravcu EL AL Israel Airlines prepravili 4 353 cestujúcich, ktorí celkovo strávili
v našom regióne viac ako 15-tisíc nocí. Počas
nadchádzajúcej sezóny by lietadlá mali lietať
na tejto trase od júla do októbra.
Popradské letisko prinesie aj v tomto roku novinku, a to v podobe charterového letu v mesiacoch júl a august do čiernohorského mestečka
Tivat. 
(ija)
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Spravodajstvo

Tržby na parkoviskách
vzrástli o desať percent
VYSOKÉ TATRY – Štyri parkovacie automaty v Tatranskej Lomnici a ďalšie štyri v Starom Smokovci majú za sebou prevádzku
viac ako osem mesiacov. Keďže si už vyskúšali nápor návštevníkov počas letnej a zimnej sezóny i v obdobiach absolútnej
špičky, zaujímalo nás, ako sa osvedčili.

Keďže návštevnosť v roku
2017 kopírovala zhruba tú
z predchádzajúceho roka, pozreli sme sa na tržby za rovnaké porovnateľné obdobie.
„V celkovom objeme nám
tržby v lokalitách Smokovce
a Tatranská Lomnica vzrástli
o desať percent. Nárast výnosov z parkovania nám najmä
v lokalitách Ihrisko a Koliba
znižuje oficiálne neoficiálna
konkurenčná parkovacia služba, podľa dostupných informácií bez potrebných povolení
a schválených prevádzok parkovísk,“ uviedol Juraj Jurík
z VPS Vysoké Tatry, ale ako
dodal: „Nepoukazuje to priamo
na nejaký dôvod, prečo tento
nárast vznikol. Môže sa jednať
o priebeh počasia, nárast počtu
hostí a ich štruktúru, zavedenie
parkovacích automatov a iné
skutočnosti.“
Hoci sa jedná o eseročku so stopercentnou účasťou mesta Vysoké Tatry, bolo
dosť problematické dostať sa
ku konkrétnym číslam. Napokon sa to však podarilo.
V roku 2016 na týchto parkovacích plochách od júna
do decembra 2016 boli tržby
vo výške 142 975 eur, o rok
neskôr v rovnakom časovom
rozmedzí to bolo 157 311 eur.
Keď sa presadzovala myšlienka, prečo by mali byť parkovacie automaty osadené,
jedným z hlavných motívov
bolo znižovanie nákladov
a vtedy sa hovorilo aj o tom,
že by sa z tatranských parkovísk mali vytratiť „parkári“.
Oponenti vtedy tvrdili, že je
to nereálne a neraz bola o tom
reč aj na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva (MsZ)
Vysoké Tatry či na verejných
zhromaždeniach s občanmi.
Na júnovom rokovaní MsZ,
z ktorého článok sme uverejnili 13. júla v Tatranskom
dvojtýždenníku sa okrem iného povedalo: „Keď ste nám
dali podklady k parkovacím

automatom, rátali ste v ňom
s úsporou mzdových nákladov
na osem pracovníkov. Uvedomujem si, že najťažšie je niekoho prepustiť, ale počty pracovníkov vám ostali rovnaké ako
vlani,“ konštatoval poslanec
Alexander Gálfy, na čo mu konateľ spoločnosti Ladislav Holík vtedy odpovedal, že doposiaľ boli prepustení piati ľudia
a ďalší dvaja by mali byť v nasledujúcom polroku. Podľa
aktuálnych informácií sa však
situácia diametrálne zmenila:
„Nemám vedomosť, odkiaľ pochádza toto tvrdenie, ale parkári budú pokračovať ako parkovacia služba aj v budúcnosti.
Pri zjednodušenom pohľade
na tento problém si asi nie všetci uvedomujeme, že s ohľadom
na význam uvedeného územia
a štruktúry návštevníkov funkcia tejto služby je ďaleko širšia.
Okrem zabezpečenia správneho
parkovania musia dbať aj na
bezpečnosť účastníkov verejnej
dopravy, informovanie návštevníkov a udržovanie poriadku na parkovisku,“ nechal sa
počuť Jurík. Takže z parkárov
sa stali pracovníci parkovacej
služby a na osem parkovacích
plôch ich VPS Vysoké Tatry
zamestnáva šiestich.
Keďže zo zápisníc, ktoré chodia z porád
vedenia
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slovo primátora

Milí Tatranci,
vážení spoluobčania,
dnešná doba si vyžaduje
byť rozumným, dômyselným
a konkrétnym. To všetko zahŕňa moderné slovo SMART
a presne takými chceme byť
aj my. Zúčastnil som sa viacero odborných konferencií,
absolvoval som stretnutia
s rôznymi odborníkmi práve
na tému „Múdre mesto“. Byť
moderným je síce náročná úloha, ale nie nesplniteľná. Je ťažké hovoriť o digitalizácii mesta, keď máme ešte stále staré
100-ročné potrubia. Aj preto
budeme napríklad rekonštruovať kanalizáciu v Tatranskej
Kotline, ktorá pomôže nielen
miestnym obyvateľom.
Chceme naše mesto neustále zlepšovať a robíme preto
všetko. Pre skvalitnenie života
vo Vysokých Tatrách sme si určili priority, ktoré musíme splniť čo najskôr. Najdôležitejšími
oblasťami je doprava, osvetlenie a odpadové hospodárstvo,
kde nám najväčší problém
robia nerezidenti, teda „Netatranci“.
Dnes už vieme, aké komponenty zapojíme do nového
projektu dopravy, čo bude súčasťou jeho riešenia v našom

sme sa dočítali, že nielen
manažment spoločnosti, ale
aj radnica sa zaoberá návrhom
na zaobstaranie elektronických
formačných
tabúľ,
inktoré by informovali návštevníkov
o počte voľných
parkovacích
miest, zaujíParkovacie
automaty
prevádzkuje
VPS Vysoké
Tatry od júna
2017.
Foto: ija

špecifickom a krásnom meste.
Mám na mysli snímače, ktoré
budú napríklad registrovať
množstvo výfukových plynov,
počet chodcov i áut tak, aby
sme mali prehľad o počte voľných parkovacích miest. Sú to
len zrnká našej práce, ale každý veľký celok sa skladá z najmenších dielikov.
Vážení
spoluobčania,
v týchto dňoch som dostal list
od prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, v ktorom sa vyjadril k najbližším
mesiacom. Vyzval nás, aby
sme v období komunálnych
volieb nešírili hnev a nenávisť,
aby sme nepolarizovali našu
spoločnosť. Nachádzajme spojencov! Ktokoľvek chce, aby
sme sa mali lepšie, musí začať
od seba. Každý jeden môže
našej krajine i mestu pomôcť.
So slovami nášho prezidenta
sa plne stotožňujem.
Milí Tatranci, rozumieť vám,
pomáhať a vytvárať z nášho
mesta dobré miesto pre život je
zmyslom práce nás – predstaviteľov mesta. 
Ján Mokoš

primátor mesta
Vysoké Tatry

mali sme sa, kedy by mohli byť
aktuálne sprístupnené. Odpoveď bola však opäť záporná.
„Zavedenie elektronických tabúľ v podmienkach parkovísk
v správe VPS Vysoké Tatry je
nereálne a hlavne nerealizovateľné, z nasledovných dôvodov
- nízka kapacita parkovísk, nemožnosť uzavretia parkoviska
pre jednu skupinu užívateľov,
za vstupom do parkovacieho
priestoru sa nachádzajú penzióny, rodinné domy, hotely,
infraštruktúra a prostriedky verejnej prepravy. Navyše je väčšina našich parkovísk využívaná
sezónne a vyžadovalo by si to
aj zvýšenú náročnosť na technické a personálne zabezpečenie,“ uzavrel Jurík.
Vlani si osem parkovacích automatov prenajala spoločnosť VPS Vysoké Tatry na desať rokov
za 211-tisíc eur. 
(ija)
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Avizujeme
Tatranská galéria v Poprade uvedie v piatok 9. februára o 17.00 hodine vernisážou
dvojvýstavu Martin Kratochvíl
– Biely šum a Peter Krupa²
– Genetika miesta. Autorská
výstava výtvarníka a pedagóga Martina Kratochvíla využíva médium fiber art a mäkkú
plastiku. Kratochvíl pracuje
v inštalácii s formáciou ľudskej
figúry a banalitou ľudských gest
a postojov. Kompozícia figúr
vytvára v priestore ilúziu zrnenia a „biely šum“, ktorými chce
Kratochvíl poukázať na pominuteľnosť a márnosť ľudského
bytia. Výstava bola vytvorená
na základe inštalácie, ktorá
vznikla po udelení ceny autorovi združením Textilných miniatúr TxT roku 2016. Spoločná
výstava Peter Krupa² - Genetika
miesta predstavuje tvorbu domácich výtvarníkov Petra Krupu staršieho a jeho syna Petra
Krupu mladšieho. Ide o dvojgeneračný pohľad na odkaz
a dedičstvo rodného kraja Spiša a jeho prostredia. Biologické
prepojenie autorov a niekoľko
storočí trvajúca rodová príslušnosť k regiónu a jeho géniu
loci odhaľuje osobité výpovede
oboch autorov, ich vlastné východiská a návraty. Výstava potrvá do 18. marca a jej otvorenie
bude sprevádzať hudobné vystúpenie Milo Suchomel Duo.
Divadelné Fašiangy 2018 organizované Divadlom Commedia Poprad pokračujú v sobotu
10. februára o 18.00 hodine v divadelnej sále v Spišskej Sobote
premiérou domácich divadelníkov, ktorí rozšírili svoj repertoár o hru Słavomira Mrožeka
Stroskotanci na šírom nebi.
O deň neskôr v rovnakú hodinu je naplánovaná prvá repríza.
Vstupné vás vyjde na 8 eur.
V sobotu 10. februára v obci
Batizovce pripravili pre priaznivcov folklóru a tradícii Batizovské Fašiangy so zabíjačkou,
o 12.00 hodine pôjde obcou
fašiangový sprievod a nebudú chýbať zabíjačkové dobroty
či nefalšovaný hasičský punč.
V sprievodnom programe vystúpi Divadlo ÚSMEV zo Spišskej Teplice, Ľudová hudba
Bystrianka, Ženská spevácka
skupina Bystrianka a Folklórny
súbor Batizovce.
(pokračovanie na str. 6)
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Rudolf S c h u s t e r uvádzal
d o ž i vota k n i h u v Tat r ác h
Bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster si vybral Vysoké
Tatry ako miesto uvedenia do života svojej najnovšej knihy
pod názvom Čukotka – kde sa rodí deň. Dôvodom bol vraj fakt,
že práve tu sa nachádzajú hneď dve miesta, ktoré nesú rovnaký
názov, ako má najvzdialenejší severovýchodný región Ruska.

Najnovšiu knihu bývalého
prezidenta Slovenskej republiky
Rudolfa Schustera vyprevadili
do života ľadom. 
Foto: ija

Jedna je známejšia a nachádza
sa v Tatranskej Lomnici, druhá
je v povedomí ľudí menej zaužívaná, ale hrdia sa ňou obyvatelia
žijúci v rodinných domčekoch
vystavaných pod železničnou
v Starom Smokovci. Ale podľa Schusterových slov výber
na Tatry padol najmä preto, že
sú mu blízke a má tu mnoho
priateľov. Zaujímavé rozprávanie a uvedenie knihy do života,
ktoré sa uskutočnilo v posledný
januárový deň v Grandhoteli
Starý Smokovec, si nenechalo
ujsť vyše stodvadsať ľudí.
„Málokedy sa pri mojich extrémnych cestách rozhodnem
vrátiť na tie isté miesta ešte raz.
Čukotku som navštívil v roku
2012 s vopred pripraveným plánom. Žiaľ, počasie nám nedovolilo naplniť moje zámery a ne-

mohli sme navštíviť historickú
obec Uelen pri Beringovom mori,
Dežňovov a Schmidtov mys,
Wrangelov ostrov a petrogryfy
pri rieke Pegtymel. A tak v roku
2013 prišiel druhý pokus aspoň
čiastočne si splniť sny,“ priblížil
bývalý prezident dôvody, prečo
sa do tejto oblasti vrátil dvakrát.
Kniha odkrýva čitateľovi zaujímavú prírodu, ale zachytáva
i život miestnych ľudí. V úvode
je zaujímavý denník mapujúci
celý priebeh expedície doplnený o zaujímavé čriepky z histórie tejto oblasti. „Rozprával
som sa s domorodcami aj som si
ich točil. Dokonca som bol u ich
umelcov a šamanov. Sú to ľudia,
ktorí skutočne majú v sebe niečo
silné. Ostal som prekvapený, keď
som tu našiel rovnaké domčeky
ako na kanadskom severe. Do-

máci nám napokon prezradili, že
im ich prišli postaviť Kanaďania
a keďže hovorili po slovensky - išlo
o kanadských Slovákov, urobili
nám tam dobré meno. Takže sme
sa tam cítili ako doma. Mňa však
zaujímala vždy najmä príroda,
ktorá je tam neporušená. Dlho
to bola uzavretá oblasť a nikto
tam nemohol ísť, preto som sa
po jej sprístupnení, snažil tam
dostať medzi prvými,“ doplnil
spomienky Schuster, pre ktorého to nebola prvá a ani posledná
expedícia. S každej z nich vydal
knihu, alebo vytvoril dokument.
Dnes ich už ráta na vyše päťdesiat, ako však povedal, ešte stále má dosť plánov. V najbližšej
dobe by mu mali vyjsť ďalšie tri
knihy, a to Plavba okolo Špicbergov, Štvrtá generácia Schusterovcov po vnútrozemí Brazílie
a Spomienky, kde by nemali chýbať jeho vystúpenia z parlamentu. Posledná z trojice pripravovaných publikácií by mala vyjsť
v nemčine i angličtine.
Na uvedenie do života si bývalá hlava štátu prizvala dvoch
krstných rodičov, obyvateľa starosmokoveckej Čukotky Jána
Šimka a primátora mesta Vysoké Tatry. „S pánom Schusterom
sa poznáme ešte z čias, keď on
bol primátorom Košíc a ja som
bol veliteľom posádky v Košiciach
ako šéf leteckej akadémie. Máme
spolu veľa pekných zážitkov a ja
si pána prezidenta veľmi vážim,
jeho múdre slová a rady. Obdivujem na ňom ako si dokáže poradiť s každou situáciou,“ povedal
Ján Mokoš. 
(ija)

73. výročie
oslobodenia
mesta Vysoké Tatry

Zamestnanci Mestského úradu v Starom Smokovci, členovia
Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov a študenti SOŠ v Hornom Smokovci si pripomenuli 73. výročie oslobodenia mesta Vysoké Tatry od fašistických
okupantov. Pri pamätníku pod Grandhotelom Starý Smokovec
si minútou ticha uctili všetkých padlých druhej svetovej vojny, ale
aj tých, ktorí okúsili vojnu na vlastnej koži. Je ich medzi nami už len
niekoľko, no nesmieme zabúdať na hrôzy, ktoré prežili. Mesto Vysoké
Tatry bolo oslobodené 28. januára 1945.
(kb)
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Guido Hoepfner tvorca tatranských grandhotelov
venských a maďarských verejných inštitúcií
a od súkromných zberateľov. Hoci niektoré
podklady mal z predošlej výstavy, príprava bola aj tak náročná. „Najväčší problém
je v tom, že po Hoepfnerovi neexistuje jeho
architektonická pozostana vysokej škole. V roku
2007 robil výskum jeho
losť, ako má napríklad
tvorby v Budapešti.
Jurkovič, ktorého väčšina
„Motivoval ma fakt, že
diel je uložená v Národsa mu nikto výraznejšie
nom archíve v Bratislave,
nevenoval, jeho diela boli
na jednom mieste. Pri Homálo preskúmané, aj naepfnerovi tento ideálny
prípad nie je a jeho plápriek tomu, že sú kvalitné. A samozrejme to,
nová dokumentácia je
že tvoril v Tatrách. Prvú
roztrúsená po rôznych
výstavu venovanú Hoearchívnych
inštitúciách
a súkromných zbierkach
pfnerovi som robil v roku
v štyroch štátoch. Najviac
2009. Putovala po celom
jeho tatranských prác
Slovensku od Bratislavy,
uchováva archív Národnej
cez Banskú Bystricu, Stabanky Slovenska, v ktorý Smokovec až po Košice
a taktiež po Maďarsku
rom je uložený fond bývaod Budapešti, Miškovca,
lej Spišskej úverovej banDebrecína, Kecskemétu Kurátor výstavy Maroš Semančík ky a ústrednej sporiteľne
až po Békešskú Čabu. počas príprav výstavy v kežmarskom v Levoči, ktorej kedysi patMojim cieľom bolo, aby múzeu 
Foto: Thomay ril Starý Smokovec a istý
sa tento nie veľmi známy
čas aj Tatranská Lomnica.
architekt dostal do povedomia, čomu tieto Zapožičanie dokumentov z tohto archívu by
výstavy určite pomohli. Zaujali širokú verej- bolo jednak časovo, kvôli zložitej administranosť ale aj odborníkov. V Maďarsku si získal tíve, ale najmä finančne náročné. Každý dopozornosť filmárov, ktorí sa na výstave v Bu- kument je paušálne ocenený na niekoľko tisíc
dapešti rozhodli vytvoriť o ňom dokument. eur. Keďže som potreboval zapožičať desiatČasť dokumentu je súčasťou aktuálnej výsta- ky nákresov, poistná suma by bola extrémne
vy v Kežmarku. V roku 2009 som vystavoval vysoká. A tak ich namiesto originálov návnajmä panely, ktoré sa mi podarilo na túto števníci uvidia vytlačené na paneloch. No
výstavu doplniť o množstvo originálov. Je to vďaka veľkej ochote a ústretovosti pracovníteda unikátna príležitosť vidieť aj originálne kov archívov v Poprade a Spišskej Novej Vsi
diela a predmety, ktoré pravdepodobne už nebudú návštevníci ukrátení o možnosť vineuvidíte,“ priblížil Maroš Semančík. Ko- dieť viaceré jeho práce v originálnej podobe.
stru aktuálnej výstavy tvoria panely, ktoré Vďaka Múzeu Štátnych lesov TANAP-u sú
obrazom aj textom dokumentujú Hoepfne- na výstave aj historické fotografie. Oto Jalčorovu architektonickú tvorbu na Slovensku, vik z Trebišova zapožičal svoje precízne zhov Maďarsku, Rumunsku i Ríme. Obohacujú tovené modely budov,“ opísal prípravu jediju unikátne skice, originálne plány, dobová nečnej výstavy jej kurátor. Plánov na ďalšie
fotografická dokumentácia, ako aj vybave- výstavy má mnoho, no už dlhšie uvažuje
nie navrhnuté architektom - prvýkrát vysta- aj o spoločnej výstave Dušana Jurkoviča
vené interiérové zariadenie. „Takmer kom- a Guida Hoepfnera: „Keď som si uvedomil,
pletné zariadenie izby sa nám do výstavných že sú narodení v rovnaký deň, dostal som
priestorov múzea žiaľ nepodarilo umiestniť. nápad spraviť výstavu, na ktorej by sa konVystavili sme aspoň niekoľko menších kusov, frontovali ich diela. V Tatrách má Jurkovič
ktoré som zachránil pred vyhodením pri pre- len budovy starej lanovky, ale ak by sme si
stavbe bývalého liečebného domu Hviezdo- zobrali celú ich tvorbu, dala by sa pekne poslav, respektíve Kriváň na Štrbskom Plese. rovnať. Aj napriek tomu, že každý z nich je
Architekti v minulosti navrhli hotel kom- osobitý, nájdu sa u nich viaceré spoločné prvplexne, na mieru, do každého detailu. Pre- ky.“ V najbližšom čase sa však bude Maroš
to bol súčasťou ich návrhu aj nábytok, kto- Semančík venovať aktuálnej výstave, v rámrý vyrobili špeciálne pre ten – ktorý hotel,“ ci ktorej by chcel pre návštevníkov pripraviť
povedal Semančík. Podklady na výstavu aj kurátorské prehliadky spojené s pútavým
pochádzajú z majetku trinástich slo- výkladom. 
(kb)

Múzeum v Kežmarku si pri príležitosti 150. výročia narodenia Guida Hoepfnera
(*1868 – †1945) pripomenulo jeho diela. Vernisáž výstavy venovaná architektovi, ktorého stavby patria medzi najpozoruhodnejšie v dejinách architektúry Vysokých Tatier,
sa uskutočnila 7. februára. Pre návštevníkov bude prístupná do 6. apríla.
Rok 1868 sa považuje za významný
pre slovenskú architektúru. V ten istý deň,
23. augusta, prišli na svet dvaja architekti. Svetoznámy slovenský architekt Dušan
Jurkovič a Guido Hoepfner, projektant
nielen tatranských grandhotelov. Architekt Guido (Quido) Hoepfner, ktorému je
výstava venovaná, sa narodil v Spišskom
Podhradí. To, že sa narodil na Slovensku,
bola taktiež náhoda, keďže jeho otec pochádzal z Nemecka. Odtiaľ odišiel ku bratom
do Budapešti, neskôr pracoval ako finančník a redaktor vo Viedni, kde sa zoznámil
so svojou budúcou manželkou, ktorá tam
pricestovala na krátky pobyt. Kvôli ťažkej
chorobe musela na odporúčanie lekárov
zmeniť prostredie, a tak spolu odišli k jej
rodičom do Spišského Podhradia, kde sa
im narodilo druhé dieťa, syn Guido. Ten
po ukončení stredoškolského vzdelania
v Levoči nastúpil na budapeštiansku Technickú univerzitu v odbore strojné inžinierstvo. Po roku prestúpil na architektúru,
ktorú úspešne absolvoval v roku 1891. Ako
absolvent Kráľovskej Jozefovej technickej
univerzity v Budapešti sa počas práce v ateliéroch Uhorských štátnych železníc a v stavebnej kancelárii Budínskeho kráľovského
hradu venoval aj samostatnej projekčnej
činnosti. Jeho architektonické a spoločenské aktivity mu priniesli viaceré ocenenia, ako napríklad titul kráľovského radcu
udelený panovníkom za zásluhy v oblasti
ochrany detí a za stavbu detského sanatória,
ale aj Rád rytierskeho kríža Františka Jozefa za práce na Budínskom hrade. Napriek
tomu, že od čias vysokoškolského štúdia žil
v Budapešti, počas celého života udržiaval
styky so svojím rodným krajom. Preto aj vo
Vysokých Tatrách vytvoril viacero významných diel. Boli inšpirované švajčiarskym
štýlom, využíval renesančné prvky v podobe hrazdenia budov, neskôr aj secesnú
ornamentiku. Tieto diela okrem estetických hodnôt priniesli aj výrazne zvýšenie
hotelových služieb s kvalitným technickým
vybavením. Medzi jeho najznámejšie stavby v Tatrách patrí Grandhotel v Starom
Smokovci, Grandhotel Praha v Tatranskej
Lomnici a väčšia časť dnešného Grandhotela Kempinski na Štrbskom Plese. „Za
najvýznamnejšie dielo vo Vysokých Tatrách
považujem Kúpeľný dom v Starom Smokovci, dnešný Centrál,“ zhodnotil kurátor
výstavy Maroš Semančík. Hoepfnerovým dielam pre Vysoké Tatry sa začal venovať

Hoepfnerov návrh prístavby Grandhotela na Štrbskom Plese z roku 1916 Reprofoto: M. Semančík
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Avizujeme
(dokončenie zo str. 4)

V divadelnej sále Domu kultúry v Poprade sa 15. februára
vrátime do noblesného obdobia
20. a 30. rokov 20. storočia prostredníctvom špeciálneho Valentínskeho koncertu HOT SERENADERS, ktorý začne o 19.00
hodine v podaní unikátneho
dvadsaťčlenného orchestra svetového renomé so svojím hosťom
- hercom Milanom Lasicom. Orchester vznikol v roku 1992 a je
svetovou špičkou v autentickej
interpretácii hudby rokov medzivojnového obdobia a venuje
sa aj obdobiu slovenskej populárnej a tanečnej hudby z éry F.K.
Veselého. Rekonštruuje pôvodné nahrávky a interpretuje ich
prostredníctvom
autentických
dobových nástrojov, v štýlových
na mieru šitých smokingoch,
šatách a účesoch. Zakladateľom
orchestra je uznávaný svetový
trubkár Juraj Bartoš. Okrem muzikantov má orchester aj dámske
vokálne trio Serenaders Sisters
a dvoch skvelých spevákov – nazývaných crooneri - Dodo Kuriľák a Miloš Stančík. Už štvrťstoročie orchester veľmi úspešne
účinkuje na Slovensku, v celej
Európe, Rusku, Anglicku a USA.
Na konte majú desať albumov.
Cena vstupenky vás v predpredaji
vyjde na 20 eur, v deň koncertu
25 eur.
Divadelné Fašiangy 2018 pokračujú v nedeľu 18. februára
o 18.00 hodine vystúpením Divadla Alexandra Duchnoviča
z Prešova s komédiou Oleksija
Kolomijeca Faraóni, ktorá prináša humornú a trefnú modelovú
situáciu na tému obrátenia spoločenských úloh. Vstupné je 8 eur.
Mestské kultúrne stredisko
v Kežmarku organizuje v utorok
20. februára o 14.00 hodine súťaž
žien v prednese poézie a prózy
Vansovej Lomnička.
Od konca januára je v Galérii
u anjela v Kežmarku sprístupnená výstava tvorby manželského
a umeleckého páru Miliny Zimkovej a Norberta Kelecsényiho.
Milina prezentuje pestrofarebné plátna s figurálnou tematikou - Madony, fašiangy, svadby
a podmanivý tajuplný ženský
svet. Norbert nás zavedie do sveta Morských panien, Poseidóna
a ďalších prazvláštnych tvorov,
prostredníctvom svojich bronzových plastík. Výstava potrvá
do 15. marca. 
(ija)

Napísali ste nám

Kocúrkovo alebo Potemkinova dedina
Začiatok roka bol naozaj pestrý. Pán primátor vystúpil na najvyšší vrch Ekvádoru, lekári z Polikliniky v Novom Smokovci spísali alarmujúcu správu o jej situácii, dozvedeli sme sa, že počet
obyvateľov nášho mesta klesol pod štyri tisíc a médiá o Vysokých Tatrách v spojitosti s výstavbou nových nájomných domov referovali ako o Kocúrkove.
Práve téme výstavby nových nájomných bytov
v Tatranskej Lomnici si dovolím venovať nasledujúce riadky môjho príspevku.
Po realizovaní projektu nájomných bytových domov Breza a Borovica v roku 2014 mesto naplánovalo stavbu ďalších dvoch viac-menej identických
bytových domov Jelša a Osika v Tatranskej Lomnici. Opäť by malo ísť o 48 jednoizbových a dvojizbových bytov, podľa opakovaných vyhlásení primátora mesta, určených hlavne mladým rodinám.
To je v kontexte správ o klesajúcom počte obyvateľov Vysokých Tatier samozrejmé, nemalo by sa
však zabúdať ani na seniorov či na odborníkov, ktorých by sme do mesta chceli pritiahnuť, napríklad
chýbajúcich lekárov. Taktiež, aj keď si uvedomujem
podmienky poskytovania dotácií na výstavbu nových bytov, perspektíva zotrvania mladej rodiny
v malom byte je predsa len nižšia, ako v byte s väčším zázemím.
Výstavbu týchto bytov napriek vyššie uvedenému
vnímam ako veľmi dôležitú, čo však považujem
za zarážajúce, je spôsob výberu spoločnosti realizujúcej výstavbu a jej vysokú sumu, ktorú v konečnom dôsledku zaplatíme my všetci, ale hlavne noví
nájomníci vo forme zvýšeného nájomného.
Kým výstavba dvoch bytových domov s celkovou
plochou 1 430 metrov štvorcových odovzdaných
v roku 2014 stála necelé dva milióny eur, za v podstate dva rovnaké bytové domy s celkovou plochou
väčšou iba o 6 metrov štvorcových mesto zaplatí
skoro presne o jeden milión eur viac!
Je to obrovský rozdiel v cene, za ktorý mohlo byť
postavených niekoľko ďalších bytov. Z môjho pohľadu neobstoja ani zdôvodňovania budovaním
doplnkovej technickej vybavenosti, tá bola totižto
realizovaná aj pri predchádzajúcej výstavbe, či argumentáciou, že na tejto stavbe budú použité trojkomorové okná.
Samotný výber spoločnosti realizujúcej výstavbu
nových bytových domov Jelša a Osika, či mnohé
ďalšie kroky vedenia mesta pri prípravách súvisiacich dokumentov a zmlúv, by som osobne nenazval len Kocúrkovom, ale aj nezodpovedným
nakladaním s majetkom mesta, spojeným s veľkou
neprofesionalitou. Keďže sporných otázok je v celej príprave výstavby naozaj veľa, zhrniem ich len
do stručného konštatovania faktov.
Mesto vyberalo víťaznú firmu prostredníctvom
verejného obstarávania s následným hodnotením
prihlásených ponúk. O súťaži sa však dá len veľmi
ťažko hovoriť, keďže po vyradení druhého prihláseného z dôvodu nezloženia povinnej kaucie v stanovenom termíne, ostal vo výbere len jeden uchádzač. Nevšednou a potemkinovskou perličkou tiež
je, že medzi hodnotenými ponukami sa objavila
aj tretia firma, ktorá o tom vôbec nevedela a s touto verejnou súťažou nemala nič spoločné. Z tejto
súťaže -nesúťaže teda ako najúspešnejšia vyšla jediná zúčastnená spoločnosť, ktorej navrhnutú cenu
skoro tri milióny eur mesto akceptovalo bez mne
známych výhrad.

Od tejto chvíle začala reťaz zmätočných rozhodnutí, návrhov zmlúv, nepresných dokumentov predkladaných na schválenie mestskému zastupiteľstvu a protirečivých vyhlásení.
Vedenie mesta tak napríklad predložilo zastupiteľstvu na schválenie podklady s chybnými finančnými kalkuláciami, zverejnilo dokumenty
neschválené mestským zastupiteľstvom, v dôležitých materiáloch boli zistené závažné chyby
a niektoré už realizované fakturácie obsahujú prinajmenšom nevšedné datovanie, v ktorom termín
ich splatnosti je skorší ako dátum ich vystavenia.
Zaujímavé je aj dianie okolo samotnej projektovej dokumentácie stavby, ktorá najprv bola
súčasťou zmluvy, neskôr nebola a v poslednom
variante je ju nutné len aktualizovať, samozrejme,
za ďalšie finančné prostriedky mesta.
Úplne najzásadnejšou chybou však bolo, že
podpísaná zmluva neobsahovala bod, ktorý by
podmieňoval realizáciu stavby získaním finančného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania
a dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. To znamená, že vedenie mesta v podstate hrubo porušilo vlastné rozpočtové
pravidlá a v prípade nezískania financií zo štátnych zdrojov nám hrozil trojmiliónový záväzok
bez reálneho finančného krytia.
V čase, keď napríklad podľa ostatnej správy
o hospodárení s nájomnými bytmi mesto Vysoké
Tatry nemá dostatok financií ani na ich pravidelnú údržbu, to naozaj nie je možné prejsť len s povzdychom primátora, že kto niečo robí, aj chybu
urobí. Tých chýb je už skutočne veľmi veľa a aj
keď plne uznávam, že človek je tvor omylný, to
ešte neznamená, že (obzvlášť vo verejnom sektore) za ne nemá byť vyvodená zodpovednosť alebo
majú byť dokonca bagatelizované.
Do už existujúcej zmluvy sa nakoniec, hlavne vďaka korektnosti vybranej firmy a mimoriadnemu zasadnutiu mestského zastupiteľstva,
klauzula o financovaní projektu výstavby bytových domov dostala. Divná pachuť z celého tohto procesu a pošramotené meno Vysokých Tatier
však ostávajú.
Osobne som presvedčený, že vedenie mesta
po zistení, že v ponukách verejného obstarávania
je len jeden skutočný uchádzač, malo namiesto
hodnotenia nejakých fiktívnych ponúk, vypísať
nové verejné obstarávanie.
Zároveň by som po toľkých chybách odporúčal,
aby mesto dalo celý postup a proces týkajúci sa
výberu realizátora výstavby nových bytových domov pre istotu preveriť akreditovaným audítorom
podobných projektov.
Môžeme tak predísť ďalším možným starostiam, ktoré však už nevyriešime zľahčujúcim príslovím o robení chýb či zvolaním ďalšieho mimoriadneho mestského zastupiteľstva.

Alexander Gálfy,
poslanec MsZ Vysoké Tatry
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Ž i v ot z a s vät i l i pomoci chorým
Dnes sa už veľmi nenosí prežiť celý produktívny život na jednom mieste. Naši rodičia však
neraz ostali verní svojmu prvému zamestnaniu až do odchodu do dôchodku. Často sa museli
popasovať s nepriazňou osudu, problémami, ale aj napriek tomu zotrvali. Niekedy je dobré sa
zamyslieť, čo je lepšie, a to nielen v pracovnom, ale aj súkromnom živote. Či ísť hľadať šťastie
pri prvom nezdare niekam inam alebo vyskúšať zotrvať.
V posledných týždňoch sme
sa v ambulanciách bývalej Polikliniky v Novom Smokovci
rozlúčili s dvoma stálicami,
ktoré patrili k dlhoročným
zdravotníckym pracovníčkam.
Prvou z nich je röntgenova laborantka Mária Šimigová, ktorá
onedlho oslávi 65. narodeniny.
„Keď som tu v roku 1974 prišla,
myslela som si, že tu zotrváme jeden rok a napokon, sme
tu ostali takmer celý život. Tak
som tu nechcela byť, ale Tatry
mi prirástli k srdcu a teraz sa
mi ťažko odchádza,“ vyznala sa
Posledným zamestnávateľom Márie Šimigovej bolo mesto Vysoké Tatry.
z pocitov pri rozlúčke rodáčka
Povolaniu, ktorému sa vyučila ostala verná 44 rokov a pri odchode na
z Michaloviec, ktorá na poste
zaslúžený odpočinok sa s ňou rozlúčil primátor Ján Mokoš.  Foto: ija
laborantky pracovala 44 rokov.
Hoci vymenila troch zamest- musíme pomôcť, Tatrám by som Michalovič starší, triednou učinávateľov, v podstate zo svojho ostala verná aj naďalej,“ zhrnu- teľkou na zdravotnej škole mi
pracoviska v Novom Smokovci la Šimigová.
bola jeho manželka. Dlhé roky
neodišla.
Druhou známou tvárou, som napokon v internej ambuAktívna však bola aj vo ve- ktorá opustila tatranské am- lancii prežila s ich synom, ktorý
rejnom živote. Ako sudkyňa bulancie je Eva Zámečníková. mi bol posledné roky šéfom. Bolo
z ľudu pôsobila pri poprad- Jej prvým a jediným pôsobis- to pre mňa krásne obdobie. Ja
skom okresnom súde šestnásť kom bola novosmokovecká neviem, čo je to chodiť do prárokov. Vo voľných chvíľach sa Poliklinika, kde nastúpila hneď ce nervózna,“ konštatuje zdrazasa venovala zdravému život- po ukončení školy v júli 1969. votná sestra, ktorú aj pacienti
nému štýlu. V rámci Telový- Počas takmer piatich desaťro- poznajú ako energickú ženu
chovnej jednoty Vysoké Tatry čí tam prešla takmer všetkými s úsmevom na tvári. „Zažili sme
metodicky viedla cvičenkyne ambulanciami. „Niekedy to tak však aj mnohé dramatické okaa štyridsať rokov sa zúčastňo- bolo, že keď niekto z akejkoľvek mihy, keď bolo potrebné naprívala cvičení s ďalšími ženami príčiny vypadol z práce, zastupo- klad utekať s brašňou na ulicu
v telocvični Pod lesom, obľubo- val kto mohol. Tak som aj hneď a podať prvú pomoc,“ pridala
vala turistiku, ale organizovala na začiatku strávila takmer spomienku Zámečníková.
aj výlety a zájazdy pre svojich rok v ambulancii s MUDr.
Vo voľných chvíľach aj ona
priateľov a známych do za- Treskoňovou na Štrbskom Plese, holdovala športu, začínala
hraničia. „Keby nebolo vnúčat potom som sa opäť vrátila späť spartakiádami, nasledovali spoa naliehania potomkov, ktorým na Polikliniku. Boli sme tam ločné cvičenia s ostatnými žedobrý kolektív a skvele nami v Tatranskej Lomnici, ďasme spolu vychádzali - lej volejbal či bedminton. Hoci
na detskom bola Majka má teraz problémy s kolenom,
Stodolovská, Marika Ši- aj tak musí byť stále v pohybe
migová i pani Fráková, a kompenzuje to aspoň dlhými
ktorá pracovala v labo- prechádzkami. Na prvom miesrátoriu,“ zaspomínala te je však u nej rodina. „Naši
si na začiatky rodáčka rodičia nám zabezpečili šťastné
z Tatranskej Lomnice, krásne detstvo, vždy sme boli
ktorá pracovala aj na aj so súrodencami družní a oskožnej či ortopedickej talo nám to dodnes. Mám sedem
ambulancii, ale ako vnúčat, z toho sú štyri ešte škosama hovorí, najviac lopovinné, a tak teraz im po pojej prirástla k srdcu obediach pomáham s úlohami,“
interná
ambulan- uzatvára rozprávanie Zámečcia a zrejme ju v tom níková, ktorá však aj napriek
ovplyvnila aj lekárska tomu prisľúbila, že v prípade
Eva Zámečníková prežila na Poliklinike rodina Michalovičov- potreby je ochotná v ambulanv Novom Smokovci takmer päťdesiat rokov. cov. „Vnútorné lekár- cii zastúpiť svoju nástupkyňu.

Foto: ija stvo nás učil MUDr. (ija)
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SILVA, Daniel: Čierna vdova

Najnovší strhujúci triler z populárnej série Daniela Silvu. Legendárny špión a reštaurátor Gabriel
Allon sa chystá prevziať funkciu
riaditeľa izraelskej tajnej služby,
no v poslednej chvíli mu tom zabráni bombový útok v parížskej
štvrti Marais.
NESBO, Jo: Smäd

V Osle nájdu mŕtve ženské telo
vo vlastnom byte obete. Na krku
má stopy po železnom chrupe
a z tela vycicanú krv. Vyšetrovací
tím vedie Katrine Brattová. Vraždy odkazujú na prejavy vampirizmu, ktorý mnohí kriminálni
psychológovia vnímajú veľmi
kontroverzne.
BALOGH, Mary: Vášeň ako liek

Ďalšia fascinujúca historická romanca z úspešnej série obľúbenej
autorky. Potom, ako lady Imogen
Barclayová počas napoleonských
vojen videla zomierať svojho manžela, utiahla sa do rodinného sídla
v Cornwalle s nádejou, že nový
majiteľ nikdy nepríde narušiť jej
krehký pokoj.
STEEL, Danielle:
Modrooký chlapec

Tento román je azda to najlepšie, čo Danielle Steel vytvorila. Je
to pútavý príbeh o temnom tajomstve, o druhej šanci a sile lásky
a odvahy, ktorú každý z nás potrebuje na prekonanie najväčších
životných problémov.
CHRISTIE, Agatha: Po pohrebe

Vynikajúca detektívka z pera
legendárnej Agathy Christie. Keď
bohatý podnikateľ Richard Abernethie náhle zomrie, jeho sestra
Cora Lansquenetová je presvedčená, že nezomrel prirodzenou
smrťou.
FULMEKOVÁ, Denisa: Konvália

Príbeh židovského dievčaťa Vali
Reiszovej, ktorá sa počas holokaustu stala matkou dieťaťa františkánskeho mnícha a exponovaného slovenského básnika Rudolfa
Dilonga.
NAGYOVÁ - DŽERENGOVÁ, Petra:
Manželky a tie druhé

Štyri priateľky. Na všetko. Na život, aj na smrť. Jedna ochorie, dve
opustia manželia a štvrtá od neho
odíde sama. Príliš veľa zmien
pre každú z nich… Našťastie,
majú jedna druhú a podržia sa navzájom. Lebo vedia, že muži prichádzajú a odchádzajú. 
(kap)
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Ako to začalo? Čriepky z histórie
individuálnej dopravy vo Vysokých Tatrách
A máme po sviatkoch. Mnohí to konštatujú s dávkou nostalgie, iní neskrývajú radosť.
Opäť nemusíme pred bytovkami - niekedy aj márne - hľadať miesto na zaparkovanie,
opäť sa môžeme prepravovať po Ceste slobody plynule. Cestná doprava v Tatrách je
jedným z ukazovateľov toho, čo nastane, keď množstvo ľudí chce uniknúť pred zhonom veľkomiest do civilizáciou menej poznačených lokalít. A to, čomu sa aspoň na pár
voľných dní chceli vyhnúť, vlastne priniesli so sebou. Ako to začalo?

Dopravná situácia pod Štrbským Plesom
v roku 1941. 
Foto: archív I. Bohuš ml.

Prvý automobil došiel do Starého Smokovca 28. septembra 1900 po prašnej vozovke z Popradu. Sedel v ňom jeho konštruktér, továrnik Lesdorfer z Badenu
pri Viedni s dvoma spoločníkmi. Vo Vysokých Tatrách vzbudil „motorový kočiar“
obrovskú pozornosť a osádku srdečne
privítali. Len vedenie novosmokovských
sanatórií sa ohradilo proti automobilovej
premávke na spojovacej ceste medzi tatranskými osadami. Župný úrad v Levoči uznal
oprávnenosť tejto požiadavky a v záujme
pokoja pacientov a hotelových hostí vydal
motoristom jednoznačný zákaz používať
túto cestu a do jednotlivých osád prikazoval využívať len cesty z ich materských obcí.
Tento zákaz nebol nikdy odvolaný, časom
sa však prestal rešpektovať a po vypuknutí
prvej svetovej vojny upadol do zabudnutia.
Roku 1910 vydal Pierre Marge v Paríži cestopis Voyage en automobile dans la
Hongrie pittoresque (Cesta automobilom
do malebného Uhorska). Konečným cieľom autorovej cesty bol Starý Smokovec
a po ceste z Viedne do Vysokých Tatier
stretol len tri autá.
V rokoch 1912 – 1915 Klotildinu cestu
a nadväzujúcu Cestu Márie Terézie medzi
Štrbským Plesom a Tatranskou Kotlinou
postupne rozširovali a čiastočne spevňovali, nakoľko sa na nej objavovali aj prvé autá.
V roku 1916 ju preradili do siete štátnych
ciest. Po prvej svetovej vojne ju na pamiatku odlúčenia Slovenska od monarchie a na
počesť prvej Československej republiky
premenovali na Cestu slobody. Od roku
1923 prebiehala jej postupná prestavba
na bezprašnú asfaltovú autocestu a postupne ju rozširovali na 7,5 metra, v zákrutách o jeden meter viac. Najnáročnejšia výstavba bola na 10,5 kilometra dlhom
úseku z Vyšných Hágov na Štrbské Pleso,

kde premiestnili 150-tisíc kubíkov zeminy.
V roku 1925 lekárnik Dezider Eichner zriadil v Tatranskej Lomnici prvé benzínové
čerpadlo vo Vysokých Tatrách a o tri roky
neskôr vydala Spišská župa licenciu na taxi
služby firme Autocar-Tatra v Tatranskej
Lomnici.
O náraste počtu automobilov svedčí skutočnosť, že roku 1931 na Štrbskom Plese
zaviedli zákaz vjazdu motorových vozidiel
do kúpeľnej osady. Pre motoristov zriadili
„záchytné“ parkovisko pri vile Jezerka. Naopak, v roku 1934 prebiehala rekonštrukcia
cesty na Hrebienok tak, aby po nej mohli
premávať aj motorové vozidlá.
V roku 1937 sa anonymný autor v časopise Vysoké Tatry prihováral za to, aby sa
vypracoval nový projekt cesty, ktorá by tatranské osady obchádzala zdola.
Od päťdesiatych rokov 20. storočia tlak
motoristov na Vysoké Tatry z roka na rok
rástol. Podstatné úpravy prekonala Cesta
slobody po roku 1966 v súvislosti s prípravami na MS 1970 v klasickom lyžovaní,
keď celú štátnu cestu č. 537 z Liptovského Hrádku po Tatranskú Kotlinu zaradili
do „vybranej cestnej siete“. V súvislosti
s MS 1970 vybudovali na Štrbskom Plese
poschodové parkovisko.
V nasledujúcich rokoch miera exhalátov
a hlučnosti v osadách stúpala až nad hod-

noty únosnosti a dostala sa na hranicu veľkomestskej normy. Cez križovatku v Starom Smokovci prešlo v lete 1973
za necelé dve popoludňajšie hodiny 1 681
motorových vozidiel - teda asi každých päť
sekúnd jeden automobil. V humoristických
časopisoch navrhli Smokovec premenovať
na Smogovec. Ani to však nebránilo usporiadaniu 35. Rally FICC, medzinárodného
stretnutia motoristov v auguste 1974 práve
vo Vysokých Tatrách. Jeho dejiskom bol
novopostavený Eurocamp pod Tatranskou
Lomnicou.
V roku 1977 okresný hygienik v Poprade, MUDr. Pavol Bělín, prirovnal Cestu
slobody k frekventovaným veľkomestským
uliciam. Kritizoval nadmernú hlučnosť
a znečistenie ovzdušia, ktoré nepatria „do
strediska medzinárodného cestovného ruchu, strediska liečby, rekreácie, športu a výskumu“.
V rokoch 1977 až 1979 Výskumný ústav
dopravy v Žiline spracoval štúdiu, na základe ktorej sa mala riešiť dopravná situácia
vo Vysokých Tatrách. Aj územno-plánovacia dokumentácia počítala s obmedzením
vstupu motorových vozidiel do tatranských
osád, ako aj s výstavbou záchytných parkovísk. Z parkovísk mala premávať rýchla
a pohodlná hromadná doprava.
V Uznesení vlády SSR č. 41/1977 o Veľkom územnom pláne celku Vysoké Tatry,
Západné Tatry, Orava a Spišská Magura
sa objavuje požiadavka radikálne riešiť
otázku individuálnej dopravy v oblasti
Tatier. Pod hranicou lesa, mimo územia
TANAP-u plánovali postaviť veľkokapacitné záchytné parkoviská v priestoroch
Pribyliny, Tatranskej Štrby, Mengusoviec,
Gerlachova, Dolného Smokovca, Tatranskej Lomnice – Eurocampu, Mlynčekov
a Tatranskej Kotliny. Tu sa mali motorové
vozidlá odstaviť a do rekreačno-liečebných
centier sa malo pokračovať mestskou hromadnou dopravou. Tým by sa zabránilo
prejazdom po Ceste slobody. Počítalo sa
až s 80% znížením individuálnej dopravy
v Tatrách. Ťažisko dopravy malo podľa plánu spočívať v TEŽ a doplnkovú dopravu by
zabezpečili trolejbusy alebo autobusy.
V roku 1984 začali Inžinierske stavby, závod 04 Poprad s výstavbou záchytných parkovísk v Dolnom Smokovci – Pod Lesom
pre 360 áut a 14 autobusov, v Tatranskej
Lomnici, pod Eurocampom pre 400 áut
a 40 autobusov. Obmedzenie individuálnej dopravy bolo prínosom pre zlepšenie

Nielen počas sviatkov bol na tatranských cestách obrovský nápor áut. 

Foto: I. Bohuš ml.
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životného prostredia. Pracovníci Okresnej hygienickej stanice v Poprade a Dopravoprojektu Bratislava uskutočnili merania hlučnosti a intenzity
dopravy počas vrcholiacej letnej sezóny na Ceste
slobody od 18. júla do 25. júla 1987. Porovnávacie merania robili v tých istých termínoch v rokoch 1984 až 1986. Zistili, že v ranných hodinách
medzi 9. a 10. hodinou došlo k zníženiu intenzity
dopravy o 71% a medzi 15. a 17. hodinou o 73%.
V počte vozidiel to predstavovalo pokles z maximálneho počtu 436 automobilov na 105 automobilov za hodinu. Opatrením sa znížila hlučnosť
na Ceste slobody o 17%, to znamená z predchádzajúcich 65 decibelov na 54 decibelov v roku
1987 (optimálna ekvivalentná hodnota hluku
pre rekreačno-liečebné lokality bola uvádzaná
v tom období 45 decibelov). Obmedzenie individuálnej automobilovej dopravy prispelo k zvýšeniu prepravených osôb TEŽ o 21% - Starý Smokovec, 24% - Tatranská Lomnica a 61% - Štrbské
Pleso, oproti roku 1986.
Obmedzenie automobilovej dopravy na území
Vysokých Tatier v rokoch 1985 až 1989 prispelo
k ozdraveniu životného prostredia, ale malo vážne nedostatky. Terčom kritiky sa stala najmä nedostatočná sieť alternatívnej hromadnej dopravy.
Aj keď sa 14. septembra 1989 uskutočnila porada
miestnych, okresných, krajských a republikových
orgánov, ktoré prijali rozhodnutie o ďalšom obmedzení individuálnej automobilovej dopravy
v nasledujúcej zimnej a v letnej turistickej sezóne 1990, v praxi už dopravná uzávera nebola
realizovaná. Okolo sčítacích bodov prechádzalo
viac áut než v roku 1984, teda pred zavedením
čiastočnej uzávery.
Mestský úrad v Starom Smokovci na základe
uznesenia mestského zastupiteľstva z marca 1992
pre letnú sezónu prijal opatrenie, ktorým chcel
aspoň čiastočne regulovať individuálnu dopravu
a to finančným zvýhodnením tých, ktorí využijú podstatne lacnejšie záchytné parkoviská. Tie
však v súčasnosti slúžia iným účelom. Naopak,
očividným trendom najmä v Starom Smokovci a Tatranskej Lomnici je budovanie parkovísk a príjazdových ciest priamo v ich centrách,
do ktorých snáď väčšina návštevníkov prichádza
za športom, rekreáciou a oddychom.
Mesto Vysoké Tatry už niekoľkokrát iniciovalo
zavedenie integrovaného dopravného systému
(IDS), ktorý by synchronizoval železničnú a autobusovú dopravu, čo by aspoň čiastočne pomohlo vyriešiť situáciu na našich cestách. V roku
2007 radnica v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom zadala Žilinskej univerzite
vypracovať Zámer riešenia projektu dopravnej
obslužnosti Vysokých Tatier. V roku 2009 ho
podporila svojím uznesením aj vláda Slovenskej republiky. V roku 2015 sa iniciatívy chopilo
ministerstvo dopravy a IDS by sa mal realizovať
na podklade štúdie, vypracovanej Výskumným
ústavom dopravným v Žiline.
Príchod prvého automobilu do Vysokých Tatier spôsobil nemalý rozruch. Podľa reakcií vedenia novosmokoveckých kúpeľov sa zdá, že už
vtedy to niektorí ľudia pokladali za problém,
ktorý prerástol do dnešných rozmerov. Aj napriek tomu, že na tomto území bol zriadený národný park.
Ivan Bohuš ml.
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Tatranské listy prinášajú príbeh
českého novinára a reportéra
Po trojročnej pauze priniesla Podtatranská knižnica na sklonku minulého roku ďalší z literárnych skvostov zameraných na literatúru, ktorá je
úzko spojená s tatranským regiónom.
V edícii Tatranské listy sa zostavovateľka Ľuba Rusnáková tentoraz
zamerala na spravodajcu českých
novín, ktorý v kontexte českej literatúry reprezentuje predovšetkým cestopisnú a dobrodružnú literatúru. Jan
Havlasa, neskôr známy novinár, reportér, cestovateľ, diplomat a plodný spisovateľ strávil na Podbanskom
štyri roky. „Bol to vnímavý človek
a jeho dojmy, pozorovania a postrehy
či spomienky živo sprítomňujú situáciu v Tatrách na začiatku minulého
storočia,“ približuje zostavovateľka
Tatranských listov.
Vo svojich poviedkach farebne opisuje tatranskú prírodu i ľudí, ktorí
tu žijú. Jeho príbehy majú neraz až
reportážny charakter. Určite však
najsilnejším je ten, kde opísal ako sa
vybral sám na päť dní do hôr a pri
svojom putovaní sa chytil do nastraženej pasce na medvede. Čitateľ
s ním prežíva hodiny a dni zúfalstva.
Niekoľkokrát sa rozlúčil so životom,
ale aj tak bola chuť žiť silnejšia. Práve tento príbeh dramaticky ovplyvnil
aj jeho ďalší život.
Tatranské listy venované Janovi
Havlasovi sú v poradí desiatym titulom, ktorý doposiaľ v tejto edícii vyšiel. Prvé sa dostali k čitateľom v roku
1990 a boli venované Karlovi Čapko-

vi. Tak ako tie prvé, aj ostatné mapujú
zaujímavé literárne osobnosti, ktoré
akýmkoľvek spôsobom spojili svoj
život alebo jeho určitú etapu s Tatrami. Táto edícia prináša pozoruhodný pohľad nielen na tvorbu týchto
ľudí, ktorí vládli peru, ale aj na ich
životy či dianie vo Vysokých Tatrách
v období, keď tu pôsobili. Dočítať sa
tak môžeme o tom, ako sa tu liečil
Franz Kafka, Jiří Wolker či Vladimír
Roy. Ale aj ako tu prežili časť života
Maša Haľamová, Janko Silan, Gustáv
Kazimír Laskomerský alebo Otakar
a Vlasta Štáflovci. 
(ija)

Jan Havlasa (*22. decembra 1883
Teplice – †1964 Los Angeles), vlastným menom Jan Klecanda sa narodil v rodine riaditeľa súkromnej
českej školy. Po roku 1887 sa rodina
presťahovala do Prahy, kde Havlasa navštevoval najskôr gymnázium
a neskôr sa stal poslucháčom Filozofickej fakulty Karlovej univerzity.
Po prvý raz prišiel na Podbanské
v roku 1900, známe sú jeho štyri
návštevy Vysokých Tatier. V úlohe
reportéra odišiel do amerického Sa-

int Luis na Svetovú výstavu. Domov
sa vrátil až po deviatich rokoch, ale
či navštívil ešte niekedy Tatry, nie je
známe. Podľahol však cestovateľskej
vášni. S budúcou manželkou, s ktorou prežil harmonické ale bezdetné
manželstvo sa zoznámil pri svojom
pobyte v USA. Elsie Hermanová
(1891-1957) bola vnučkou českého
emigranta Jana Heřmana, priateľa
Karla Havlíčka Borovského. Havlasa navštívil Japonsko, Tahiti, Čínu,
Singapur i Indiu. Ako diplomat
pôsobil v Chile i v Brazílii, kde sa
stal ópiovým komisárom. Po manželkinej smrti sa utiahol do samoty
a v roku 1964 umrel v Los Angeles.
Jeho knihy s tatranskou tematikou
však vychádzali v ďalších vydania
a nových výberoch ďalej. Tatranská
tvorba: Horské stíny (1901), Tatranské povídky (1902), Pod skalnými
štíty (1904) a Lidé na horách (1906).
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Jana Gantnerová z a pá l i l a
v Tatrách olympijskú pochodeň
Zapaľovanie ohňa na pochodni a jeho štafetové prenášanie z Olympie do dejiska hier patrí k najemotívnejším zážitkom olympiády. Oheň planie počas celých olympijských hier a zhasína pri záverečnom ceremoniáli. Grand Hotel Bellevue v Hornom Smokovci pripravil v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým múzeom unikátnu výstavu s názvom Od rituálu k symbolu.
Tak, ako olympijský oheň symbolizuje prebiehajúce olympijské hry, tak si ich pripomína aj táto
výstava. Prístupná je pre všetkých záujemcov, nie len pre hotelových hostí, do konca februára.

Jana Gantnerová ml. pri symbolickom zapaľovaní olympijskej pochodne
na vernisáži výstavy venovanej histórii olympijskej štafety a ohňu – symbolu olympiády a nesmrteľnosti tejto myšlienky. 
Foto: kb

„Olympijský oheň spolu s olympijskými kruhmi predstavujú
pre športovcov najvýznamnejšie
symboly. Je to obrovská česť nosiť ich a byť súčasťou olympijskej
výpravy. Akt zapaľovania ohňa
na putovnej pochodni je jedným z najdojemnejších momentov olympiády. Jeho zapálenie
a zhasnutie predstavuje určitú
etapu v živote športovca. Keď
dohorí, ako keby sa uzavrela istá
kapitola a vy pokračujete ďalej,“
uviedla výstavu trojnásobná
olympionička Jana Gantnerová
ml. Okrem toho, že ju môžeme
vidieť v komentátorskom kresle
televíznych prenosov z lyžova-

nia, od nového roka sa venuje
príprave projektov pre mentálne postihnuté deti a dospelých
v národnej športovej organizácii
Špeciálne olympiády Slovensko.
Robí prácu, ktorá sa robí srdcom
a pomáha hendikepovaným
športovcom začleniť sa do spoločnosti. Aktuálne pre nich pripravuje bezproblémový priebeh
majstrovstiev Slovenska v bežeckom a zjazdovom lyžovaní,
ktoré sa uskutočnia o dva týždne
v Monkovej doline v Ždiari.
Hlavnou iniciátorkou výstavy bola jej mama, ktorá taktiež
trikrát štartovala na olympiáde.
„Som rada, že v čase Zimných
olympijských hier (ZOH) v Kórei
budeme môcť takto prezentovať
myšlienku olympiády a fandiť naším športovcom. Keďže sme obe
súťažili na olympiádach, vnímame ich intenzívnejšie ako ostatní.
Vnímame to ako festival športu
a vždy sme aj do Grand Hotela
Bellevue priťahovali olympionikov. Ako vedúca výpravy na ZOH
v Soči som tu robila viacero akti(pokračovanie na str.13)

Stredná odborná škola v Hornom Smokovci bodovala v súťažiach
Žiaci Strednej odbornej školy (SOŠ) v Hornom Smokovci začali nový kalendárny rok aktívne. Koncom januára sa zúčastnili hneď dvoch gastronomických podujatí, kde si vyskúšali svoje schopnosti aj v súťažiach a určite nepatrili k šedému priemeru. Už tradične sa
darí ich žiakom v odbore kuchár či čašník, ale tentokrát zabodovali aj v odbore barista.
Zaujal voľným nápojom
pod vedením Ľubice Glodžákovej, majsterLen nedávno sme boli svedkami ako štu- ky odbornej výchovy. Okrem prípravy nádentov SOŠ v Hornom Smokovci zasvätili pojov sa hodnotila aj zručnosť súťažiacich,
do tajov barsistického kumštu a už niek- ako si dokážu poradiť so zložením mlynčetorí z nich skúšali šťastie aj na súťažnom ka, správnym nastavením hrúbky pomletia
poli. Počas výstavy Danubius gastro, ktorá kávy i celkovou hygienou na pracovisku.
bola súčasťou Medzinárodného veľtrhu ITF Spomedzi tridsiatich dvoch súťažiacich obBratislava sa druhák Peter Marek predstavil sadil zástupca Tatier pekné piate miesto. „Už
v baristickej súťaži Junior cup 2018. Úlohou na kurze som sa snažil byť najlepší, veľmi
súťažiacich bolo v priebehu desiatich minút ma to oslovilo a keď sa ma opýtali či by som
pripraviť niekoľko nápojov - espresso, ka- nechcel vyskúšať ísť na súťaž, využil som to,“
pučíno a voľný nápoj, ktorého podmienkou zhodnotil Marek, ktorý by ešte rád nejakú
bolo mať základ z kávy a Monin sirupu. „Na- baristickú súťaž okúsil.
zvali sme ho Kaktusové osvieženie s kávovým Kuchárske želiezko v ohni opäť zabodovalo
Tatranci sa aj tento rok zúčastnili Menádychom. Skúšali sme to kombinovať s kaktusovým a jablkovým džúsom. Keďže sa nám dzinárodných majstrovstiev Českej repubpozdávala táto chuť, predviedli sme to aj po- liky v súťaži mladých odborníkov v obrote a tá sa o ňom tiež vyjadrila kladne,“ pri- lasti gastronómie – Gastro Junior Brno
blížil druhák, ktorý sa na súťaž pripravoval 2018 a obhajovali minuloročné strieborné
umiestnenie medzi kuchármi. Aj napriek
tomu, že prišli s novou tvárou, v konkurencii tridsiatich súťažiacich z Česka, Poľska
a Rakúska sa nestratili. Atraktívnosť súťaže
Peter Ďurica obsadil strieborné pásmo na medzinárodnej kulinárskej súťaži Gastro Junior Brno
2018. Na snímke aj s tímom, ktorý ho pripravoval.
Foto: archív SOŠ Horný Smokovec
Posledné úkony pri dokončení nápoja, kde súťažiaci mohli zapojiť svoju fantáziu. Peter Marek obsadil
piate miesto v baristickej súťaži Junior cup 2018.

je v tom, že kuchári si vyberajú takzvané
čierne boxy, kde sú ingrediencie, ktoré musia v pripravovanom jedle použiť. „Išiel som
tam s vedomím, že si môžem vytiahnuť niečo, čo som nikdy nerobil. V boxe napokon bol
jahňací chrbát, bulgur, rozmarín a cesnak.
Bulgur som napríklad nikdy nepripravoval,
ale celkom sa mi napokon podaril. Počas
dvoch týždňov prípravy na súťaž som sa naučil hádam viac, ako za tri roky v škole. Naozaj je to motivujúce,“ nechal sa počuť tretiak
maturitného odboru kuchár Peter Ďurica,
ktorého pripravovala dvojica majstrov Miroslava Mihaliková a Miroslav Michaľák.
Jahňací chrbát na spôsob sous-vidé, zatiahnutý na prepustenom rozmarínovom masle,
mierne zaúdený horským senom, krémový
bulgur, cesnaková espuma, dekorovaný dehydrovaným paštrnákom a pórovým popolom zaujal porotcov a jedinému zástupcovi
zo Slovenska udelili ocenenie v striebornom
pásme. „Keď som vošiel do miestnosti určenej
na prípravu, mal som pocit, že som zabudol
všetko, ale hneď ako som začal s prípravou,
nervozita opadla,“ uzavrel Ďurica.  (ija)

Ochrana prírody

Pôvodní obyvatelia Tatier

na snehových poliach,
spásajú potravu a od(dokončenie zo str. 1)
dychujú. Svetlú, letnú srsť majú len štyri týždne.
natých porastov. Výskyt mimo týchto areálov Klesajúca dĺžka slnečného svitu počas jesene
nie je častý. Pod hornú hranicu lesa schádzajú udáva obdobie kamzičej ruje, kedy prebiehajú
v čase jarných a jesenných migrácií, v nepriazni rujové naháňačky a mékanie samcov.
No nie vždy sa kamzíkom v Tatrách darilo.
počasia alebo v prípade úteku pred nebezpečenstvom. Na vrcholy tatranských štítov vystupujú Kedysi im hrozilo vyhynutie, preto bolo potrebnajmä počas letných horúčav. Pred niekoľkými né začať ich chrániť. Prvé zákonodarné opatdňami dokonca zišiel na Kalváriu v Starom Smo- renie na ochranu kamzíkov pochádzalo z roku
kovci, kde si v nadmorskej výške 1 080 metrov 1868 z Halíča, v roku 1873 začal iniciovať opatspod snehu vyhrabával potravu v podobe su- renia na ich ochranu Uhorský karpatský spolok.
Prvým krokom bolo stanovenie doby hájenia
chých tráv.
Žijú spoločenským spôsobom života v črie- a počtu ročného odstrelu. Podľa tohto opatredach, ktoré tvorí niekoľko samíc a nedospelé nia sa nesmelo poľovať na kamzíky v období
potomstvo do troch rokov. Čriede s desiatkami od decembra do augusta, na kamzíčatá celoročjedincov dominuje tzv. vodiaca kamzica. Samce ne. Úplnej ochrany sa dočkali až po uzákonení
vo veku tri až päť rokov žijú oddelene v malých TANAP-u v roku 1949. O osem rokov neskôr
societach, staršie samce žijú samotárskym spô- ustanovila Správa TANAP-u strážcov zodposobom. K čriedam sa pripájajú iba v období ruje. vedných za kontrolu územia. V tom čase žilo
Samca od samice môžeme rozlíšiť podľa dutých, na území Západných, Vysokých a Belianskych
hákovito zahnutých rožkov dorastajúcich počas Tatier do dvesto jedincov. V dôsledku ustavičnécelého života. Rožky samca sú hrubšie a zahnu- ho poklesu kamzíkov bola na území Nízkych Tatejšie, hroty smerujú k lebke pod uhlom 180°. tier koncom šesťdesiatych rokov minulého stoSamica má tenšie, menej zakrivené rožky, hroty ročia vytvorená záložná populácia. V priebehu
smerujú rovnobežne s hlavou pod uhlom 90° ôsmich rokov tam bolo z oblasti Vysokých Tatier
až 135°. Len v niektorých mesiacoch, napríklad vypustených tridsať jedincov. V súčasnosti Nízv období ruje, môžeme rozlíšiť samce a samice ke Tatry obýva vyše sto jedincov kamzíka. Exisna základe sfarbenia a dĺžky srsti. V priebehu tujú obavy, že populácia nízkotatranských kamroka sa vplyvom zmien počasia mení ich výzor zíkov sa skrížila s kamzíkmi alpského pôvodu
a správanie. Počas zimy im tmavne a hrubne srsť. aklimatizovanými v šesťdesiatych rokoch minuSpod snehu si vyhrabávajú suché byliny a trávy, lého storočia v Slovenskom raji a vo Veľkej Fatre.
vždyzelené trvalky a lišajníky, ktoré obhrýzajú Hoci sú tatranské kamzíky chránené, naďalej
priamo zo skál. Na jar majú v dôsledku vyššie- sú ohrozované prírodnými a antropogénnymi
ho množstva slnečného žiarenia a topenia sa činiteľmi. V prírode ich ohrozujú lavíny a nesnehu lepší prístup k potrave. Po šesťmesačnej priaznivé klimatické podmienky, ako napríklad
gravidite sa samice spravidla v máji až polovi- zľadovatený terén. Ten sa podpísal aj na nečakaci júna odpájajú od čriedy a hľadajú bezpečné nom úhyne pätnástich kamzíkov počas dvoch
miesto na pôrod. Novonarodené kamzíča je už povianočných dní roku 2017. Z predátorov sa
po pár hodinách schopné chôdze. Matka s mlá- na selekcii podieľa rys, vlk, pre mláďatá je neďaťom ostáva pár týždňov osamote, až neskôr bezpečná aj líška či orol. Oveľa výraznejší vplyv
sa pripájajú k ostatným samiciam a vytvárajú na jeho početnosť mal už v minulosti človek,
materské skupiny, v ktorých sa matky venujú ktorý najmä pytliactvom ohrozoval tento vzácvýchove mladých kamzíčat. Samice majú veľmi ny druh. Lovil ich pre trofeje, mäso a bezoárové
dobré vzťahy aj k cudzím mláďatám - poskytujú gule - nestrávené zvyšky potravy v telách nieim ochranu, dokonca aj materské mlieko. V lete ktorých jedincov, ktorým sa pripisovali liečivé
sa čriedy zdržiavajú vo vyšších polohách, často účinky. Viac ako tisíc kamzíkov ulovil na začiatna snehových poliach alebo v tieni, kde hľada- ku minulého storočia knieža Hohenlohe. Jeho
jú útočisko pred teplým počasím. Naháňajú sa poľovnícky zámoček sa nachádza v Tatranskej
Javorine. Na spoločné poľovačky v javorinskom
panstve chodili najbohatší páni Európy. V súčasnosti dochádza skôr k plašeniu zveri nevhodným správaním. V posledných desaťročiach sa
v súvislosti so zdravotným stavom tatranského
kamzíka ukázal ako špecifický fenomén vplyv
cudzorodých látok, najmä obsah ťažkých
kovov (kadmia, olova, ortuti, zinku, medi,
mangánu) v potrave kamzíkov ako dôsledok znečistenia ovzdušia vplyvom
emisií a imisií. Okrem legislatívnej ochrany sa
jeho pomoci intenzívne
venovalo aj občianske
združenie Zachráňme tatranského kamzíka, ktoré vzniklo v roku
2000, kedy bola záchrana kamzíka
naozaj nutná. Medzi hlavné aktivity združenia patril monitoring
kamzíkov, ale aj zvyšovanie inforPočas zimy si kamzík vrchovský tatranský vyhrabáva spod
movanosti návštevníkov Tatier.
snehu potravu. Tento sa zdržiava v tesnej blízkosti obserStavy kamzíkov každoročne na jar
vatória na Skalnatom Plese. Foto: I. Bohuš ml.
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a na jeseň spočítavajú profesionálni pracovníci
Správy TANAP-u, ŠL TANAP-u, poľského TPN
(Tatrzański Park Narodowy) a dobrovoľníci
z radov členov Slovenského zväzu ochrancov
prírody a krajiny a OZ Zachráňme tatranského
kamzíka. Sleduje sa veľkosť čried, vekové zloženie, jarné spočítavanie sa zameriava na počet novonarodených mláďat. „Početnosť vychádza najlepšie počas dvojdňového jesenného spočítavania,
pretože na jar sú novonarodené kamzíčatá často
niekde schované. Tohto roku sme síce napočítali
menej jedincov ako vlani, čo bolo objektívne spôsobené počasím – nasnežilo a kamzíky sa nedalo
spočítať kvôli zlej prístupnosti v teréne. Populácia
kamzíkov v Tatrách sa za posledných šesť rokov
takmer zdvojnásobila. Počas tohto obdobia vygradovala na takmer 1 400 jedincov. Zdá sa, že
dosiahla ustálený vývoj a je stabilizovaná. Napriek tomu, že sme počas zimy zaznamenali vyše
dvadsať úhynov vplyvom pošmyknutia, ročne sa
narodí aj dvesto mláďat, takže stav kamzíkov nie
je ohrozený a početnosť je dostatočná na to, aby
sa úhyny eliminovali. Dožívajú sa desať až pätnásť rokov, takže 10% ročný úhyn je predpokladaný. Aj v roku 2013 sme počas troch mesiacov
našli dvadsaťosem uhynutých kamzíkov, takže
nejde o nič mimoriadne. Samozrejme, nie je to
dobré, ak takto prudko, počas pár dní ich toľko
ubudne. V minulosti pôsobilo na početnosť viacero negatívnych faktorov, ako napríklad horší
stav biotopov a tuhšie zimy, čo malo vplyv najmä
na úhyn mláďat. Kamzíky počas zimy prikrmujeme. Po veternej kalamite sa znížil tlak predátorov, napr. rysov, ktorí z lesa vybiehali do vyšších
polôh, kde lovili kamzíky. Avšak po kalamite sa
podhorie otvorilo a rys už nie je odkázaný na lov
vo vyšších polohách, viac zveri má v lesnom
pásme. Vplyv predátorov a počasia nemôžeme
ovplyvniť, avšak negatívny ľudský faktor môžeme eliminovať. Dôležité je dodržiavať návštevný
poriadok,“ uviedol Jozef Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAP-u. Okrem priameho pozorovania sa od roku 1993 využíva aj kontrolné
telemetrické sledovanie. Správa TANAP-u tak
získava údaje o časopriestorovej aktivite kamzíkov na základe obojkov vybavených GPS
a GSM modulom, ako aj teplotným snímačom. „Pomocou telemetrických obojkov sme
monitorovali štyroch kamzíkov. Jeden z nich,
samica Jesica, však zahynula koncom roka počas ľadových dní vo Velickej doline. Z telemetrie
získavame údaje o dennej aktivite, presunoch,
domovských okrskoch a nocoviskách kamzíkov.
Počas roka sa sledujú zmeny aktivity v súvislosti s ročnými obdobiami, ich pohyb počas zimy
a leta. Kamzíky sa obojkovali zatiaľ len vo Vysokých a Belianskych Tatrách. Od tohto roku by
sme chceli sledovať ďalšie štyri kamzíky v Západných Tatrách,“ vysvetlila Erika Feriancová,
zoologička Správy TANAP-u. Hoci sú stavy
kamzíkov priaznivé, naďalej si vyžadujú celoročnú ochranu. Dôležitá je tvorba a dodržiavanie manažmentových opatrení potrebných
pre zachovanie priaznivého stavu druhu. Ide
najmä o zvyšovanie informovanosti návštevníkov národného parku, kontrolu a zabezpečenie
dodržiavania návštevného poriadku, reguláciu
negatívnych ľudských vplyvov (neusmernenej
turistiky, pytliactva, používania pyrotechniky)
v jeho areáloch, ako aj kontrolu zdravotného
stavu kamzíkov. 
(kb)
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v skratke
Štátnej ochrane prírody
(ŠOP) SR od štvrtka šéfuje
Martin Lakanda. Vedením
inštitúcie ho poveril minister
životného prostredia László
Sólymos (Most-Híd). Martin
Lakanda, ktorý vo funkcii
nahradil Milana Boroša, sa
životnému prostrediu venuje celý svoj profesijný život.
Inštitúcia dokončuje zonácie
národných parkov a chystá
sa posilniť ochranu vzácnych
druhov a biotopov. Okrem
toho chce využívať možnosti na realizáciu projektov, čo
má pomôcť podporiť rozvoj
organizácie.
V rámci projektu financovaného z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Interreg Poľsko - Slovensko
2014 až 2020, sa zamestnanci
národných parkov na oboch
stranách Tatier zúčastnili
vzdelávacích školení. Školenia zamerané na vysokohorskú a lavínovú problematiku,
filozofiu
sprístupňovania
chránených území a biometriu im pomohli upevniť svoje
doterajšie schopnosti a dozvedieť sa niečo nové.
Horská záchranná služba
(HZS) dostala od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky celkovo devätnásť
nových snežných skútrov.
Štyri z nich putovali do oblasti Vysoké Tatry. Vďaka
modernizácii technicko-materiálneho vybavenia HZS sa
zvýši bezpečnosť a rýchlosť
zásahov nie len na lyžiarskych svahoch, kde počas
zimnej sezóny zasahujú najčastejšie.
Počas víkendu ošetrili
pracovníci HZS v lyžiarskom stredisku v Tatranskej
Lomnici štyroch zranených
lyžiarov. Na úrazovosť má
vplyv počet návštevníkov
na svahu a podmienky, ako
napríklad viditeľnosť, čo
vplýva aj na návštevnosť.
Poslednú januárovú sobotu požiadala o pomoc HZS
dvadsaťsedem ročná slovenská skialpinistka, ktorá
si pri páde počas lyžovania
(pokračovanie na str.13)

Z vrchov a dolín

Rátali vtáctvo, ale všímali si aj znečistené toky
Aj počas uplynulého januára sa slovenskí ochranári zapojili do medzinárodného sčítania
vtáctva, ktoré je zamerané na zistenia početnosti nehniezdených populácií vodných a na vodu
viazaných vtákov. Pracovníci Správy TANAP-u si pod drobnohľad zobrali úseky na rieke Váh,
Poprad, Oravica a ich prítoky. Zhodnotili aj stav znečistenia samotných vodných tokov.
„Najčastejšie videné druhy kom. Ďalším nešťastníkom bol môžeme nájsť aj napriek tomu,
zimujúceho vtáctva, ktoré sme káčer kačky divej so zapletenými že ide o územie európskeho výna pridelených vodných tokoch behákmi do nylonového vlasca,“ znamu. Na pomerne krátkom
zaznamenali, boli kačica divá, uvádzajú na webovej stránke úseku sme determinovali veľa
vodnár potočný, potápač veľký, ochranári. Nelichotivým titu- znečisťovateľov, túto situáciu
labuť hrbozobá, volavka popola- lom najšpinavšia rieka „ocenili“ bude v dohľadnej dobe potrebné
vá, beluša veľká, kačica chrapka, Biely Váh v úseku medzi Važ- riešiť na lokálnej úrovni so sapotápka malá, ale aj orliak mor- com a Východnou. „V tomto hor- mosprávami miest a obcí,“ konský a rybárik riečny. Počas nie- skom vodnom toku vyvierajúcom štatovali ochranári.
koľkých dní strávených v blízkosti priamo pod úpätím Kriváňa, by
Do sčítania sa zapájajú stovvody je možné zažiť príjemné a aj sa nielenže nikto nechcel nikdy ky mapovateľov, sú medzi
tie menej príjemné situácie. Túto kúpať, ale na mnohé úseky rieky nimi profesionálni ornitolósčítavaciu sezónu sme mali mož- sa žiaľ aj ťažko pozerá.
govia, členovia a dobrovoľníci
nosť vidieť vydru riečnu s kuPlastové fľaše, chladničky, kre- SOS/BirdLife Slovensko a ďalrióznym úlovkom, ktorým bola slá, koberce, dvere z automobilu šie ochranárske organizácie.
umelá rybka s olovkom aj háči- a iné druhy odpadu, to všetko tu (ija)

Lesníci sa zišli na konferencii, hlavnou témou bola kondícia lesa
Koniec minulého týždňa patril v kongresovom
centre novosmokoveckých kúpeľov vyše dvom
stovkám lesníkom, ktorí sa tu zišli už na 27. ročníku medzinárodnej konferencie o ochrane lesa.
Odborným garantom medzinárodnej konferencie o ochrane lesa je Lesnícky výskumný ústav
Zvolen, Odbor ochrany lesa a manažmentu zveri - Lesnícka ochranárska služba Banská Štiavnica. Hlavnými témami stretnutia bola ochrana
lesa na Slovensku, v Poľsku a v Českej republike.
Zdravotný stavu lesov v chránených územiach
neštátnych vlastníkov lesov, taktiež kondícia dubových porastov, ale aj elektronizácia služieb Lesníckej ochranárskej služby, či výsledky riešenia
výskumných projektov Lesníckeho výskumného
ústavu so zameraním na ochranu lesa.
„Zdravotný stav lesov je v súčasnosti ovplyvňovaný rozsiahlymi vetrovými kalamitami (2004, 2014)
a následne mimoriadnym premnožením lykožrúta

smrekového na nespracovanej smrekovej drevnej
hmote. Tiež vplyvom sucha, ktoré sa prejavuje najmä na Záhorí na pieskových plochách, kde najviac
oslabenou drevinou je borovica lesná. K vážnym
ochoreniam ďalej patrí hubové ochorenie jaseňa
štíhleho, ktoré je podobne decimujúce ako tracheomykózy na brestoch, či duboch. V roku 2017 sa
lokálne vyskytli nové ohniská premnoženého lykožrúta bukového na buku. V súčasnosti bučiny celoplošne ešte nie sú ohrozené, ale je to signál, že ani
bučiny nie sú bez významných škodlivých činiteľov,
najmä v aktuálnych rýchlo sa meniacich klimatických podmienkach,“ uvázda Národné lesnícke
centrum na svojej webovej stránke.
Na konferencii si účastníci pripomenuli
aj okrúhle a významné 120. výročie vzniku lesníckeho výskumu na území Slovenska (1898 Banská
Štiavnica – 2018 Zvolen), ako aj 100. výročie vzniku Československej republiky (1918). 
(td)

Tatranská horská služba bilancovala
ganizovali množstvo besied a osvetových
prednášok. Na jeseň sme sa zúčastnili
medzinárodného kongresu horských záchranných služieb ICAR, ktorý sa uskutočnil v Andore. Témou kongresu bola
záchrana z veľkých stien, stenové postupy
záchrany v jaskyniach, nové metódy riešenia
traumy z visu a nové postupy, ktoré si vyžadujú príchody nových športov ako BASE jumping či
skydiving,“ povedal František Mrázik, podpredseda THS-DZ.
Podľa stanov THS-DZ je každý druhý rok volebným rokom, kedy si 63 dobrovoľníkov volí členov Rady horskej služby vrátane predsedu THSDZ, ako aj členov revíznej komisie. Nové voľby
priniesli zmenu na mieste predsedu materiálovej
komisie a zmeny v revíznej komisii. Valné zhromaždenie vyslovilo naďalej jednomyseľne dôveru
doterajšej rade na čele s predsedom Jaroslavom
Švorcom. 
(kb)

V piatok, 26. januára, sa v Tatranskej Lomnici konalo
valné zhromaždenie členov Tatranskej horskej služby
– dobrovoľného zboru (THS-DZ). Zhromaždenie bolo
zamerané na zhodnotenie sezóny, voľbu členov Rady
horskej služby a vytýčenie úloh na rok 2018.
Dobrovoľní záchranári ošetrili za uplynulú
zimnú sezónu celkovo 381 úrazov, z toho 107
ľahkých, 186 stredných a 73 ťažkých úrazov.
V pätnástich prípadoch sa jednalo o iný zásah,
ako napríklad zvoz lyžiarov ovplyvnených alkoholom alebo pomoc lyžiarom, ktorý sa po vystúpení z lanovky báli samostatne zísť dolu.
„Z našej činnosti sa čoraz viac vytráca sezónnosť. Koniec zimnej sezóny a záchrany na lyžiarskych svahoch cez množstvo asistencií na športových podujatiach rok čo rok plynulejšie prechádza
do letnej sezóny. V lete sme počas letných terénnych služieb a asistencií zaznamenali 31 úrazov.
Okrem štandardných služieb a asistencií sme or-
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Skvelé výsledky Tatrancov v európskom pohári
šla do cieľa na piatom mieste
a ako tretia juniorka. V najtechnickejšej disciplíne slalom
sa predstavil aj najskúsenejší
pretekár Martin Legutky ml.,
ktorý si vyjazdil medzi mužmi
tretie miesto a v kategórii Masters skončil druhý.
„Dávid v disciplíne slalom
neštartoval kvôli zraneniu
z obrovského slalomu, keď
pri dojazde za cieľom mal
hrôzostrašný pád, ale našťastie ho zastavila ochranDávid Pristač na trati obrovského ná sieť. Inak by bol letel
slalomu. Foto: archív M. Legutky. do lesa,“ priblížil tréner.
Pretekárov už v najbližčila šiesta medzi ženami a tretia ších dňoch a týždňoch čakajú
v juniorkách. Dávid si medzi ďalšie preteky série FIS v Česmužmi vybojoval tretie miesto kej republike, Poľsku i na Sloa v junioroch opäť dominoval, vensku a v polovici marca sa
rovnako ako v tretej disciplíne chystajú na ďalšie kolo Deaf
– v obrovskom slalome. Me- Ski Europacup Club 2018, tendzi mužmi sa mu ušlo druhé toraz do talianskeho strediska
miesto. Tereza v „obráku“ pri- Schwemmalm – Unteltal.  (ija)

Tohoročná sezóna sa pre členov Telovýchovnej jednoty (TJ) Vysoké Tatry, oddiel nepočujúcich úspešne rozbieha. Prvé preteky
série FIS absolvovali v decembri. V tretí januárový víkend pokračovali na Európskom pohári nepočujúcich Deaf Ski Europacup
Club 2018 v rakúskom stredisku Steinach am Brenner.
„Za nie príliš ideálnych
poveternostných podmienok sa nám však podarilo dosiahnuť popredné
umiestnenia v kategórii
dospelých i juniorov,“ netajil
spokojnosť
tréner Martin Legutky st.
Tatranci sa predstavili
v štyroch disciplínach.
V Super G si Tereza Pristačová vyjazdila piate miesto,
ale vo vekovej kategórii junioriek skončila tretia. V rovnakej
disciplíne sa darilo aj jej bratovi
Dávidovi, ktorý medzi mužmi
bodoval na druhom mieste, no
v junioroch nenašiel premožiteľa. V kombinácii Tereza skon-

Jana Gantnerová z a pá l i l a
v Tatrách olympijskú pochodeň
(dokončenie zo str. 10)

vít, či už stretnutia, školenia pred
olympiádou alebo poolympijské
vyhodnotenie. Toľko olympionikov hostil asi máloktorý hotel.
Čo sa týka výstav, toto je druhá
olympijská výstava. V roku 2016
tu mal výstavu popredný športový fotograf Ján Súkup. Aj takýmto
spôsobom sme chceli nie len návštevníkom priblížiť túto významnú športovú udalosť,“ uviedla
Jana Gantnerová - Šoltýsová.
Obe sa môžu pýšiť titulom OLY
za menom, ktorý schválila v novembri Svetová asociácia olympionikov. Je to ako akademický
titul pre účastníkov OH a ZOH,

ktorí sa dlhodobo pripravovali
a tvrdo na sebe pracovali, aby
reprezentovali svoju krajinu
na olympiáde. Titul slúži ako
symbolické uznanie a pripomenutie ich úspechu.
Aktuálna výstava prostredníctvom niekoľkých panelov približuje osemdesiatročnú históriu
olympijskej pochodne. Návštevníci sa dozvedia, čo symbolizuje
olympijský oheň, kedy prvýkrát
horel a kto bol autorom tejto myšlienky. Panely dopĺňajú
mapky znázorňujúce trasy štafiet z antickej Olympie – miesta
zapaľovania ohňa až po vzdialené dejiská olympijských hier.

Pozornosť je venovaná aj roku
1936, kedy štafeta prebehla jediný raz v histórii cez územie
dnešnej Slovenskej republiky,
terajšie obce Rusovce a Jarovce.
Výstavu zapožičalo Slovenské
olympijské a športové múzeum,
ktoré patrí pod Slovenský olympijský výbor. Múzeum nemá
stálu expozíciu, ale organizuje
príležitostné putovné výstavy,
podobné tejto. Okrem Vysokých
Tatier bola súčasná expozícia
vystavená pred dvoma rokmi
v Košiciach. Návštevníci uvidia aj horiacu pochodeň, ktorú
na vernisáži zapálila slalomárka
Jana Gantnerová ml. 
(kb)

Volejbalistom sa „prehupla“ sezóna do druhej polovice
Podtatranská volejbalová liga (PVL) sa na prelome rokov po piatich kolách zápasov prehupla
do svojej druhej polovice. Hráči Tatrafitu z Tatranskej Lomnice sa v kategóriách MIX II. a MUŽI
prezentujú v každej z kategórií na inej strane tabuľky.
Od posledného článku v Tatranskom dvojtýždenníku sa volejbalistom z Tatranskej Lomnice
podarilo odohrať všetkých päť
zápasov PVL v oboch kategóriách. Pri MIX-och sa im darí viac.
Po hrách proti Spišskej Teplici,
Štrbe, Big Team-u „B“, ZŠ Jarnej
a Volejbalovému klubu priaznivVolejbalisti z klubu Tatrafit Tatranská Lomnica sa na 18. ročníku Memocov hokeja (VKPH) zo Spišskej
riálu Ladislava Laskoviča v Matejovciach umiestnili rovnako ako pred
Soboty sa nachádzajú na peknom
rokom, na 2. mieste. 

Foto: archív Tatrafit

(pokračovanie na str.15)
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v skratke
(dokončenie zo str. 12)

v Kráľovskom žľabe vo Veľkej
Studenej doline poranila dolnú končatinu. Pre urýchlenie
akcie bola o súčinnosť požiadaná posádka vrtuľníkovej
záchrannej zdravotnej služby
(VZZS) z Popradu. Z heliportu v Starom Smokovci zobrali
na palubu vrtuľníka záchranára HZS, ktorý bol následne spolu s lekárom vysadený
na mieste nehody. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej
starostlivosti bola pacientka
v podvese evakuovaná z terénu. Na heliporte v Starom
Smokovci bola preložená
na palubu vrtuľníka a letecky
transportovaná do nemocnice v Poprade.
O deň neskôr vypadol
zo sedačkovej lanovky na Solisko osemročný chlapec
českej národnosti. Zamestnanec lanovky zbadal, že
zo sedačky visí dieťa. Zaradil spätný chod, no otec už
chlapca neudržal a ten spadol
dole, z výšky asi sedem metrov. Na pomoc mu okamžite
prišli dobrovoľní záchranári
z Tatranskej horskej služby.
Chlapca bez vážnych poranení previezli na pozorovanie do popradskej nemocnice. Život mu zachránil pád
do mäkkého snehového záveja.
Posledný januárový deň
prišli na sánkarsky trenažér
v Starom Smokovci pretekať
žiaci z popradských základných škôl. V rámci 23. ročníka zimnej časti Športovej
olympiády detí a mládeže
mesta Poprad súťažili počas
dvoch dní v disciplínach bežecké lyžovanie, obrovský slalom, snoubording, bowling,
sánkovanie a rýchlokorčuľovanie.
Michal Bekeš zo Ždiaru
vytvoril slovenský rýchlostný
rekord na lyžiach. Na Svetovom pohári v disciplíne Speedski (rýchlostné lyžovanie)
dosiahol rýchlosť 207,394
kilometrov za hodinu! Počas
dvoch dní svetového šampionátu vo francúzskom stredisku Vars - La Fôret Blanche obsadil šieste a deviate
miesto. 
(kb)
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Historický úspech slovenského sánkovania
Jozef Ninis dosiahol na majstrovstvách Európy a vo svetovom
pohári v Lotyšsku životné úspechy. Jeho výsledok je zároveň
najlepším v ére samostatnosti slovenského sánkovania.
Vo Svetovom pohári v lotyšskej Sigulde sa Jozefovi Ninisovi
podarilo vybojovať v neolympijskej kategórii šprint fantastické druhé miesto. Porazil ho
len Roman Repilov z Ruska,
za ktorým zaostal o 0,072 sekundy. Ninis za sebou nechal
dokonca aj Felixa Locha, niekoľkonásobného majstra sveta
a dvojnásobného víťaza Zimných olympijských hier (Whistler 2010 a Sochi 2014). Účasť
v šprinte si zabezpečil v hlavných pretekoch mužov na Európskom šampionáte. Šampionátu sa zúčastnili aj ďalší naši
reprezentanti. V rámci Európy
sa Karol Stuchlák s Marekom
Solčanským umiestnili na sedemnástej pozícii, Katarína Šimoňáková obsadila osemnáste
miesto. Jozefovi Ninisovi sa
v prvej jazde podarilo vybojovať šieste miesto, druhú jazdu
mal najrýchlejšiu zo všetkých
pretekárov! V rámci majstrovstiev Európy sa posunul na šies-

tu pozíciu, v celkovom hodnotení pretekov svetového pohára
skončil štrnásty, v poslednom
kole siedmy, čo je jeho najlepšie umiestnenie v olympijských
disciplínach. „K sánkarskému
športu som sa dostal ako desaťročný na základnej škole.
Vtedajší sánkari oddielu TJ Lokomotíva Čadca robili nábor
nových členov a tak som sa tam
prihlásil aj ja,“ povedal o svojich
začiatkoch Jozef Ninis. Rodák
z Čadce preteká za Športový klub
polície Vysoké Tatry. Do Tatier
ho priviedli lepšie podmienky
a možnosti na prípravu: „Mladí sánkari väčšinou začínajú
na kolieskových saniach, učia
sa štarty a základy jazdy, ktoré
je možné natrénovať aj v telocvični. No s vekom stúpajú nároky na športovca a tak musí
napredovať.“ V čase, keď Jozef
dospieval, jediná funkčná sánkarská dráha bola v Tatranskej
Lomnici. Dráha so šestnástimi
zákrutami mu poskytla ideálne

podmienky na tréning. Keď ju
v roku 2004 zničila víchrica, trénoval už len v Starom Smokovci, kde následne postavili jediný
sánkarský štartovací trenažér
na Slovensku. Vo Vysokých Tatrách ho trénoval Ľubomír Mick,
ktorého nahradil bývalý reprezentant Ján Harniš. „K zámene
trénerov prišlo po zimných olympijských hrách v roku 2014, ktoré sa konali v Soči. Ľubo dostal
ponuku na spoluprácu s americkou sánkarskou reprezentáciou,
a keďže Jano ukončil svoju aktívnu pretekársku činnosť, dal sa
na dráhu trénera.“ Za svoje najlepšie výsledky považuje šieste
a siedme miesto na majstrovstvách Európy v Sigulde, trináste
miesto na majstrovstvách sveta

v Oberhofe, siedmu, ôsmu a trikrát desiatu priečku v hlavných
pretekoch Svetového pohára.
Veľmi si cení aj konečné štrnáste
miesto v celkovom hodnotení
Svetového pohára. Viacnásobný majster Slovenskej republiky
v jazde na saniach a viacnásobný majster Slovenskej republiky
v štartoch na kolieskových saniach, v najbližších dňoch absolvuje svoju štvrtú olympiádu.
„Moje hlavné plány sú dosiahnuť
na olympiáde kvalitný výsledok
a v zdraví sa vrátiť domov. To
by bola krásna bodka za celkom
úspešnou sezónou. Po zimných
olympijských hrách sa rozhodnem, čo bude nasledovať ďalej,“
zhodnotil svoje plány Jozef Ninis. 
(kb)

Program našich športovcov na olympiáde

XXIII. Zimné olympijské hry v juhokórejskom Pjongčangu budú prebiehať od 9. do 25. februára. Hoci
súťaže v curlingu a v skokoch na lyžiach začnú už 8. februára, olympiádu otvorí slávnostný ceremoniál, ktorý je naplánovaný na 9. februára o 12.00 hodine nášho času (20.00 hodine miestneho času).
Do Kórejskej republiky vycestovalo päťdesiatšesť slovenských
športovcov. Dvadsaťpäť hokejistov, desať biatlonistov, sedem
zjazdových lyžiarov, päť bežcov
na lyžiach, päť sánkarov, traja
krasokorčuliari a jedna snoubordistka. Z Vysokých Tatier
a blízkeho okolia budú na olympiáde štartovať v kategórii zjaz-

dové lyžovanie súrodenci Adam
a Andreas Žampa, náhradníčka
Barbara Kantorová, bežec na lyžiach Peter Mlynár, biatlonista
Martin Otčenáš a sánkari Jozef
Ninis, Jakub Šimoňák, Marek
Solčanský, Karol Stuchlák a Katarína Šimoňáková. Program
ich olympijských jázd je naplánovaný nasledovne:

Lyžiari bodovali

v Slovenskom pohári
Predžiaci z Lyžiarskeho klubu Tatranská Lomnica absolvovali
počas posledného januárového víkendu dve kolá Slovenského
pohára, kde si vybojovali viaceré pódiové umiestnenia. V poradí tretie kolo Slovenského poháru predžiakov (ročník narodenia 2004 až 2007) sa konalo vo Valčianskej doline. Celkovým
víťazom obrovského slalomu sa stal Andrej Barnáš. Z dievčat sa
najlepšie darilo Tamare Dorkovej, ktorá obsadila ôsme miesto.
Nasledujúci deň sa presunuli na Martinské hole, kde súťažili
na štvrtom kole pretekov. Tam Andrej Barnáš skončil druhý,
Tamara Dorková deviata, Martin Matúšek, Daniel Szaffko,
Alan Gajan a Jozef Pavčík sa umiestnili od pätnásteho po dvadsiate miesto. 
(kb)

Sobota, 10. februára: 11.10 Sane
muži: Jozef Ninis, Jakub Šimoňák
Nedeľa, 11. februára: 10.50 Sane
muži: Jozef Ninis, Jakub Šimoňák
12.15 Biatlon šprint na 10 km muži:
Martin Otčenáš
Pondelok, 12. februára: 11.50 Sane
ženy: Katarína Šimoňáková
13.00 Biatlon stíhacie preteky na 12,5
km muži: Martin Otčenáš
Utorok, 13. februára: 03.30 Alpské
lyžovanie (superkombinácia) 1. kolo –
zjazd: Adam Žampa
07.00 Alpské lyžovanie (superkombinácia) 2. kolo – slalom: Adam Žampa
09.30 Bežecké lyžovanie šprinty klasická technika - kvalifikácia: Peter Mlynár
12.00 Bežecké lyžovanie šprinty finále
11.30 Sane ženy: Katarína Šimoňáková
Streda, 14. februára: 5.45 Slalom
ženy: Barbara Kantorová
12.20 Sane dvojice muži: Marek Solčanský, Karol Stuchlák
Štvrtok, 15. februára: 03.00 Supe G
muži: Andreas Žampa
12.00 Biatlon individuálne preteky
na 20 km muži: Martin Otčenáš
13.00 Sane štafety tímov

Piatok, 16. februára: 07.00 Bežecké
lyžovanie - preteky na 15 km voľnou
technikou muži: Peter Mlynár
Sobota, 17. februára: 03.00 Super G
ženy: Barbara Kantorová
Nedeľa, 18. februára: 02.15 Obrovský
slalom muži 1. kolo: Andreas Žampa
05.45 Obrovský slalom muži 2. kolo:
Andreas Žampa
Utorok, 20. februára: 12.15 Biatlon
zmiešané štafety: Martin Otčenáš
Streda, 21. februára: 9.00 Bežecké
lyžovanie tímový šprint voľnou technikou - kvalifikácia: Peter Mlynár
Štvrtok, 22.februára: 02.15 Slalom
muži 1. kolo: Adam Žampa
05.30 Slalom muži 2. kolo: Adam Žampa
Piatok, 23. februára: 3.00 Alpská
kombinácia ženy zjazd, 2. kolo 6.30 slalom: Barbara Kantorová
12.15 Biatlon štafeta muži 4 x 7,5 km:
Martin Otčenáš
Sobota, 24. februára:
03.00 Alpské lyžovanie tímová súťaž:
Veronika Velez-Zuzlová, Petra Vlhová,
Adam Žampa a Andreas Žampa (náhradníčka Barbara Kantorová)
06.00 Bežecké lyžovanie klasická technika s hromadným štartom muži 50 km:
Peter Mlynár
(kb)
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Infoservis / Inzercia

Volejbalistom sa„prehupla“ sezóna...
(dokončenie zo str. 13)

2. mieste z deviatich tímov. Pred
sebou majú ešte tri rozhodujúce
zápasy, kde si dali za cieľ udržať sa
na jednom z prvých troch miest,
aby mohli v druhej časti sezóny
zabojovať o prvenstvo. V kategórii MUŽI sa im veľmi nedarilo
a po piatich kolách sa nachádzajú na predposlednom, siedmom

mieste. Pre chlapcov je to prvá sezóna v tejto triede a tým pádom im
ide skôr o spoznanie prostredia,
objavenie volejbalu za účasti mužov a nájdenie tej správnej „chémie“ na ihrisku, aby všetko išlo
tak, ako má. Ich plánom na sezónu je zahrať si čo najviac a skončiť
čo najlepšie. Zatiaľ majú skúsenosti z MIX-ov, kedy prvé dve

sezóny skončili poslední, tretiu
na piatom mieste a štvrtú už celú
vyhrali. Medzitým stihli odohrať
jeden prípravný zápas s tímom
chlapcov z Liptovského Mikuláša
(vyhrali 3:0), „vyšantiť“ sa na celodenných turnajoch v Tatranskej
Štrbe (nedohrali kvôli časovej
tiesni) a Matejovciach (2. miesto
z piatich) a vycibrili si svoje zručnosti na III. Víkende zdokona-
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ľovania volejbalových zručností
s profesionálnym trénerom Ondrejom Spišákom. To všetko len
vďaka sponzorom, členskému,
podpory z dotácie mesta Vysoké Tatry a podpory vás všetkých
obyvateľov mesta, ktorí na nás
pozitívne myslíte. Týmto všetkým
veľmi pekne ďakujeme a budeme
sa snažiť robiť aj naďalej dobré
meno.
Michal Hanč

Mesto Vysoké Tatry

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

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

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

primátor mesta Vysoké Tatry

Oznam

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

Ponuka práce

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

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

Ponuka práce

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

Inzercia

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

Pre občanov a návštevníkov Vysokých Tatier
vydáva mesto Vysoké Tatry. Vedúca redaktorka: Mgr. Ingrid Janigová (e-mail: ingrid.janigova@vysoketatry.sk). Redaktorka: Mgr. Katarína
Bohušová (katarina.bohusova@vysoketatry.sk).
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Mestský

Čistenie kobercov, sedačiek,
automobilov. Cenník na www.
tepovanie-poprad.sk, Tel: 0907
437712,domácnosti aj firmy.
Starší pán so záujmom o prírodné krásy hľadá podnájom
alebo kúpi menší byt v Tatrách,
Poprade alebo okolí. Tel: 0944
287 670

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

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

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

8. - 21.2. 2018

Tatranská Lomnica – medzistanica ŠTART
9. ročník podujatia pre rodiny s deťmi venovanému
severským plemenám psov.

Starý Smokovec – Kaviareň a čajovňa U Vlka

LUNAG RI - Film DE, 19 min., réžia: Joachim Hellinger,
Hans-Peter Stauber
REEL ROCK 11 - Dodo´s Delight - Film USA, 27 min.,
réžia: Josh Lowell, Peter Mortimer, Nick Rosen.

Gregoriánsky chorál v podaní 10-členného speváckeho
zboru.
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NIKOLAJ NIKITIN HRÁ
PRE TATRY

18:00 h

10:00 h

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

Starý Smokovec – Galéria Tatranský šperk
Komorné posedenie.

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

Starý Smokovec – Kaviareň a čajovňa U Vlka
Hudobné vystúpenie slovenského saxofonistu.

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

Vstup voľný

celý
mesiac

Št.-Ne.: 10:00-20:00

celý
mesiac
09:00-18:00

Vstup voľný

Starý Smokovec – Hrebienok, Tatranský Dóm

Záverečné preteky Zimnej bežeckej série na trase
Tatranská Polianka - Sliezsky dom.
Organizátor: Sport Tatry o.z., sport@sporttatry.sk

POHÁR PRIMÁTORA
VYSOKÝCH TATIER

Tatranská Lomnica - Buková hora

Prvé kolo tradičných pretekov v obrovskom slalome
pre deti základných škôl mesta Vysoké Tatry.

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.

celý
mesiac

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

TATRANSKÝ ŠPERK

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

Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

Vstupné: 2 €

17:00 h
15:30 h

VOCES GREGORIANAE
CASSOVIENSES

Tatranská Polianka - Sliezsky dom

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

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

20

19:00 h

celý
mesiac

Starý Smokovec – Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe

JÁN MOKOŠ O SVOJEJ LÁSKE
K TATRÁM

Vstupné: 6 €

Vstupné: 0,5 € - 2 €

VEČER S LEGENDAMI

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

Vstupné: 2 €

VÝSTAVY

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

ZIMNÁ BEŽECKÁ SÉRIA GRAND FINÁLE

Organizátor: Mesto Vysoké Tatry, oddelenie kultúry a športu
+421 52 4422 778 a Lyžiarsky klub Tatranská Lomnica

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

JURAJ WEINCZILLER DENALI 1980

Starý Smokovec – Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe, Vila Alica

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

celý
mesiac

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

Vstup voľný

19:00 h

FILMOVÉ PREMIETANIE

Vstup voľný

okrem pondelkov

15:30 h

NEDEĽA
STREDA
PIATOK
NEDEĽA

Koncert hudobného telesa, ktoré sa predstaví tvorbou
z dielne M. Vargu, K. Emersona či R. Wakemana.

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

Vstup voľný

UTOROK

Starý Smokovec – Hrebienok, Tatranský Dóm

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

Vstupné: 2 €

STREDA

MUSIC THEATRE ORCHESTRA
Organizátor: Región Vysoké Tatry, www.regiontatry.sk, www.vt.sk

Vstupné: 1 €

18

14

Organizátor: TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S.
brodansky@tmr.sk

Vstup voľný

16

10

Vstup pre divákov
voľný

09:00 h

SNEŽNÉ PSY

Vstup voľný

14

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok
a zaujímavostiach.

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

10-11

11

Starý Smokovec – zraz na autobusovej stanici

STREDA

10:00 h

PIATOK
SO-NE

Vstupné: 2 €

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
STARÉHO SMOKOVCA

SOBOTA

ŠPORT

PROGRAMY

9

KALENDÁR
PODUJATÍ

AKO DOMA

Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

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

viac na www.vysoketatry.sk

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

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

