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Ďalšie z prvenstiev vo Vysokých Tatrách
– Spánkové laboratórium v Tatranskej Kotline
tatranská kotlina / vysoké tatry - Prvé spánkové laboratórium
v Prešovskom kraji je v Tatranskej Kotline. K dispozícii bude pre všetkých,
ktorí pociťujú akýkoľvek problém so spánkom. Prvé zariadenie takéhoto druhu v Prešovskom kraji zjednoduší život pacientom. V srdci Tatier,
Tatranskej Kotline tak pacienti okrem vstupného pohovoru s odborníkom
podstúpia odborné vyšetrenia, ktoré odhalia príčiny spánkového apnoe
(chrápania), častého budenia sa, trhavých pohybov počas spánku a iných.
Spánkové laboratórium v Tatranskej Kotline ponúka možnosť polysomnografického vyšetrenia, ktorého základom je sledovanie: aktivít mozgu, pohyby očí, aktivity
svalstva tváre, dýchanie, srdcovú činnosť,
nasýtenie krvi kyslíkom, pohyby dolných
končatín či neobvyklé pohyby počas spánku. Zamerané je však najmä na poruchy
dýchania, ktoré sú sprevádzané chrápaním.
Jav nielen nepríjemný, ale v niektorých prípadoch aj zdraviu škodlivý. Nebezpečné
je, že počas niekoľkých sekúnd prestanete
dýchať, čo je nielen nebezpečné ale aj život ohrozujúce. Varovnými príznakmi
spánkového apnoe sú často únava, bolesti hlavy či nadmerná spavosť. Vyšetrenie
v zariadení je hradené zdravotnou poisťovňou. Pacienti zdravotnej poisťovne Dôvery
už vyšetrenie môžu absolvovať a pacienti
zvyšných dvoch poisťovní už čoskoro, nakoľko spolupráca s poisťovňami prebieha.
Najprv pohovor s lekárom

Vyšetreniu pacientov v laboratóriu predchádza vstupný pohovor s lekárom, pri ktorom sa využívajú aj rôzne dotazníky, infor-

mácie z nich sa následne
obvykle doplnia rozhovorom s pacientom, prípadne aj s jeho blízkymi, ktorí majú možnosť
ho v spánku pozorovať.
Dĺžka vyšetrenia v spánkovom laboratóriu závisí Návšteva v spánkovom laborátoriu, zľava primátor mesta Ján
od problému, ktorý treba Mokoš, primárka oddelenia A. Bosmanová a riaditeľ M. Pataky.
vyriešiť. Komplexné vyšetrenie pacienta s poruchou spánku spravidla nepresiahne 48 hodín.
Samotné vyšetrenie prebieha po pohovore
s lekárom v príjemnej atmosfére. Pacient
príde na izbu, kde si môže urobiť pohodSTARÝ SMOKOVEC – Zasadnutie mestskélie. Čítať svoju obľúbenú knihu, pozrieť
ho zastupiteľstva zo štvrtka, 26. apríla
film či seriál alebo príjemnejšie, prechádzkou po okolí. Pred večerom sa začne celá sa zaoberalo okrem Hospodárenia škôl,
príprava pacienta na vyšetrenie. Samotné správe z hospodárenia VPS Vysoké Tatry
zapojenie snímačov, čidiel, prísavok zabe- za uplynulý rok aj nájmami a prevodmi
rie personálu viac ako hodinu. Následne nebytových priestorov, objektov a poje pacient pripravený na monitorovaný zemkov a vymenovaná bola aj vedúceho
spánok v laboratóriu, kde sa sledujú už redaktorka Tatranského dvojtýždenníka,
spomínané funkcie, mozgu, srdca, pohyby M. Pavligová a zarezonovalo aj odstúpenie viceprimátora J. Janigu.
(pokračovanie na str.3)
Plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva sa koncom mesiaca okrem kontrol plnenia uznesení sa tradične riešil
aj záverečný účet mesta. Správa o hospodárení škôl, Základnej školy v Tatranskej
Lomnici a Základnej školy s materskou
školou v Dolnom Smokovci. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielov majetku
ku koncu roka 2017. Správu o hospodárení
VPS Vysoké Tatry, nájmy a prevody nebytových priestorov, objektov
a pozemkov. Delegovali sa aj zástupcovia do rád škôl a predložil sa návrh na schválenie všeobecne záväzných nariadení mesta o odpadoch

Prvý máj vo Vysokých Tatrách priniesol viacero rekordov a noviniek. 

Posledné aprílové
mestské zastupiteľstvo

Viac na strane 4-5

(pokračovanie na str. 2)
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videli sme
Pracovníci Správy Tatranského národného parku informovali, že známa orlica
Anička, ktorú pozorovali pomocou ornitologických krúžkov na nohách, sa vrátila
do Tatier. Zo zimoviska v juhovýchodnej
Afrike sa vrátila na upätie Západných
Tatier. Samicu orla krikľavého sledovali
od augusta 2013. Za ten čas navštívila celkovo dvadsaťšesť štátov, preletela
cez tri kontinenty a tri moria. Najďalej
bola v Južnej Afrike, v štáte Mozambik, vzdialenom 8 400 km od rodného.
Navštívila aj Burundi, Eritreu a Svazijsko.
Keďže jej hniezdisko bolo posledné roky
ohrozované veternou a následne lykožrútovou kalamitou, pristúpilo sa k vyhláseniu ochrannej zóny v okolí hniezda.
Spoločnosť TMR, ktorá je prevádzkovateľom viacerých lyžiarskych stredísk
v Tatrách, vyskúšala po prvýkrát experiment uskladňovania snehu. Na Slovensku to ešte nikto nerobil, hoci v zahraničí
je to bežné. Prvým strediskom, kde nový
experiment testujú, je Jasná v Nízkych
Tatrách. Sneh, ktorý by mal vydržať
do ďalšej zimy, skladujú na veľkých kopách chránených pred teplom a dažďom
pomocou Geotextílií a UV fólií. Ak sa
uskladňovanie snehu osvedčí, možno sa
začne táto metóda vyžívať aj v iných strediskách.
Lesnícke dni, ktorých koordinátorom sú Štátne lesy TANAP-u, sa tradične uskutočnili na námestí v Kežmarku.
Lesníci pripravili pre záujemcov bohatý
celodenný program, počas ktorého sa
školáci a návštevníci nielen zabavili, ale
aj veľa naučili. Lesní pedagógovia ich
naučili rozoznávať pobytové znaky živočíchov či zvuky zvierat, priblížili im „tatranské naj“ a poradili, ako sa pri túrach
v Tatrách orientovať podľa smerovníkov
a turistických značiek.
Pokračovanie legendárnej rozprávky
z dielne Juraja Jakubiska Perinbaba 2,
v ktorej si zahrala aj Ľudmila Swanová,
sa natáčala aj pod Tatrami. Rozprávkové
pokračovanie kultového príbehu sa natáčalo napríklad v Ždiari či Kežmarku.
61-ročná speváčka Marika Gombitová vyrazila so svojou novou kapelou
po dlhoročnej pauze na turné. Ako sama
povedala, bola šťastná, že prvý koncert
mala práve v krásnych Vysokých Tatrách.
Kvetinové mandaly si budú môcť
záujemcovia vytvoriť počas nasledujúcich dní na piatich významných Slovenských miestach. Podujatie, ktorého
organizátorom je Birell, pripravilo
pre návštevníkov bohatý sprievodný
program spojený s ochutnávkami nealkoholických nápojov Birell Botanicals
a súťažami. Medzi piatimi miestami
Slovenska bude aj Bachledová dolina, kde sa pod Chodníkom korunami
stromov (v miestach nástupu na lanovku) uskutoční toto podujatie 8. mája
od 10.00 do 18.00 hodiny. 
(kb)

počuli sme

Na aktuálnu tému / Spravodajstvo

Posledné aprílové mestské zastupiteľstvo
(dokončenie zo str. 1)

a opatrovateľskej službe. Jedenásty bod programu, VZN o sociálnych službách neodhlasovali
poslanci a viceprimátor J. Janiga reagoval: „Stratil
som sa v zákonoch k smernici, tak aby sme naplnili
literu zákona aj naše právomoci a bolo by potrebné, aby sa k tomu vyjadril právnik a či nie je lepšie
stiahnuť materiál a predložiť ho v inej forme, formálne.“
V. Zlatá, sociálny pracovník mesta reagovala: „Robíme z toho veľký problém, aby sa poskytovala služba.
Buď ju zabezpečíme my alebo jej fungovanie a nechápem prečo, by mali ostať na 3 mesiace bez opatrovateľskej služby a v podstate je to povinnosťou mesta.“ Načo reagoval faktickou poznámkou poslanec
A. Gálfy: V návrhu je konkrétna firma a zo zákona
si môžu klienti vybrať kohokoľvek, nemala by byť
menovaná konkrétna firma ale všeobecne.“ J. Janiga
následne zhrnul celú polemiku: „Asi by to nemala
byť smernica ale zásady, aby bolo jasné aj smerom
vonku, preto to navrhujem stiahnuť.“ A poslankyňa
Jatiová vyjadrila presvedčenie: „Myslím si, že ak boli
spokojní tak na tie 3 mesiace, by bolo dobré, ak by
poskytovanie sociálnych služieb pokračovalo.“
Následne poslanci vymenovali M. Pavligovú
za novú vedúcu redaktorku Tatranského dvojtýždenníka. Ďalej sa predlžovali nájmy nebytových
priestorov a v 13/5 bode programu sa rozprúdila debata o činnosti OZ Carpathia, ktorej nájom
nakoniec poslanci nepodporili a hlasovali proti.
K návrhu sa vyjadrili z Majetkoprávneho oddele-

PÝTALI SME

SA ZA VÁS

nia mesta: „Informovali sme sa, že či vôbec fungujú
a majiteľ nám zaslal informáciu, že všetky aktivity sú na stránke avalanche.sk a fungujú.“ V rámci diskusie poslanec M. Hanč dodal: „Chcel som
sa k tomu vyjadriť, bol som tam osobne a nevidel
som tam žiadnu aktivitu a priestor nie je využívaný
na daný účel. Som v rozpakoch o čo tam skutočne
ide a neviem si to predstaviť, či to nie je niečo čo sa
deje poza náš chrbát a mohli by sme sa tomu povenovať, pozrieť si to, riešiť, nie je tam žiadna aktivita, nevidím dôvod, prečo by sme to mali predlžovať
a keď ju vykonáva cez stránku, načo tam má byť
a aby sme si zachovali dobré meno a zrušili ho a našli niekoho, kto ho využije lepšie.“ Následne J. Janiga
vyjadril: „Budeme to prerokovávať aj v júni a navrhujem tam ísť, skontrolovať a pozrieť si jeho aktivity,
dohodnúť si termín stretnutia aby sa stretli, dohodli
a takto to riešili.“ Ďalším tŕňom v oku sa stal prevod vlastníctva pozemku v Tatranskej Lomnici
do výlučného vlastníctva Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia, ktorý nebol zastupiteľstvom
schválený. V závere sa riešil návrh na kúpu nového
ELEKTROMOBILU – dotácia Envirofondu. Kde
poslanec M. Hanč reagoval: „Chcel, by som uviesť,
že je tú skúsenosť, že tieto lacnejšie majú dojazd
v lete 220 km a v zime sa boja či môžu ísť do PP. Aby
sme si dali na to pozor a dokúpili aj zimný balík, aby
sme zbytočne nedali prostriedky a potom to bude
nepoužiteľné.“ Následne pokračovala interpelácia
poslancov a diskusia uzatvorila posledné aprílové
zastupiteľstvo. 
(danbir)

V novej rubrike sa redakcia poteší vašej priazni a zároveň vás žiada o spoluprácu.
Aktuálne problémy, tipy, otázky a ich riešenia radi položíme vedeniu mesta. Kontaktovať nás môžete e-mailom, osobne či telefonicky na zverejnených adresách redakcie.

Zosuv v Tatranskej Lesnej a navrhované riešenia
Jozefa Gála, vedúceho Oddelenia investičnej činnosti, opráv
a údržby mesta Vysoké Tatry
sme oslovili ohľadom zosuvu
skál v Tatranskej Lesnej.
„V Tatranskej Lesnej je zosuv,
ktorý pretrváva už niekoľko rokov,
je možné, že od kalamity v roku
2004. Zo svahu vypadávajú skaly väčších a menších rozmerov.
Ohrozujú zdravie a život chodcov,
vodičov a občanov. Predpokladá
sa, že problém vznikol podmývaním terénu vodou, čo spôsobuje
následný zosuv skál. Celý svah je
vytvorený z piesku, v ktorom sú
skaly a činnosťou vody sa uvoľnené
skaly dostávajú na vozovku čo je
nebezpečné. Na mieste boli dvaja
geológovia a projektant a urobili
dôkladnú prehliadku, na ktorej
zistili, že za vrcholom svahu sa nachádza lesná cesta. Smerom k svahu sa nachádza stará zvážnica,
v ktorej je vyhĺbená do terénu (rigol) s funkciou ako nejaká priekopa, ktorá je vlastne pozdĺž celej
cesty. Zrážková a snehová voda sa

v nej nakumuluje a preteká a svojou činnosťou rozpúšťa podložie.
Návrh geológov je taký, že v prvom
rade je potrebné rozložiť pomery
s vodou. Starú zvážnicu treba prečistiť, tak aby voda dokázala z nej
odtekať. Prípadne výškovo upraviť
koryto, aby voda odtekala oboma
smermi. Pomerne jednoducho, by
sa bagrom tieto veci vedeli urobiť.
Ďalšou vecou však je, že zo svahu
povyťahovať veľké skaly, upraviť
a urovnať, aby neboli previsy aby
nepadali na vozovku. Sekundárnou záležitosťou by bolo teda dať
dva rady záchytnej siete, ktorá by
bola upevnená na stĺpoch vo výške cca 3 až 4 metre. V prípade
pádu, by zachytávala padajúce
skaly. Prvá, by mala byť umiestnená od vrcholu nejakých 20 až
25 metrov a ďalšia, by mala byť
umiestnená cca 5 až 6 metrov
nad chodníkom. Namiesto betónov, aby sa vybudoval gabiónový
múr vo výške 2 metre, ktorý by
pokračoval smerom na Smokovec
a postupne by sa znižoval.

Predchádza tomu vypracovanie
projektovej
dokumentácie,
na ktorú momentálne nie sú
vyčlenené finančné prostriedky.
Projektant rieši aj podanie
žiadosti na Ministerstvo životného
prostredia SR, ako mimoriadnu
situáciu – havarijný stav. Potom,
by náklady na projektovú
dokumentáciu
mali
byť
oprávneným výdavkom,“ uviedol
J. Gál. 
(danbir)

Dočasné riešenie problému zosuvu
skál v Tatranskej Lesnej.
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Spravodajstvo

Ďalšie z prvenstiev vo Vysokých Tatrách
– Spánkové laboratórium v Tatranskej Kotline
(dokončenie zo str. 1)

a sprievodné zvuky. V izbe sú
aj kamery, takže spánok vidí odborný lekár v celistvosti, čo mu
pomôže pri následnom stanovení správnej spánkovej poruchy.
Potrebných je celkovo aspoň 6
hodín záznamu, ktorý posudzuje lekár priamo v zariadení, čo
zjednodušuje proces vyhodnotenia výsledkov. Pacienti, ktorí
potrebujú aj druhé, odbornejšie vyšetrenie absolvujú druhú
noc v druhej izbe, kde sa už
cielene zamerajú na jeho problém a pomôžu nielen stanoviť
diagnózu, ale navrhnúť aj spôsob ďalšej liečby.
Poruchy dýchania v spánku

Spánkové laboratórium v Tatranskej Kotline sa zameriava
hlavne na poruchy dýchania

v spánku. Tieto poruchy sú
často sprevádzané chrápaním.
Silný hrdelný zvuk môže byť
v mnohých prípadoch len neznesiteľný, u niektorých ľudí
však signalizuje vážnu poruchu
spánku. Pri nej človek aj na niekoľko desiatok sekúnd prestane
dýchať a najčastejšími sledovanými príznaky sú: únava, bolesti hlavy, nadmerná spavosť.
Dokážu však odhaliť aj iné
poruchy spánku, napríklad
syndróm nepokojných nôh,
keď počas spánku dochádza
k mimovoľným zášklbom svalov dolných končatín a mimovoľným pohybom nôh,
ktoré sú často spojené so srdovo-cievnymi alebo obličkovými ochoreniami. Odhaľujú sa
tu aj poruchy spánku spojené

s REM-fázou spánku. Tieto
poruchy patria do pôsobnosti iných odborníkov, spánkové laboratórium však dokáže
diagnostikovať aj takéto poruchy a nasmerovať pacienta
k správnemu odborníkovi.

Pretlaková
ventilačná terapia

Po stanovení diagnózy
spánkového apnoe lekár
odporučí adekvátnu liečbu, ktorá zahŕňa postupy
schopné zmierniť alebo
celkom vyliečiť intenzívne
chrápanie a zastavenie dýchania v spánku.
Spôsob, akým
sa dosahuje
normalizácia
priechodnos-
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ti dýchacích ciest a tým obmedzuje chrápanie a dychové
pauzy, sa nazýva pretlaková
ventilačná terapia. Poskytuje
výrazný liečebný efekt u pacientov bez ďalších sprievodných ochorení, ale taktiež
u pacientov po infarkte, cievnej
mozgovej príhode a s inými
ochoreniami. Preto, by sa u pacientov s obštrukčným
spánkovým apnoe
malo čo najskôr začať s touto liečbou.
Ďalšie metódy liečby
obštrukčného
spánkového
apnoe
zahŕňajú v prípade
nevhodných pomerov v ústnej dutine otorinolaryngologické zákroky
alebo použitie rôznych orálnych pomôcok. (danbir)

P r v ý  E l e k t r o m o b i l v o  V y s o k ý c h
Tat r ác h s a s ta n e r e a l i to u
vysoké tatry - Pripravovaná žiadosť mesta o poskytnutie
dotácie v rámci výzvy, ktorú vyhlásil Environmentálny fond
v oblasti Elektromobity je v plnom prúde. Ak sa mestu podarí
získať dotáciu bude nový elektromobil už do konca roka
realitou. Dôležitým krokom bude aj následné vybudovanie
nabíjacích staníc.
Nákup nového elektromo- elektrické vozidlá) s výkonom
bilu bude využívaný najmä elektromotora od 18 kW do 150
na účely mesta. Zabezpečenie kW. Vozidlo zakúpené formou
rôznych sociálnych služieb, dotácie sa môže využívať výslužieb pre školstvo, či jeho vy- lučne na činnosti nehospodáružitie pri kultúrnych a športo- skeho charakteru vo verejnom
vých podujatiach. Elektromobil záujme a na výkon samosprávpre účely tejto výzvy je defino- nych funkcií. Maximálna výška
vaný ako elektrické vozidlo ka- poskytnutej dotácie je 30 tisíc
tegórie M1 typu BEV (batériové eur, zvyšok dofinancuje mesto

z vlastných zdrojov, pričom
priemerná cena takýchto elektromobilov sa pohybuje od 32
do 37 tis. eur.
O tom či mesto získa dotáciu
sa rozhodne do konca júla.

Zamerať sa bude treba aj na
výstavbu nabíjacích staníc
pre tieto druhy vozidiel na celom území mesta. Nákup elektromobilu je jedným z prvých
krokov k riešeniu ekologickej dopravy v meste. Zároveň
sú už spracované aj návrhy
na umiestnenie elektronabíjacích staníc:

Komunitný plán sociálnych služieb
mesta naplánovaný do roku 2020.
Vysoké Tatry – Samospráva v súvislosti s prípravou Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie piatich rokov sa aj prostredníctvom dotazníku snažila zistiť potrebné
informácie a postrehy od občanov.
Nielen sociálny status súčasnej situácie občanov, zdravotné alebo sociálne obmedzenia,
ale i výber a doplnenia chýbajúcich sociálnych
služieb aj ideálnu formu ich poskytovania. Výber poskytovateľa, ochotu a možnosť prispieť
si, či samotné návrhy, postrehy a pripomienky občanov. Sociálne služby sú potrebné a sú
nielen pomocou ale aj podporou pre občanov
v núdzi, ktorí si z rôznych dôvodov nevedia zabezpečiť starostlivosť o seba a o naplnenie svo-

jich sociálnych potrieb. Cieľom takejto aktivity
bolo zistiť aktuálny stav, spokojnosť s poskytovaním sociálnych služieb v meste a výsledky
zapracovať do Komunitného plánu, ktorý následne poslúži ako základný dokument k vzniku konkrétnej sociálnej služby v meste. Zároveň sa stáva nosným pilierom pre čerpanie
finančných prostriedkov z fondov Európskej
únie. Vyplnený dotazník ste do začiatku mája
mohli odovzdať na Mestskom úrade na mieste prvého kontaktu alebo v denných centrách,
či poštou na adresu spoločnosti Socialis spol.
s. r. o. a e-mailom. K dispozícii bol v tlačenej
aj elektronickej verzii na stránkach mesta.

(danbir)

Parkovisko Mestský úrad,
Parkovisko Koliba – Starý
Smokovec a
Parkovisko SAD Tatranská
Lomnica (Hotel Lomnica)
alebo parkovisko Klenoty.
Nakoľko sa Vysoké Tatry nachádza na území Tatranského
národného parku (TANAP-u)
a sú strediskom kúpeľného
cestovného ruchu zameraného na liečbu, najmä dýchacích
ciest, sa nevyhnutnosť ochrany
ovzdušia a práve rozvoj ekodopravy javí ako jedno z riešení
tohto problému. Elektromobily
sú jedným z nástrojov eliminovania znečisťovania ovzdušia
vrátane znižovania akustického hluku spôsobeného dopravu s pozitívnym dopadom
na naše zdravie a aj na životné
prostredie. Ďalšou výhodou sú
nižšie prevádzkové náklady –
elektrina potrebná na nabíjanie elektromobilu je približne
o dve tretiny lacnejšia v prepočte na kilometer v porovnaní s cenou benzínu pre rovnaké
vozidlo. Nemožno však nespomenúť, že pre elektromobily sú výhodnejšie registrácie
prihlásenia vozidla, nakoľko
vozidlo vykazuje nulové emisie. 
(danbir)
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Na čele 450 členného sprievodu účinkujúcich súborov bol dobrovoľný
hasičský zbor Vysoké Tatry. Za ním nasledovala historická Škoda Felícia
s primátorom mesta, tanečné skupiny Fantázia a Grimmy, Dychový
orchester mladých, folklórny súbor Vagonár, Rekreanti ROH a recesisti.

Folkloristky zo súboru Vagonár z Popradu
ozdobili máj farebnými stužkami. Ten na tradičnom mieste postavili členovia Dobrovoľného hasičského zboru Tatranská Lomnica
a Tatranská Kotlina.
Nielen v areáli centrálneho mestského parku v Tatranskej Lomnici mohli návštevníci
obdivovať historické autá a motocykle.

Fotoreport

Päťdesiatčlenný dychový orchester mladých z Košíc bol najpočetnejším v histórii
podujatia. V rámci kultúrneho programu
vystupoval za spoluúčasti mažoretiek.

Tatranský prvý máj si
s úsmevom užili aj deti.

Majáles ukončilo vystúpenie skupiny
BB Country z Prešova. Zároveň ukončili
dvojdňový program vítania jari, ktorého
sa zúčastnilo viac ako 6 000 návštevníkov.
Foto a text: kb
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Rekordný pr vý máj

Sviatok práce je vo Vysokých Tatrách symbolom oddychu
a skvelej zábavy. Organizátori prvomájových slávností pripravili tohto roku množstvo noviniek a bohatý kultúrno-spoločenský program, ktorý odštartoval v sviatočný predvečer.
Už druhý rok má prvý máj
nový, dvojdňový šat. V prvomájový predvečer sa o zábavu postarala legendárna bratislavská
kapela LOJZO. Priaznivcov kapely, ktorí sa zišli v areáli Kúpeľov Nový Smokovec, neodradilo
ani počasie, ktoré našťastie len
postrašilo pár kvapkami dažďa
a program pokračoval ďalším
bodom programu – pálením čarodejníc. „Pálenie čarodejníc je
u nás úplnou novinkou. Ide o happening približujúci zaujímavú
tradíciu predvečera prvého mája
známu z českých, nemeckých
a škandinávskych krajín. Procesia
čarodejníc a hudobníkov z Čiech
prešla od Kúpeľov k jazierku,
kde upálili jednu z čarodejníc,“
priblížil zaujímavú novinku Ján
Bendík, vedúci Oddelenia kultúry a športu mesta Vysoké Tatry.
Mesto Vysoké Tatry v spolupráci
s Hotelom Morava a Regiónom
Vysoké Tatry pripravili naozaj
bohatý kultúrny a sprievodný
program. Prvý máj nie je recesistickou akciou, ako ho mnohí
vnímali. Je to podujatie s množstvom akcií a zábavy pre všetky
vekové kategórie. Na svoje si
prišli priaznivci kvalitnej hudby, tanca, tradícií ale aj gastronómie. „Prvý máj v Tatranskej
Lomnici pozostáva z dvoch častí.
V prvej sa predstavia účinkujúci,
ktorí prejdú od Sasanky do parku. Tohto roku máme rekordný

počet účastníkov v kostýmoch, až
450! Pochod je určený pre všetkých, ktorí chcú zažiť atmosféru
sprievodu a zaspomínať si na časy
minulé. V programe sa predstavia vždy nové súbory. Gro tvorí
tanec, na ktorý sme poskytli širokospektrálny pohľad: od ľudových
tancov cez mažoretky, moderný
tanec, disco a hip-hop. Na pódiu
sa vystriedalo množstvo žánrov
a kostýmov, čo určite zaujalo
návštevníkov. Súčasťou sprievodu a programu bola aj 50-členná
dychová hudba, ktorá je doposiaľ
najväčšou v histórií podujatia.
Na záver zahrala country skupina BB country z Prešova, ktorá
zabaví každého, nie len priaznivcov tohto žánru,“ zhodnotil
Bendík. No zoznam noviniek
sa stále nekončí. Obľúbená výstava veteránov prilákala prvým
stretnutím socialistických motocyklov a automobilov. Návštevníci mali možnosť obdivovať viac ako sto historických
vozidiel v areáli centrálneho
mestského parku v Tatranskej
Lomnici. „V spolupráci s mestom
a Hotelom Morava sme zorganizovali tento zraz, ktorý sa tematicky hodí k oslavám 1. mája.
Prišli tu aj novšie, povojnové
autá a motocykle z celého Slovenska. V lete, 7. júla, organizujeme
pri príležitosti stého výročia vzniku Československa celoeurópsky
veterán zraz, na ktorom budú

Šesťkrát do Londýna

Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad pripravil retro jazdu historickej
tatranskej električky Kométa. Tá premávala na trase z Popradu do Starého Smokovca a Tatranskej Lomnice. Najbližšie jazdy sú naplánované počas leta. Foto: I. Bohuš

veľmi vzácne historické vozidlá,
vyrobené do roku 1939,“ povedal
Martin Mladoň, ktorý sa automobilovým veteránom venuje
spolu s otcom celý život.
Po prvýkrát v histórií podujatia
bol máj súčasťou sprievodu, a tak
sa postavil už v úvode podujatia.
Do mestského parku ho priniesli
členovia folklórneho súboru
Vagonár z Popradu. Dievčatá
zo súboru ho ozdobili stužkami
a hasiči z Tatranskej Lomnice
a Tatranskej Kotliny ho postavili
na tradičnom mieste. Program
pokračoval pod krásnym májom,
ktorý je symbolom príchodu jari
a tvorivej sily prírody.
Dychový orchester mladých
z Košíc sa na pódiu predstavil za spoluúčasti mažoretiek
zo skupiny Ragtime. Nie len oni
si za svoje skvelé výkony vyslúžili od publika ako prejav úcty
„standing ovation.“ Úžasné choreografie doplnené o nevšedné
kulisy predviedli žiaci tanečnej
školy Fantázia vo Svite. Na pódiu ich vystriedala Prešovská
tanečná skupina Grimmy, ktorá
rozhýbala divákov v štýle disco

a hip-hop. Záverečným bodom
programu bol koncert country
skupiny BB Country z Prešova.
Na podujatí sa predstavil
aj malý charitatívny projekt. Žiaci výtvarného odboru Základnej
umeleckej školy (ZUŠ) v Tatranskej Lomnici vyrobili na hodinách prvomájové mávatká, ktoré
od nedele predávali na recepcii
hotela Morava a priamo na podujatí. Vyzbierané peniaze použijú
na pripravovaný muzikál žiakov
a učiteľov ZUŠ.
Celým parkom sa niesla výborná atmosféra. Deti sa zabavili na nafukovacej šmýkačke,
drevenom kolotoči, pochutnali
si na cukrovej vate, vyskúšali si jazdu na koni či nechali si
nakresliťniečo pekné na tvár.
V stánkoch sa okrem voňavých
dobrôt predávali aj originálne
umelecké výrobky z dreva, kože,
keramiky, ale aj knihy o Tatrách.
Rekordný nebol len počet účinkujúcich, ale aj návštevníkov.
Predĺžený prvomájový víkend
strávilo na tomto podujatí v Tatranskej Lomnici viac ako 6 000
návštevníkov. 
(kb)

mesta, Podgorice, bude lietať
spoločnosť Montenegro Airlines každý štvrtok. Okrem týchto dovolenkových letov, každú
stredu opäť zavítajú pod Tatry izraelský turisti s príletom
z Tel Avivu. Predaj dovoleniek
do Turecka, Bulharska a Čiernej Hory zabezpečujú cestovné

kancelárie Globtour, Hydrotour alebo Solvex, do Albánska
cestovná kancelária Albania
Travel.
Pravidelné lety spoločnosti
Wizzair do Londýna pokračujú
i v lete a to s poobednými odletmi v utorok, štvrtok a sobotu.
Letenky sú v predaji až do 30.
marca 2019 na webstránke
leteckej spoločnosti wizzair.
com. Od 1.mája bude na pravidelných linkách z Popradu
do Lutonu trikrát týždenne nasadzované väčšie lietadlo Airbus A321 s kapacitou 230 pasažierov. Tento typ lietadla bude
na popradskom letisku po prvý
krát. Letový poriadok pravidelných liniek a chartrových letov
sa nachádza na internetovej
stránke letiska Poprad.  (kb)

Medzinárodné letisko Poprad-Tatry ukončilo zimnú sezónu.
Na letnú sezónu je pripravených viacero noviniek, ktoré určite
potešia cestovateľov spod Tatier.
Ponuka dovolenkových li- Tohtoročnou letnou novinkou
niek sa i tento rok rozšírila. bude obľúbená perla Jadranu,
Z Popradu je možné odletieť Čierna Hora. Do jej hlavného
na dovolenku do Turecka,
Bulharska, Albánska, Čiernej
Hory či Londýna. Chartrové
lety do tureckej Antalye začnú
22. júna, pravidelne s odletmi
v utorky doobeda a piatky poobede. Odlety do bulharského
Burgasu sú naplánované na poobedie, taktiež v utorky a piatky, s prvým odletom 15. júna.
Okrem pravidelných liniek a chartrových letov ponúka letisko v PopraNa úspešnú sezónu v roku 2017
de aj vyhliadkové lety, slúži pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú služnadviaže ďalšími letmi Adria
bu a ako dejisko leteckých dní. 
Foto: I. Bohušová
Airways do albánskej Tirany.
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Novinky z tatranskej

knižnice

Wurm, Monika:
Hviezda nad arabským peklom

Hlavná hrdinka Fatima sa narodila vo Francúzsku. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby nepochádzala
z radikálnej afganskej rodiny, ktorá
ju i v modernej Európe chce vydať
proti jej vôli a poslať ju s manželom
naspäť do Afganistanu...
Lindseyová, Johanna:
Najkrajšie pokušenie

Jamesa Maloryho máta minulosť.
Nevie odpustiť darebákovi, ktorý
kedysi uniesol
jeho milovanú dcéru Jacqueline
z debutantského večierka v Amerike. Túži po pomste, hoci sa jej vtedy
nič nestalo. Vypátra, kto únos narafičil, a zamieri so svojou flotilou
do Karibiku, aby sa pomstil ako pravý Malory.
Sokol Ondrej: Ako som vozil Nórov

Voziť Nórov v MHD nie je len tak!
Jednak je tam oveľa väčšia zima ako
na Slovensku a podľa Ondrejovho
písania aj oveľa väčšia sranda. Ale to
môže byť aj jeho štýlom.
Stewner, Tanya: Alea, dievča mora,
tajomstvá oceánov – 3. časť

Tretí diel veľkolepého príbehu
od nemeckej bestsellerovej autorky.
Alea a jej priatelia z Alfa Cru sa tentoraz vydávajú na Island. Alea verí,
že tam nájde svojho otca a s ním
aj odpovede na otázky, ktoré ju ťažia.
Krisp, Caleb: Ivy Pocket:
Zastavte ju niekto!

Pozor! Blíži sa pohroma v sukni
– absolútne nespoľahlivá, nepredstaviteľne neskrotná a nehorázne
nevypočítateľná Ivy Pocketová!
Od chvíle, keď prvý raz držala
v ruke tajomný hodinový diamant,
ju prenasledovali, uniesli, zavreli
do blázinca či vydali na milosť príšerným adoptívnym rodičom.

Kollárová, Zuzana, Janigová Ingrid:
Mesto Vysoké Tatry včera a dnes

Ihličím z tatranských stromov
uviedli nedávno do života rozsiahlu
monografiu o meste Vysoké Tatry.
Jej príprava trvala takmer tri roky
a podieľal sa na nej kolektív 18 autorov, ktorý viedli Zuzana Kollárová
z popradskej pobočky Štátneho archívu v Prešove a autorka myšlienky
a novinárka Ingrid Janigová.
Läckberg, Camilla: Bosorka

Patrik Hedström a jeho kolegovia
na tanumhedskej policajnej stanici
vyšetrujú nový prípad. Do Fjällbacky sa vrátilo zlo. Zo statku za mestečkom zmizla štvorročná Linnea
a obyvatelia Fjällbacky si spomenuli
na starú tragédiu.
Balogh, Mary: Milovaná

Záverečný diel vynikajúcej série
obľúbenej autorky ponúka dojímavý
príbeh Georgea, vojvodu Stanbrooka, ktorý obetavo pomáhal priateľom prekonávať traumy spôsobené
vojnou a usporiadať si život.  (kap)
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Ekologické riešenie dopravy v regióne
vysoké tatry / žilina - Pracovníci Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedry
železničnej dopravy a Katedry cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline vypracovali
prvú časť diela „Komplexné riešenie dopravy v regióne Vysoké Tatry s dôrazom na ekológiu a trvalo
udržateľný rozvoj.“ Výsledky prieskumu majú zhodnotiť aktuálnu dopravnú situáciu a navrhnúť jej
ďalší rozvoj s dôrazom na trvalú udržateľnosť a ekológiu, ktorá je čím ďalej, tým dôležitejšia.
Prvá časť obsahuje výsledky
prieskumu prepravných prúdov,
pohybu v zimnej sezóne počas
sedla a špičky v oblasti Starého
Smokovca a Tatranskej Lomnice,
ako aj výsledky dopravno-sociologického
dotazníkového
prieskumu. Dovedna 38 riešiteľov
a sčítačov pod vedením docentky Ing. Evy Nedeliakovej, PhD.,
sledovalo dopravnú situáciu
v dvoch termínoch počas zimnej
sezóny: utorok, 13. február ako
priemerný pracovný deň počas
školského roka v hlavnej zimnej
turistickej sezóne s nižšou návštevnosťou (sedlo) a v sobotu, 10.
marca, ako víkendový deň v čase
končiacich jarných prázdnin Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja v hlavnej sezóne
s vyššou návštevnosťou (špička).
Prieskum v Tatranskej Lomnici
a Starom Smokovci sa realizoval oba dni 12 hodín, od 7.00
do 19.00 hodiny. Celkovo na šiestich stanovištiach (sčítacích profiloch) na vstupoch do daných
oblastí zaznamenávali vopred vyškolení pracovníci evidenčné čísla vozidiel (EČV) a druh vozidiel
(osobné, nákladné, autobus).
Počas prvého dopravného
prieskumu v sedle bolo na troch
profiloch do Starého Smokovca
zaznamenaných 8860 vozidiel.
Išlo najmä o osobné automobily
(8558) so slovenskou poznávacou
značkou (7130 áut). Zo zahraničných mali prevažné zastúpenie Poliaci a Česi. Na rovnakom
počte sčítacích profilov bolo
v Tatranskej Lomnici zaznamenaných až 11 708 áut. Počas
druhého dopravného prieskumu
realizovaného na rovnakom území v dopravnej špičke, bol zaznamenaný celkový počet v Starom
Smokovci 12 546 vozidiel. Prevažnú časť tvorili opäť osobné automobily zo Slovenska (11 201),
zo zahraničných nasledovali autá
s českými a poľskými poznávacími značkami. Nárast počtu
vozidiel medzi sedlom a špičkou
predstavoval v Starom Smokovci
v priemere na jednotlivých vstupoch 41%. Najviac zaťaženým
miestom bol príjazd od Tatranskej Lomnice, najmenej áut prišlo

do Smokovca od Štrbského Plesa.
Medzi Lomnicou a Smokovcom
prešlo v daný deň 2 230 vozidiel,
až 62% v smere do Tatranskej
Lomnice.

Realizácia a vyhodnotenie statickej dopravy

Pre potreby zistenia využitia
vybraných parkovacích plôch
boli na území mesta realizované
aj prieskumy statickej dopravy.
Ich hlavným cieľom bolo zistiť
počet zaparkovaných áut, dĺžku
parkovania a zaznamenanie EČV
vzhľadom k príslušnosti k okresu
Slovenska a krajine zo zahraničia.
Na dlhodobé alebo krátkodobé
státie mala vplyv napr. blízkosť
stravovacieho zariadenia či vlekov, ako aj sezónnosť. Počas sedla neboli parkoviská počas celej
doby plne obsadené a doba státia
bola výrazne kratšia.
Dotazníkového
prieskumu
zameraného na návštevnosť
a dopravné návyky v regióne sa
zúčastnilo 1 302 respondentov.
Väčšina opýtaných (73,2%) boli
pracujúci (45,1%), ktorí do Vysokých Tatier prišli za účelom relaxu a športu. Z výsledkov dotazníkov bolo zrejmé, že dĺžka pobytu
v Tatrách sa skracuje. Najpočetnejšou skupinou boli jednodňoví
turisti (31,9%), nasledovali päť až
sedemdňoví. Prevažná časť opýtaných bola zo Západného Slovenska, zo zahraničia prevažovali
Česi a Poliaci. Viac ako polovica
opýtaných využíva v Tatrách
v rámci hromadnej dopravy
vlaky a električky, čím kladú dôraz na ekológiu. Rozhodujúcim
faktorom pri výbere dopravných
prostriedkov sú predovšetkým

dopravná obslužnosť a jej cena,
počet cestujúcich, rýchlosť prepravy a dostupnosť verejnej dopravy. Väčšina návštevníkov, ktorí prichádzajú do Tatier autom,
sú veľmi spokojní s parkovaním.
Ostatní ako dôvod nespokojnosti
uviedli absenciu záchytného parkoviska, nedostatok a neprehľadnosť parkovacích miest, vysokú
cenu parkovného dokonca aj pre
domácich, zlú polohu parkovísk
ako aj ich zaťaženie na územie.
Práve z dôvodu preplnenia Tatier autami je až 75,9% opýtaných
za obmedzenie vjazdu autám
do Vysokých Tatier z dôvodu
ochrany prírody. Takýto koncept
by fungoval po vybudovaní záchytných parkovísk a vhodnom
prepojení verejnou dopravou.
Pri takomto systéme dopravy by
boli návštevníci ochotní čakať
na kyvadlovú dopravu z parkoviska 15 až 30 minút. So súčasnou
prepravou v Tatranských električkách bola najčastejšie uvádzaná
vysoká spokojnosť. Medzi hlavné
dôvody nespokojnosti patrila
malá kapacita, preplnenosť a nízka frekvencia spojov, nedostatok
úložného priestoru. Preto by
chceli aspoň počas sezóny zvýšiť
kapacitu spojov, čím by sa zvýšil komfort cestovania a záujem
využívať hromadnú dopravu namiesto osobnej. Tým by sa znížil
počet áut na tatranských cestách
a zaťaženie územia výfukovými plynmi, zaberanie územia
za účelom výstavby parkovísk
a hluk v meste, ktoré pôvodne
slúžilo ako kúpeľné mesto určené pre oddych, neskôr vyhlásené
za národný park. 
(kb)

Dotazníkový prieskum zameraný na spokojnosť s dopravou a cestovateľské návyky návštevníkov realizovaný počas februára.
Foto: kb
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Prípravy na letnú sezónu sú v plnom prúde
Región Vysoké Tatry sa po úspešnej zimnej sezóne intenzívne
pripravuje na jarnú a letnú sezónu 2018. Počas nadchádzajúcich
mesiacov ponúkne Región Vysoké Tatry návštevníkom bohatý
program a komplexné služby.
Počas nasledujúcich mesiacov si ku či prechádzky, nádherné výhľady
na svoje príde v regióne Vysokých a samozrejme kvalitné služby. UbyTatier naozaj každý. Pre návštevníkov tovatelia, podnikatelia a samosprávy
sú pripravené produkty a aktivity ako v spoluprácou s Oblastnou organipre komerčné subjekty, tak pre rodiny záciou cestovného ruchu pripravili
s deťmi, aktívnych ľudí a milovníkov pre domácich aj zahraničných turisšportu, tak aj pre tých, ktorí majú radi tov ako aj tatrancov bohatý program,
kultúru, históriu či zdravý životný kvalitné služby a množstvo atraktívštýl. Hlavne v mimosezóne je možné neho sprievodného programu, ktorý
si vychutnať pokoj, krásu a všadeprí- príjemne doplní turistické aktivity
tomnú pozitívnu energiu hôr. „Netre- a športové vyžitie.
ba zabúdať, že Tatry sú aj o množstve
Veríme, že bohatý program,
produktov na zveľadenie tela a duše, množstvo sprievodných aktivít,
kam je dôležité zahrnúť aj klimatické nádherné Tatry, spolupráca jednotkúpele. Týmito boli kedysi Vysoké Tat- livých subjektov v Regióne prispejú
ry vďaka klimatoterapii – fyzikálnej k úspešnej jarnej sezóne a že pricháliečbe, vyhľadávané a známe,“ skon- dzajúca letná sezóna prekoná čísla
štatovala Veronika Littvová, výkon- z minulého roka. „Je veľmi potešujúná riaditeľka Oblastnej organizácie ce, že celý región, domáci obyvatelia,
cestovného ruchu Región Vysoké ubytovatelia a samosprávy sa spoTatry. Tatranci hodnotili z hľadiska lupodieľajú na vytvorení úžasných
návštevnosti uplynulú letnú sezó- chvíľ v regióne. Veríme, že toto úsilie
nu ako veľmi vydarenú a dúfajú, že prinesie ovocie vo forme spokojnosti
naše veľhory pritiahnu návštevníkov a nezabudnuteľných zážitkov,“ dodaaj počas blížiacich sa jarných a let- la na záver Veronika Littvová.
ných mesiacov, kedy ich tu čaká príVeronika Littvová,
jemné počasie vhodné aj na turistivýkonná riaditeľka
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Mestská polícia informuje
Pohyb psov veľkého vzrastu ohrozovali občanov
Tatranskej Lomnice. Dva nemecké ovčiaky svojim
voľným pohybom vystrašili občanov a zároveň ich
ohrozovali. Následne privolaná hliadka kontaktovala
veterinárnu lekárku, s ktorou zistili majiteľov problémových psov. Majiteľ z Tatranskej Lomnice si ich
následne po kontaktovaní prevzal. Opätovné potulovanie psov bolo zaznamenané už aj v minulosti.
Hliadka mestskej polície stále pravidelne monitoruje situáciu na cintorínoch. Denný výskyt medveďa
znepríjemňuje život občanov a ohrozuje tak obyvateľov. Apelujú na občanov, aby nepoužívali olejové
sviečky, ktoré sú ich stálym lákadlom. Mestská polícia situáciu rieši a požiadala Štátnu ochranu prírody
Slovenskej republiky, aby sa daným problémom zaoberala, následne zatiaľ bez reakcií. Vzhľadom k tomu,
že medvede demolujú miesta posledného odpočinku
(plot a rozbíjanie pomníkov), ohrozujú občanov vidí
MsP ako jedným z možných riešení osadenie elektrických ohradníkov.
Na parkovisku pri Kolibe v Starom Smokovci
mestská polícia upozorňuje na pohyb diviakov. Pravdepodobne sú premnožené a ohrozujú tak vodičov
a chodcov. Mestská polícia poprosila Štátne lesy TANAP-u, nakoľko je to ich poľovný revír o nápravu
a riešenie.
Situácia s parkovaním a nedostatkom parkovacích miest je zložitá najmä cez víkend. Hliadky mestskej polície riešili prípadné problémy operatívne.
(danbir)

Z diskusie a interpelácie mestského zastupiteľstva
Poslanec M. Hanč interpeloval prednostu
a riaditeľa VPS: „V súvislosti so škodami, ktoré spôsobuje medveď na cintoríne v Tatranskej
Lomnici, ničí svietniky a náhrobné mramorové kamene, by bolo potrebné zvolať stretnutie
s TANAP-om, s Mestskou políciou, VPS, MsÚ,
poslanci a nájsť spoločné riešenia, pretože súčasná ochrana proti medveďovi, opakovaná
oprava oplotenia, zasypávanie podhrabaných
dier pod plotom je nepostačujúca.“
Primátora, Jána Mokoša interpeloval
poslanec A. Gálfy, kde požiadal o zabezpečenie evidencie všetkých žiadostí podaných
na Mestskom úrade Vysoké Tatry, s cieľom
prehľadnej kontroly ich spracovania a vybavovania. Evidencia, by podľa jeho slov mala
byť v súlade so zákonmi a nariadeniami
na ochranu osobných údajov (evidovanie
žiadostí prostredníctvom identifikačného
kódu), poskytovať informácie o prijatí žiadostí (dátum, forma) o vecne príslušnom
organizačnom útvare a mene pracovníka,
ktorému bola žiadosť pridelená na vybavenie a o stave spracovania žiadostí. „Situácia v spôsobe a stave vybavovania prijatých
žiadostí na MsÚ je dlhodobo neúnosná, čo
potvrdzuje aj množstvo žiadostí od občanov,
ktorými som bol ohľadom tejto problematiky oslovený. Zabezpečenie evidencie žiadostí,
spolu s elektronickou podateľňou a s ďalšími
nástrojmi tzv smart city, na ktoré sa tak často

odvolávate, by podstatne zlepšilo poskytovanie
služieb občanom aj podnikateľom, optimalizovalo vybavovanie žiadostí, zlepšilo dôslednosť
ich vybavovania a zabezpečilo by rovnaký prístup ku každej podanej žiadosti a lepšiu kontrolovateľnosť celého procesu ich prideľovania,
posudzovania a vybavovania.“ Dodal na záver. M.Hanč pokračoval interpelovaním
prednostu a VPS: „Z diskusií na sociálnych
sieťach a na internete sa ozývajú hlasy poukazujúce na nedostatok hygienických zariadení
v meste. Ide hlavne o počet a dobu ich prevádzky, sú časovo obmedzené a sú nepostačujúce. Výsledkom čoho sú znečistené parky, lesíky a pod. V Tatranskej Lomnici boli pôvodné
WC vo vile Park, myslím, že to bolo podmienené aj pri rekonštrukcii, že tam budú verejné toalety. Bolo, by potrebné sa skontaktovať
s majiteľom, či to platí, či tam tie zariadenia
sú, ale či to môžeme propagovať, že sú aj verejné a či máme na to páky, alebo vymyslieť
niečo iné. Napr. v Čechách oslovili prevádzky, reštaurácie a hotely, aby poskytovali tieto
priestory aj pre verejnosť a prispieva im mesto
ročne 400 Eur ročne, je to zaujímavý podnet
a bolo by to aj pre turistov.“ R. Gálfy interpeloval prednostu: „ V Dolnom Smokovci sú
komunikácie v zlom stave, kedy sa to začne
opravovať? Riaditeľa VPS A. Gálfy interpeloval: „Na verejnom stretnutí boli vznesené
pripomienky občanov na nedostatok smetných

košoch na verejných priestranstvách, upozornenie na nečistotu, neporiadok okolo Grandu
smerom k Jakubkovej lúke a na prenajatých
parkoviskách.“ V závere poslanec P. Schlaffer
interpeloval prednostu a náčelníka Mestskej polície: „Cesty po zime sú v zlom stave,
začali sa ich opravy ale realizácia je nešťastná
– cestári o 15 00 hod. skončia , označia vyfrézované prekážky kužeľami, ale tie buď niekto
zoberie, skrátka miznú a cez noc je to veľmi
nebezpečné. Či, by sa to nedalo skoordinovať
s OSC, že ak vyfrézujú, nech hneď aj zaasfaltujú.“
V diskusii P. Schlaffer uviedol: „Končí
nájom s firmou ELTODO ktorá zabezpečuje údržbu a prevádzku verejného osvetlenia
v meste V. Tatry, či sa mesto s tým už zaoberalo, či sa bude predlžovať zmluva, alebo budeme vyberať nového dodávateľa, lebo
súťaž trvá dlho, aby sme niečo neopomenuli.“ Diskusia tak vyzerala takmer ako interpelovanie a P. Schlaffer ďalej poznamenal:
„Otvorenia chodníka nad korunami stromov v Bachledovej doline, čo spôsobilo veľký
problém v Tatranskej Kotline – neprejdete
cez cestu, od Lendaku nevojdete do križovatky – bez šance, a ak je to v sobotu a nákupy
v Poľsku, je to katastrofálny stav. Treba to
urýchlene riešiť, ak tam nebudú zabezpečené
regulatívne veci okolo dopravy, alebo iným
spôsobom.“
(danbir)
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Avizujeme
V sobotu 5. mája sa v rámci
semináru Divoké jedlé rastliny
a ich spracovanie v Krásnych sadoch v Mlynici, počas celého dňa
dozviete takmer všetko o divokých rastlinách. Doobeda si vychutnáte okolie Krásnych sadov,
spoznáte rastliny ktoré sú jedlé,
liečivé a prospešné. Z jedlých
rastlín sa následne naučíte vyrobiť si chutné smoothies či divokú
nátierku. Poobede už okrem receptov a výroby sirupov, olejov
a tinktúr si budete vedieť vyrobiť
masť, ktorú si odnesiete domov
a nebude chýbať ani výroba kvalitného domáceho chleba z kvásku. Celým programom vás bude
sprevádzať uznávaný lektor, vyštudovaný lesník a ochranár prírody, či milovník prírody Bartek
Dobrodej Krzewinski.
Nedeľa 6. mája bude patriť
na Kežmarskom hrade otvoreniu letnej turistickej sezóny.
S voľným vstupom budú pripravené okrem cyklistických
pretekov pre deti a dospelých
aj obhliadky historických objektov vrátane lyceálnej knižnice. Novinkou bude aj bezplatná
autobusová doprava z Popradu
do Kežmarku.
Blší trh a zberateľská burza
starožitností zavíta do Popradu po druhý raz. 12. mája v časoch od 8.00 do 15.00 hodine si
na parkovisku pri Bille v Poprade
môžete pozrieť, kúpiť, vymeniť
či stretnúť sa. Starožitnosti vám
posúdi odborník a v rámci sprievodného programu bude pripravená výstava automobilových
veteránov a Mestský útulok v Poprade predstaví zvieratá, ktoré
hľadajú domov.
Žiaci Základnej umeleckej
školy z Tatranskej Lomnice nezabudnú na svoje mamy a predvedú milé predstavenie v Teniscentre v T. Lomnici a potešia
tak všetky mamy v ich medzinárodný deň.
Každú poslednú nedeľu v mesiaci si môžete prísť zahrať golf
do Veľkej Lomnici v rezorte Black
Stork. V časoch od 16. 00 do 18.
00 hodiny si zahráte hoci aj bez
výstroja. Zapožičať si môžete palice a kôš loptičiek a vyskúšať si hru
spolu so skúseným inštruktorom.
Prihlásiť sa dá na golfovej recepcii,
či kontaktoch uvedených na oficiálnom webe, pretože počet miest
je limitovaný. 
(danbir)
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Krásy našej vlasti na poštovej známke

Motívom novej známky je pohrebné lôžko
zo 4. storočia, ktoré sa našlo pred trinástimi rokmi
v areáli priemyselného parku. Foto: kb

Posledný aprílový piatok sa
v Podtatranskom múzeu v Poprade uskutočnila inaugurácia poštovej známky so vzácnym motívom spod Tatier.
Nová poštová známka z emisie Krásy našej vlasti bola vydaná v náklade 200 000 kusov.
Autorom výtvarného návrhu
je akademický maliar, docent
Igor Benca. Motívom známky s nominálnou hodnotou
0,95 eur sa stal archeologický
nález uložený v priestoroch
múzea: kniežacia hrobka z Popradu – Matejoviec. Kniežacia

hrobka, objavená náhodne
v roku 2005, je unikátnym objavom európskej archeológie.
V hrobke z konca 4. storočia sa
vďaka priaznivým podmienkam zachovali kožené a drevené výrobky, bronzové a keramické nádoby, zlatý prívesok
s rímskou mincou z roku 375
či hra s kamennými žetónmi.
V zachovanom podzemnom
zrubovom dome sa našiel sarkofág s telom germánskeho
kniežaťa spolu s osobnými potrebami a množstvom milodarov pre zosnulého.

Súčasťou inaugurácie bolo
slávnostné otvorenie filatelistickej výstavy Popradfila
2018. Súťažnú výstavu známok pripravilo po šiestich
rokoch Podtatranské múzeum v spolupráci s Klubom
filatelistov v Poprade, Slovenskou poštou a Zväzom
slovenských filatelistov. Popradfila je tohto roku jednou
z dvoch súťažných filatelistických výstav na Slovensku.
V Podtatranskom múzeu
v Poprade potrvá do nedele,
6. mája. 
(kb)

Priestory Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici budú do 31. mája zdobiť zaujímavé diela mladých autorov. Štátne lesy TANAP-u umožnili inštalovať túto výstavu žiakom Školy úžitkového výtvarníctva Ružomberok v rámci
aktivít ekologickej výchovy. Originálne práce s tematikou hôr a ochrany prírody sú zamerané na tému Ekológia
vs. príroda. Žiaci ich spracovali ako propagačnú grafiku, reklamnú tvorbu a úžitkovú maľbu. (Foto a text: kb)

E n d e m i t y tat r a n s k ý c h
vrchov – horskí nosiči
V galérii Tatranský šperk sa v zaujímavom rozhovore stretli nadšenci vrchov, no najmä
nosičov. Ivana Figová vo svojich rozhovoroch s rôznymi zaujímavými hosťami vyspovedala
nosiča Štefana Bačkora, všetkým známeho ako Pištu. Nosičské krosná, vychodené topánky, ktoré by vedeli hovoriť príbehy, staré ale stále funkčné palice a kopec zážitkov a spomienok nás sprevádzali večerom.
Štefan Bačkor, alias Pišta,
študoval na fakulte Ekológie
a enviromentalistiky vo Zvolene. Od mala miloval hory, kde
trávil veľa času a k nosičstvu ho
naviedol brat. V súčasnosti majiteľ Sherpa cafe v nádhernom
Švajčiarskom dome v Starom
Smokovci. Dobrovoľný záchranár v Tatranskej horskej službe
a neodmysliteľne horský sprievodca Union of International
Mountain Leader Associations
(UIMLA).
Prostredníctvom
prezentácie nám Pišta predstavil nielen históriu nosičstva, ale
priblížil nám ťažké no krásne
povolanie nosičov. Nezabudol
nám však pripomenúť, že sa
môžeme tešiť aj na vtipné či
miestami absurdné historky
zo života „endemitov“ – horských nosičov, ktoré nám počas celého večera postupne
dávkoval. Svoje rozprávanie
začal zľahka, postupne, aby si
i neznalí problematiky dokázali predstaviť nádheru tohto povolania, ktorá je raritná
a v našich veľhorách jedinečná.
„Celoročne je problém dostať sa
na chatu. Hostia a turisti sú poriadne šokovaní, keď nás vidia.
Starší si pamätajú, že kedysi to
videli a občas si privyrábali, ale
sú šokovaní, že to stále ešte u nás
pretrvalo. Aj o to je to raritnejšie a vzácnejšie.“ A pokračoval:
„Prvé zmienky o nosičoch vznikali prakticky už v 13. storočí,
keď potrebovali miestni ľudia
pomôcť vyniesť pánom tovar,
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jedlo a iné. V 16.
storočí kežmarská
hradná pani Beata
Lasky, ktorá je považovaná za prvú
ženu – turistku
potrebovala šiator
ľudí. V tom čase sa
popisuje, že mali
veľa zásob a miestni
im pomáhali všetko
vyniesť.
Nakoľko
išli kočom a potom
peši, bolo malo
chodníčkov, zďaleka nie toľko ako
dnes. Tam sú pravdepodobne začiatky
a postupom času už
spoznávali aj odborníci geologické
skúmanie, les aj prírodu. Bolo to oveľa
zložitejšie samozrejme ako dnes. Neskôr už aj záujem
umelcov, maliarov,
ktorí mali veľa vecí,
palety, farby a vznik Starého
Smokovca a vznik železničného
prepojenia s Popradom. Tatry sa
sprístupnili mnohým ľuďom a to
predznamenalo aj takú potrebu
nosičov. Statoční gorali, ktorí
pomocou valašky a v jednoduchej obuvi pomáhali turistom.“
Stretnutie s jedným z nich
bolo nielen pre skúsených ale
aj pre problematiky neznalých, veľkým dobrodružstvom
a obohatením. Príhody úsmevné, smutné, kruté (prírodné

výkyvy počasia) i závideniahodné. „Mladí majú v nohách
dynamit a keď si neveria vieme
ich posmeliť a to nosičstvo im výrazne pomáha. Z takých kuriozít v jednu peknú letnú búrku,
zbehol na chate blesk po vedení
a zničilo to mrazák, naplnený
mäsom. Chatár okamžite kúpil
nový a poprosil ma či mu ho
vynesiem. Šiel som s kamarátom, ktorý mi po ceste osekával
prvý ľad, išlo sa dobre. Váha
nebol problém, ale skôr veľkosť
a takýchto kurióznych
nákladov je počas života
nosiča mnoho. Plynové
bomby – motivačná vynáška do búrky s nimi
dosiahnete najlepší čas,
vnímate tú energiu, že to
už ide samé. Podstatný je
človek, nik sa na nikoho
nehneval keď sme nechceli ísť do extrémneho počasia. Náklad a tovar sa
dá kúpiť, aj keď chýba ale
život, ten už nie.“ dodal
Štefan Bačkor v závere.

(Text a foto: danbir)

v skratke
Sloboda pod nákladom, film
Pavla Barabáša, získal po celom
svete viac ako dvadsať významných ocenení, vrátane šiestich
cien Grand Prix. „Čo si naložíš
na chrbát, musíš doniesť do cieľa...“ sa stalo akýmsi mottom filmu o tatranských nosičoch. Pred
dvoma týždňami bol tento film
premietnutý v kine Cinéma Adventure v Bruseli. Film spojený
s diskusiou s autorom filmu a autorom hudby Martinom Barabášom mali obrovský úspech. Pred
mesiacom získal Barabáš na festivale Hory a mesto v Bratislave
Cenu Literárneho fondu za inovatívny prístup v dokumentárnom
filme o slovenskom himalájskom
horolezectve Vábenie výšok.
Reprezentanti v zjazdovom
lyžovaní, bratia Adam a Andreas
Žampovci sa stali novými tvárami spoločnosti BILLA. Obchodný
reťazec dlhodobo aktívne podporuje športové aktivity a mladých
športovcov, nakoľko šport a zdravá strava patria k sebe. Po medailistovi vo vodnom slalome Matejovi Beňušovi podporí BILLA
rodákov z Tatier. Prostredníctvom
nich chce osloviť športových nadšencov a motivovať nádejné talenty. Prvou spoločnou aktivitou
bude účasť na druhom ročníku
športového rodinného podujatia
HÝBSA Slovensko, ktorého generálnym partnerom je BILLA. Projekt z dielne TV Markíza a športovej agentúry BeCool upriamuje
pozornosť na zdravý životný štýl,
prevenciu proti obezite u detí
a motivuje Slovákov k pohybu.
Reportér spravodajstva TV JOJ
Jozef Kubáni napísal autobiografickú knihu o svojej práci. Knižná prvotina nesie názov pripomínajúci záver jeho tatranských
reportáži: Z Tatier Jožo Kubáni.
Autor chcel v zážitkoch z hôr
opísať to, čo na obrazovkách nevidno: nervy, zábavu i smútok.
Vnútri nájdete mená ľudí, ktorí ho
o horách veľa naučili a sú preňho
celebritami. 192 stranová kniha
vyšla vo Vydavateľstve IKAR.
V dňoch 19. až 21. apríla sa
vo Vyhniach pod záštitou Ministra
zdravotníctva Slovenskej republiky
a rektora SZU konal IX. ročník Stredoeurópskeho kongresu urgentnej
medicíny a medicíny katastrof, ako
aj XXII. Národný kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof,
na ktorom sa aktívne formou prednášky a praktickej ukážky pri zásahu v horskom prostredí zúčastnili
aj príslušníci HZS MUDr. Ladislav
Kotrusz, Bc. Peter Nemec, Bc. Ján
Kušnirák a Bc. Milan Grešo.
(pokračovanie na str. 11)
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Ochrana prírody

Botanická záhrada bude ot vorená dlhšie
Expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici, známa skôr pod názvom botanická záhrada, bude už od mája otvorená o dve hodiny dlhšie ako zvykla byť po minulé
roky. Návštevníci po novom budú môcť obdivovať tatranskú kvetenu každý deň až
do 17.00 hodiny, po letných prázdninách sa otváracie hodiny opäť o niečo skrátia.
Svoje brány po zimnej prestávke otvorí Expozícia tatranskej prírody už tradične v prvú májovú sobotu. Na ploche 3,20
hektára návštevníci nájdu vyše tristo druhov bylín a drevín, počnúc rastlinstvom
podhorských lúk cez lesný podrast až
po vegetáciu alpínskeho a subniválneho
stupňa. Rozmiestnené sú v ôsmich vápencových a žulových alpínach a mokradiach.
„Chudôbka vždyzelená, lomikameň protistojnolistý či prvosienka najmenšia, teda
akýsi prví ohlasovatelia jari nielen u nás
v expozícii, ale i v Tatrách, nám už síce pomaly odkvitajú, ale stále je čo obdivovať.
Momentálne kvitne skalokráska pyrenejská,
horec Clusiov, dryádka osemlupienková, nezábudka alpínska i mak tatranský, takisto
aj všetky druhy vŕb,“ vyratúva Janka Černická, vedúca expozície, ktorú v Tatranskej
Lomnici prevádzkujú Štátne lesy TANAP-u.
Hoci expozícia prešla výraznou rekonštrukciou len pred dvoma rokmi, opäť sa
v nej našiel priestor pre niekoľko noviniek. V areáli pribudli vtáčie búdky, prvé
z nich nainštalovali ešte vo februári, aby
noví nájomníci stihli v jarných mesiacoch
zahniezdiť. „Aj takýmto spôsobom chceme
podporiť dutinové hniezdiče, ako napríklad
všetky druhy sýkoriek, brhlíky, žltochvosty,
trasochvosty, ale aj sovy, vodnára, muchára
či sokola myšiara a zároveň poskytnúť návštevníkom akúsi pridanú hodnotu v podobe možnosti priamo z chodníka pozorovať
ako rodičia kŕmia svoje mladé,“ vysvetľuje
Igor Stavný z Odboru prác celospoločenského významu Štátnych lesov TANAP-u.
Okrem nových obydlí pre dutinové hniez-

Pozor na žaby

diče pribudla aj búdka pre netopiere. Zatiaľ
čo niektoré z búdok sú umiestnené v blízkosti chodníkov, iné ostávajú pred zrakmi
návštevníkov skryté, aby vtáčí obyvatelia
mohli vyviesť svoje mladé bez prehnanej
pozornosti.
Ďalšou novinkou bude vynovené drevené
premostenie cez rašelinisko, ktorého rekonštrukcia by sa mala začať už v najbližších
dňoch. Štátne lesy TANAP-u sa chystajú investovať aj do zavlažovacieho systému.
Ani tento rok nebude chýbať široká
ponuka sadeničiek i semien tatranských
rastlín a drevín, ktoré sa dajú kúpiť priamo v botanickej záhrade. „V tejto sezóne
by sme chceli ponúknuť 72 druhov rastlín
vysokohorskej flóry a štyri druhy u nás
rastúcich drevín, teda smrek, borovicu, jedľu a javor,“ konkretizuje vedúca expozície.
Chýbať, samozrejme, nebude ani plesnivec
alpínsky, ktorý už niekoľko rokov kraľuje

rebríčku najžiadanejších rastliniek.
V porovnaní s minulými sezónami bude
expozícia otvorená o niečo dlhšie. Kým doteraz si ju návštevníci mohli prezrieť okrem
hlavnej letnej turistickej sezóny (júl, august)
len do 15.00 hodiny, po novom tak budú
môcť urobiť až do 17.00 hodiny. Rátať však
musia s tým, že posledný vstup do botanickej záhrady je o 16.30 hodine. Po skončení
letných prázdnin bude expozícia otvorená
od 9.00 do 15.00 hodiny. Jej brány sa už tradične zatvoria v polovici septembra.
Základné vstupné sa nemení, ostáva
vo výške 2 eur, návštevníci s regionálnou
zľavovou kartou TATRY Card však môžu
rátať s vyššími zľavami, pri pokladni im
odpočítajú 20 percent. Zvýhodnené vstupné majú i školské skupiny. Viac informácií nájdete na http://www.lesytanap.sk/
sk/pre-navstevnikov/botanicka-zahrada/.

(Štátne lesy TANAP-u)

Vplyvom globálneho otepľovania, zastavanosti územia a motorizmu
každoročne ubúda počet žiab. Nielen tieto obojživelníky patria celosvetovo medzi najohrozenejšie skupiny živočíchov. V prírodných ekosystémoch majú nezastupiteľné miesto. Sú významnou súčasťou potravinového reťazca a tak by ich radikálny úbytok mohol spôsobiť nerovnováhu
v ekosystéme a zároveň znížiť biologickú rozmanitosť v prírode.

Migrujúcich žiab na území
Tatranského národného parku
(TANAP-u) každoročne ubúda.
Z množstva negatívnych vplyvov,
ktoré spôsobujú rapídny ústup
obojživelníkov, sú najviditeľnejšie
masové úhyny na dopravných komunikáciách najmä v období ich
migračných ťahov. Z hľadiska masovosti je najnebezpečnejší práve
aktuálny jarný ťah dospelých jedincov zo zimovísk na miesto rozmnožovania. Z dôvodu ich ochrany
a zabránenia presunov cez cesty
Foto: Archív Správa tanap-u umiestnili pracovníci Správy TA-

NAP-u a členovia dobrovoľnej stráže prírody pri Tatranskom národnom parku bariéry na ich ochranu.
Tie umiestňujú každoročne pred
začiatkom jarného ťahu v blízkosti vybraných úsekov komunikácií.
Plastové fólie s dĺžkou 450 metrov
sa nachádzajú na štyroch kritických migračných trasách obojživelníkov neďaleko Liptovského
Trnovca, Zuberca, Mlynčekov
a Tatranskej Lomnice. Pred kolesami automobilov sa takto ochránia
stovky skokanov hnedých a ďalšie
stovky ropúch obyčajných. (kb)
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Z vrchov a dolín

P r í b e h m i k p o z na n i u
a o c h r a n e Tat i e r
Projekt občianskeho združenia Spoznávajme Tatry Príbehmi k poznaniu a ochrane Tatier
- Smrť si nevyberá, sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
S podporou projektu vyšlo druhé, doplnené vydanie knihy Smrť si nevyberá
od Jaroslava Švorca v slovenskom a poľskom jazyku. Prezentácia na oboch stranách Tatier, besedy, stretnutia, zámer
priblížiť nielen prírodné krásy Tatier,
ale aj ich nebezpečenstvo, prácu horVydavateľ knihy Ivan
ských záchranárov a zabezpečiť prevenBohuš, prekladateľ
ciu pred úrazom a tragédiou. Jaroslav
Pawel Grocholski, autor
Švorc, dlhoročný záchranár a predseda
Jaroslav Švorc a Patricja
Tatranskej horskej služby - DobrovoľnéRak z TPN.
ho zboru, spísal veselé a smutné príbehy zo záchranných akcií vo Vysokých Tatrách. zańskim Parkom Narodowym (TPN), navštívil
Po úspešnej besede v Podtatranskej knižnici aj školy, kde žiakov ako bývalý pedagóg a výv Poprade, v Poľsku s partnerom projektu Tatr- borný rečník naozaj zaujal. 
(kb)

N e t r a d i č n á o s l ava j u b i l e a
Šesťdesiatka je v živote človeka významným jubileom a mnohí sa rozhodnú urobiť veľkú oslavu, pozvať na ňu množstvo
známych. Dalibor Suchánek sa však rozhodol osláviť svoje
jubileum inak. Namiesto darov, sám daroval a to prírode. Tatry
sa po ničivej víchrici asi tak skoro nespamätajú, hoci príroda má
svoje tempo a životný cyklus, dopomôcť jej môžeme vždy.
„Myšlienka výsadby stromčekov vo Vysokých Tatrách vznikla pri príležitosti môjho životného
jubilea 60 rokov, kde som mojich
priateľov, rodinu a hostí už v pozvánke požiadal, aby mi nekupovali darčeky, ale pomohli mi zakúpiť
sadenice stromčekov na obnovu
zničeného tatranského lesa víchricou v roku 2004. Som šťastný, že
moja myšlienka sa stala
skutočnosťou a v pondelok 30.apríla som mohol
s pánom primátorom,
Mokošom,
Jubilant Dalibor Suchánek Jánom
odovzdáva Tatrám vzácny dar.

mojou manželkou Ingrid a mojim bratom Karolom, zasadiť prvé
z 300 sadeníc. Práve na cintoríne
v Novom Smokovci, kde sú pochovaní moji rodičia. Ďalšie stromčeky postupne vysadíme v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese,
na znak úcty mojim rodičom Ing.
Karolovi Suchánkovi a Magdaléne Suchánkovej, ktorí tu žili a pôsobili skoro celý svoj život.“ uviedol Dalibor Suchánek. Veríme,
že podobné aktivity budú mať
stúpajúcu tendenciu. Rodina Suchánková, inžinier Karol Suchánek s manželkou Magdalénou
Suchánkovou zanechali v Tatrách svoje vlastné odkazy a stopy. Tatranský dvojtýždenník vám
v čísle 23/2017 priniesol ucelený
pohľad na ich životnú cestu a odkaz, preto veríme že si o nich radi
zalistujete v predošlom čísle TD.

Text a foto: (danbir)

Sadenie vzácneho daru od jubilanta Dalibora Suchánka, zľava:
Karol Suchánek, Ingrid Suchánková a primátor Ján Mokoš.
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v skratke
(dokončenie zo str. 9)

Na Stredoeurópskom kongrese
urgentnej medicíny dostal záchranár HZS Bc. Ján Kušnirák bronzovú medailu „Propter Merita.“
Ocenenie mu bolo udelené Slovenskou lekárskou spoločnosťou
a Spoločnosťou urgentnej medicíny a medicíny katastrof za dlhoročné pôsobenie v záchranárskej
obci a za pedagogickú činnosť.
Turistické chodníky sú miestami pokryté vrstvou snehu a ľadu,
čo malo za následok niekoľko
úrazov. Horskú záchrannú službu (HZS) požiadala o pomoc
72-ročná česká turistka, ktorej sa
na chodníku k vodopádu Skok
preborila noha do snehu, čím utrpela úraz predkolenia. Záchranári
ju vyšetrili a zafixovali končatinu,
na nosidlách ju transportovali
na Štrbské Pleso, terénnym vozidlom do Starého Smokovca, kde ju
odovzdali na prevoz do nemocnice. Nasledujúci deň vo večerných
hodinách uviazla 36-ročná slovenská turistka v zľadovatenom
teréne pod sedlom Ostrva. Hoci
bola bez zranení, na pomoc jej
prišli záchranári, ktorí ju odprevadili na Popradské pleso, kde
bola ubytovaná.
Dňa 19. apríla nahlásili náhodní svedkovia približne 300 metrový pád skialpinistu v Červenom
žľabe. Vrtuľníková záchrana vzala
z heliportu v Starom Smokovci
záchranára HZS, zároveň odišla
do Mengusovskej doliny aj pozemná skupina. Lekár so záchranárom po vysadení v žľabe zistili,
že muž utrpel poranenia nezlučiteľné so životom. Telo nebohého
44-ročného muža sa nachádzalo na povrchu spadnutej lavíny,
možnou príčinou nehody môže
byť teda aj spustenie lavíny. Telesné pozostatky muža českej národnosti boli v Starom Smokovci
odovzdané príslušníkom polície
a obhliadajúcemu lekárovi.
22-ročný slovenský turista
sa počas fotenia východu Slnka pošmykol z okraja chodníka
pri Lomnickej vyhliadke a spadol
približne 15 metrov. Po páde bol
krátkodobo v bezvedomí a mal
viaceré poranenia. O súčinnosť
HZS boli požiadaní leteckí záchranári, ktorí na palubu vrtuľníka v Starom Smokovci zobrali horského záchranára a spoločne leteli
k miestu pádu. Turistovi bola poskytnutá zdravotná starostlivosť
a spolu s lekárom bol pomocou
palubného navijaku evakuovaný
z terénu. Pacienta odovzdali v Starom Smokovci privolanej posádke
RZP.(kb)
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Najlepší z kraja
Krajská scénická žatva je postupovou súťažnou prehliadkou divadelných súborov. V rámci Prešovského kraja sa
uskutočnila 26. a 27. apríla v Dome kultúry v Poprade.
Zúčastnilo sa jej osem ochotníckych divadelných súborov
súťažiacich v troch kategóriách.
Súčasťou prehliadky boli rozbory jednotlivých predstavení,
ktorých sa zúčastnili nielen
členovia aktuálne hodnoteného súboru, ale aj ich divadelní
kolegovia. Rozbor umožnil širší
dialóg poroty s tvorcami a divákmi. Porota pozitívne ohodnotila výrazné zastúpenie autorských textov, ktoré tematicky
reagovali na aktuálne spoločensko-politické problémy.
V kategórii Divadlo dospelých hrajúcich pre deti súťažil

iba jeden súbor. Prvé miesto
nebolo udelené a súbor RAMAGU s vlastnou dramatizáciou
rozprávky O Jankovi a Marienke bol z 2. miesta odporúčaný
na celoštátnu súťaž, ktorá sa
uskutoční v Rimavskej Sobote.
V kategórii Divadlo mladých (do 25 rokov) získala 1.
miesto s postupom na celoštátnu prehliadku divadelná hra
s názvom Hry. Ide o spoločnú
inscenáciu divadelných súborov Trma Vrma (Spojená škola

Udelenie Mimoriadneho
ocenenia - Biele srdce 2018
Regionálna komora Slovenskej komory sestier
a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry na návrh delegátov ocení 11. mája sestry z územného celku:
Vyšné Hágy, PhDr. Katarínu Kovalčíkovú, PhDr.
Lukáš Kober, PhD., Bc. Helena Slivková, Valéria
Hudzíková. Za územný celok Smokovce: Viera Zemanová a za Tatranskú Polianku: Katarína Majerčáková. Na republikovej úrovni v kategórii sestra
- manažér: Mgr. Zuzana Hrabovská (územný celok Smokovce), v kategórii sestra v praxi: Mgr. Ivana Harvanová, PhD. (územný celok Vyšné Hágy).
Cena Biele srdce bude udelená na slávnostnom
galavečere pri príležitosti Medzinárodného dňa
sestier v Senci 18. mája. Za informácie ďakujeme
V. Siskovi.
Cena BIELE SRDCE je ocenením vyjadrujúcim
charakter starostlivosti, vedomosti a humanity,
ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Komora cenu udeľuje v troch kategóriách pre jednotlivé
povolania, na dvoch úrovniach – republikovej a regionálnej. Pozostáva z čestného ocenenia vo forme
písomnosti, z finančnej odmeny vo výške určenej
Radou Komory a zo šperku – symbolu Bieleho
srdca. Cena však nemôže byť udelená opakovane
v tej istej kategórii na tej istej úrovni. Mimoriadne ocenenie Biele srdce Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek udeľuje sestre alebo
pôrodnej asistentke za významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, a to v oblasti
priameho poskytovania zdravotnej starostlivosti,
vzdelávania, riadenia alebo výskumu v ošetrovateľstve, tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni.
Pri rozhodovaní o udelení mimoriadneho ocenenia sa prihliada predovšetkým na mimoriadnu odbornosť, výrazný úspech a prezentáciu výsledkov
práce či dosiahnutie výrazných medzinárodných
úspechov, o ktorých by mala byť odborná i laická
verejnosť oboznámená.
(danbir)

Letná Poprad) a Tote tam (ZUŠ
A. Cígera Kežmarok). Dielo
kolektívu žiakov a pedagógov
oboch súborov si budete môcť
pozrieť 15. mája v Dome kultúry v Poprade. Druhé miesto
s návrhom na postup získal
súbor „L“ ZUŠ Levoča s pantomímou Iskra. V striebornom
pásme sa ocitol súbor Šťastlivec s divadelnou hrou Screencraper.
V zlatom pásme Divadla dospelých bolo udelené v podkategórii Súčasné prúdy európskeho a svetového divadla
1. miesto súboru Commedia
z Popradu. Na prehliadke sa
predstavili s hrou S. Mrožeka
Stroskotanci na šírom mori.

V podkategórii Tradičný prúd
divadla, si odniesol postup
KĽUD z Kladzian s hrou J. Jenča Cicho, bo skajpuje s dzifku!
Do strieborného pásma bolo
zaradené Divadlo Ramagu
zo Spišskej Starej Vsi, so stvárnením hry bratov Čapkovcov
Lásky hra osudná. Do bronzového pásma bol zaradený
divadelný ochotnícky súbor
Paľa Bielika Tatranská Lomnica s predstavením jednoaktovky M. Frayna Číňania. V tejto
komédii si zahrala Alena Čechová a Matúš Kostelník, ktorí
dokázali vďaka výborne spracovaným kulisám a rýchlym
prevlekom zahrať hru, v ktorej
vystupuje sedem postáv.  (kb)

Top šachistky v Tatrách
Slovensko po prvýkrát v histórii hostilo šachové podujatie najvyššej európskej kvality a významu. Jedna z najvýznamnejších
šachových súťaží sa konala práve vo Vysokých Tatrách, kde sa
zišli najlepšie hráčky. Tie medzi sebou súperili od 7. do 20. apríla
na Majstrovstvách Európy žien, ktoré sa konali v Grand Hoteli
Bellevue v Hornom Smokovci.
Majstrovstiev sa zúčastnilo 144 hráčok z 30 krajín sveta.
Hlavným organizátorom podujatia bol z poverenia Slovenského šachového zväzu Nitriansky
šachový klub, ktorého hlavným
cieľom je získať pre tento šport
celonárodnú popularitu. Poslaním klubu je vytvárať a rozvíjať
podmienky pre rozvoj šachu,
apelovať na pozitívny vplyv hry,
na rozvoj tvorivého myslenia,
pamäti, fantázie, presnosti, vôle
a tým prispieť k budovaniu vedomostnej spoločnosti. Ženy absol-

vovali 11 súťažných kôl. Z titulu
a finančnej odmeny 10-tisíc eur
sa nakoniec tešila Ruska Valentina Gunina, ktorá zdolala Gruzínku Nanu Dzagnidze a Ukrajinku
Annu Ušeninu, bývalú majsterku sveta. Najlepšou z deviatich
Sloveniek trénujúcich pod vedením šachového veľmajstra Igora
Štohla a Ľubomíra Ftáčnika bola
Alena Mrvová, ktorá obsadila 89.
miesto. Riaditeľkou podujatia
bola prvá slovenská šachová veľmajsterka Eva Repková, hlavným
rozhodcom Ivan Syrový.  (kb)

Kongresová sála Grand Hotela Bellevue poskytla ideálny priestor pre šachový turnaj.

Foto: Grand Hotel Bellevue
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Poďakovanie športovcom za úspechy a reprezentáciu
V stredu 25. apríla v obradnej
sieni Mestského úradu prijali
najlepší športovci Tatier ocenenie
a poďakovanie za reprezentáciu
mesta a krajiny. Ocenenie z rúk
primátora, poďakovanie a plakety si spolu so slovami úcty a obdivu prevzali nielen olympionici,
úspešní detskí športovci ale aj ich
tréneri. V zastúpení výnimočných
strelcov, sánkarov, bežcov na lyžiach, lyžiarov aj futbalistov.
V rámci poďakovania obdržali športovci plakety, pamätné listiny, monografiu mesta
Vysoké Tatry, pre najmenších
boli pripravené Povesti o slovenských jazerách, plesách,
studniach a studničkách, či
podpis karty od Žampovcov,
boli len akýmsi symbolom poďakovania. Po úvodnej piesni
a príhovoru primátora Jána
Mokoša sa zúčastnení slávnostne zapísali do kroniky. Medzi
zúčastnenú športovú elitu patrili Žampovci Andrej, Andreas a tréner Tomáš – lyžiari,
Katarína a Jakub Šimoňákovi,
Marek Solčanský – sankári
so skúsenosťami na olympijských hrách s trénerom Jánom

Spoločná fotografia na záver nesmela chýbať.

Úspešní a nádejní mladí športovci nás tešia svojimi výkonmi.

Harnišom. Detských športovcov reprezentovali strelci Tatiana Spitzkopfová, Branislav
Tóth s trénerom Strnkom.
Sankári Tomáš Vaverčák, Jozef
Hušľa, Christian Bosman a tré-

ner Walter Marx mladší. Bežci
na lyžiach Oliver Vrábel, Hana
Chudíková s trénerom Miroslavom Plichtom. Lyžiari Martin Michalka, Andrej Barnaš
(futbalista i lyžiar), tréner Juraj

Polmaratónsky bronz získala
pre Tatry Patrícia Puklová

Zľava: Viera
Halásová, Peter
Végh a Patrícia
Puklová.
Foto: archív
P. Végh.

Pardubický vinársky polmaratón, ktorý sa konal 14. apríla hostil zároveň Majstrovstvá Českej republiky mužov a žien v polmaratóne 2018
s Českým atletickým zväzom. Súčasťou boli aj preteky na 10 km, Ľudový
beh Vaňka Vaňhy a preteky kolobežcov v polmaratóne. Od rána bol pripravený aj sprievodný program. Na štart nastúpilo celkom 1087 bežcov,
ktorí sa museli vysporiadať na túto dobu s neobvykle teplým počasím.
Celkovými víťazmi polmaratónu v kategórii mužov i žien sa stali kenskí
bežci. Naša Patrícia Puklová obsadila v silnej konkurencii vo svojej kategórii 3. miesto časom 01:25:20 so stratou 00:07:17 na vedúcu pretekárku
Yumes Moraa ONYANCHA z Keni. 
(danbir)

Uhnák. Po oficiálnom predstavení, poďakovaní a prevzatí
ocenení sa prostredníctvom
besedy, okrem príjemnej zábavy porozprávali mladší nielen
o škole ale aj o olympiáde a plánoch do budúcna. Pamätné
listiny pre športovcov vyrobila
Veronika Majerčíková a dvoma piesňami prispela Elena
Tancošová. Spoločnú fotografiu na záver veríme doplnia
do budúceho roka ďalší nadaní
športovci. 
(danbir)

Do práce na bicykli
Celoslovenská súťaž „Do práce na bicykli“ podporujúca trvalo udržateľnú mobilitu v mestách a zdravý
životný štýl začala 5. ročník. Po prvýkrát v histórii
podujatia sa okrem Mestského úradu Starý Smokovec zapojili aj iné inštitúcie pôsobiace na území mesta Vysoké Tatry.
Do kampane, ktorá podporí zdravý
životný štýl a znižovanie motorizmu
v mestách, sa tohto
roku okrem Mestského úradu Starý Smokovec zapojili
aj zamestnanci nasledujúcich inštitúcií: Tatry mountain
resorts, a.s., Kúpele Nový Smokovec, a.s. a Sanatórium
Tatranská Kotlina, n. o. Predchádzajúce roky podporili
túto myšlienku len štyria zamestnanci Mestského úradu, tohto roku sa zapojilo celkovo trinásť zamestnancov firiem a prevádzok z Vysokých Tatier.
Dvoj až štvorčlenné tímy zamestnancov z rovnakej
firmy alebo inštitúcie sa môžu do tejto kampane zaregistrovať najneskôr do 5. mája vyplnením registračného formulára na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Zaregistrovaní súťažiaci budú v rámci
vytvorených tímov dochádzať do práce na bicykli
od 1. do 31.mája. Počas tohto obdobia si budú zapisovať najazdené kilometre do registračného systému
na webovej stránke a súťažiť o hodnotné ceny.  (kb)

14

TD 9/2018

Šport

Jedinečný bežecký v í k e n d v  Tat r á c h
Už tento víkend odštartuje séria bežeckých podujatí vo Vysokých Tatrách. Pripravené sú zaujímavé trasy pre všetky
vekové kategórie v krásnom a zdravom
prostredí.
Prvé preteky zo série Tatry v pohybe Prestige Tour 2018 sa uskutočnia v sobotu
5. mája. Organizátori podujatia pripravili
pre bežcov trate rôznej náročnosti (4 km,
8 km, 16 km, pre nordic walking 8 km),

ktoré ich prevedú zákutiami mesta a tatranskej prírody, či cez budovu Mestského úradu. Na svoje si prídu aj deti, ktoré
potešia kratšie trate, bohatý sprievodný
program a súťaže. Nebude chýbať skvelá
bubnová show BATIDA a prezentácie výrobkov partnerských značiek za zvýhodnené ceny. V cieli pretekov CITY TRAIL
obdrží každý účastník medailu z novej
zberateľskej kolekcie medailí Tatry v po-

hybe. Organizátorom podujatia je Sport
Tatry o.z. v spolupráci s mestom Vysoké
Tatry a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké tatry.
V nedeľu, 6. mája, sa uskutoční celosvetový charitatívny beh Wings for Life App
Run Vysoké Tatry. Beh je pre tých, ktorí
behať nemôžu. Plná suma štartovného
ide na dobrú vec – na výskum poranení
miechy. 
(kb)

B e ž t e p r e t ýc h, k to r í b e h ať n e m ô ž u
Milan Mach z Tatranskej Lomnice pracoval na kabínkovej lanov„1. marca 2001 som sa vybral
ke Tatranských lanových dráh. Pred sedemnástimi rokmi utrpel
lyžovať. Počasie bolo ideálne,
úraz, ktorý mu zmenil život. No aj napriek tomu sa nevzdal,
len na Skalnatom plese fúkal
naďalej okolo seba rozdáva radosť a žije aktívne.
silný vietor, preto lanovka jazdila len po Štart. Stred zjazdovky
S priateľmi na cyklochodníku mebol rozjazdený, tak som lyžoval
dzi Spišskou Belou a Tatranskou
po okraji. Urobil som veľa jázd,
Kotlinou. Foto: Archív M. Mach
aj keď pre množstvo lyžiarov sa
nedalo ísť rýchlo. Pri jednej jazde mi pre nepozornosť zahranila lyža. Padol som na bok, zvrtlo ma na chrbát. V momente
som pocítil silné bolesti chrbta.
Hlavu mi poranila lyža, ktorá
mi vypla pri páde,“ spomína
na svoju poslednú lyžovačku
Milan Mach. Vedel, že to bude
ťažký úraz, pretože sa nemohol pohnúť. „Chvíľu po páde
dorazili kamaráti z Horskej záchrannej služby – Peter Šperka

a Martin Fris. Na saniach ma
priviezli k vrtuľníku, ktorým
ma transportovali do Popradu
a odtiaľ sanitkou do Košíc. Tam
mi diagnostikovali trieštivú
zlomeninu štvrtého hrudného
stavca. Po údere lyžou mi ostalo 15 stehov.“ Hoci je na invalidnom vozíčku, teší sa zo života možno viac, ako ostatní.
Každý deň, keď mu to zdravie
a počasie dovolí, ide von. Dokonca aj v zime, kým teplota
neklesne pod -5°C. Teší sa
z pohľadov na tatranské štíty
a so stretnutí s kamarátmi,
ktorých má naozaj veľa. Sú
to deti idúce zo školy, turisti
z výletu či susedia, s každým
si vie nájsť spoločnú tému
na rozhovor. 
(kb)

Zápas dvoch Lomníc
V nedeľu, 22. apríla, sa na futbalovom ihrisku v Tatranskej
Lomnici odohral zápas FK Vysoké Tatry proti FK Veľká Lomnica. Majstrovský zápas 22. kola 5. futbalovej ligy skončil
víťazstvom domácich.
Hráč futbalového klubu (FK) Vysoké Tatry René Kopkáš,
dostal od rozhodcu Branislava Marka žltú kartu za nešportové
správanie, keď v šestnástej minúte podrazil súpera riskantným
spôsobom. Do štyridsiatej minúty prebiehal vyrovnaný zápas.
Až v štyridsiatej minúte strelil gól domáci hráč Dominik Orenič. Hostia z FK Veľká Lomnica sa snažili dorovnať skóre Tatrancov, no namiesto gólov im rozhodca pridelil tri žlté karty
za nešportové správanie. Zápas napokon skončil stavom 1:0
v prospech FK Vysoké Tatry, ktorý si pripísal deviate víťazstvo.
Nasledujúci týždeň podali naši futbalisti výborné výkony
v zápase proti FK Slovan Helcmanovce. Zápas skončil stavom 0:8 v prospech Tatrancov. Najlepšími hráčmi boli Roland
Macurák, Dominik Orenič a Samuel Ilavský, ktorí v zápase
skórovali dvoma gólmi. V trinástej minúte skóroval Dávid
Neupauer, v sedemnástej Matúš Dolinay. Najbližší, 24. zápas
Podtatranskej ligy odohrajú futbalisti FK Vysoké Tatry na domácej pôde proti FK Olcnava túto nedeľu. 
(kb)

Milan Mach počas lyžovačky na
svahu v Tatranskej Lomnici.
Foto: Archív M. Mach
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Infoservis

Krakov - Košice
STANICA / SPOJ

LEM4201

LEM4203

LEM4205

Kraków, dw. aut.

07:00

12:15

17:50

Kraków Airport

07:25

12:40

18:15

Nowy Targ, dw.aut.

08:50

14:05

19:40

Białka Tatrzańska, Szkoła

09:00

14:15

19:50

Bukowina Tatrzańska, Dolna

09:05

14:20

19:55

Ždiar, Tatra

09:20

14:35

20:10

Tatranská Lomnica, AS

09:40

14:55

20:30

Starý Smokovec, AS

09:45

15:00

20:35

Poprad Aquacity

09:55

15:10

20:45

Poprad, AS

10:30

15:45

21:20

Prešov, AS - na zast. MHD

11:30

16:45

22:20

Košice, AS

11:55

17:10

22:45

STANICA / SPOJ

LEM4202

LEM4204

LEM4206

Košice, AS

05:50

10:35

16:00

Prešov, AS - na zast. MHD

06:15

11:00

16:25

Poprad, AS

07:45

12:30

17:55

Poprad Aquacity

07:50

12:35

18:00

Starý Smokovec, AS

08:00

12:45

18:10

Tatranská Lomnica, AS

08:15

12:50

18:15

Ždiar, Tatra

08:35

13:10

18:35

Bukowina Tatrzańska, Dolna

08:50

13:25

18:50

Białka Tatrzańska, Szkoła

08:55

13:30

18:55

Nowy Targ, dw.aut.

09:05

13:40

19:05

Kraków Airport

10:20

15:05

20:30

Kraków, dw. aut.

10:45

15:30

20:55

zákaz prepravy medzi zastávkami, ktoré sú označené rovnakým symbolom

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

Oznam

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

Oznam

Ortopedická ambulancia MUDr. Katial je v budove Polikliniky v Novom
Smokovci zrušená. Pacienti budú ošetrení na ortopedickej ambulancii v Poprade, Tatranské námestie č. 5 (za poliklinikou ALEXANDRA) v nepárne stredy tak ako doteraz. Bližšie informácie na tel. čísle 052/ 7724082
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Ponuka práce
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Hľadáme šikovné dámy na pozíciu chyžnej do Hotela Lomnica v Tatranskej Lomnici. Jedná sa o prácu na plný úväzok a na trvalý pracovný pomer (nie dohoda).
Zamestnanecké výhody, benefity:
Ponúkame neopakovateľnú možnosť podieľať sa na úspešnom návrate takmer
strateného symbolu Tatier – historického Hotela Lomnica, priateľské pracovné
prostredie a férové podmienky.
A okrem toho aj:
- príležitosti k ďalšiemu rastu
- stravovanie v rámci hotela
zamestnanecké
rovnošaty
pre jednotlivé pozície
- možnosť využitia zamestnaneckej práčovne
- teambuildingové aktivity pre za-

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

Inzercia
Predám leštený smrekový tatranský obklad perodrážku 3€/m2,
zrubový obklad, hranoly aj dlážku na podlahu. Tel: 0908 234 866.
Klietky pre chov prepelíc,
pasce na líšky a kuny, liahne
na vajíčka, viac na www.123nakup.eu, Tel: 0907 181 800.
Prijmeme upratovačky a chyžné pre hotelové, bytové a komerčné
priestory. 0910 964 977
Čistenie kobercov, sedačiek,
automobilov. Cenník na www.
tepovanie-poprad.sk, Tel: 0907
437712,domácnosti aj firmy.
Umelecký maliar vezme do prenájmu menší svetlý
priestor vo Vysokých Tatrách,

Pre občanov a návštevníkov Vysokých Tatier
vydáva mesto Vysoké Tatry. Zastupujúca vedúca redaktorka: Mgr. Daniela Birková (e-mail:
daniela.birkova@vysoketatry.sk). Redaktorka:
Mgr. Katarína Bohušová (katarina.bohusova@
vysoketatry.sk). Sídlo vydavateľa a adresa redak-

miestnosť vhodnú na zriadenie
ateliéru. Kontakt: 0908329961
Nová reštaurácia Central
v srdci Smokovca hľadá zamestnancov. Ponúkame prácu
pre kuchárov a čašníkov v priateľskom tíme s atraktívnymi
podmienkami v modernej a štýlovej reštaurácii. Práca s nami
bude zábavou! restauracia@centralsmokovec.sk
Starší pán so záujmom o prírodné a kultúrne krásy hľadá
podnájom, alebo kúpi menší
byt Tatry, Poprad a okolie. Tel.
0944 287 670.
Súrne hľadám byt na prenájom vo Vysokých Tatrách. Tel:
0949 202 493.
cie: Mestský úrad, 062 01 Starý Smokovec, IČO:
00326585 tel.: 052/478 04 38, fax: 052/ 478 04 59,
www.tatry.sk. Výroba novín: Popradská tlačiareň,
vydavateľstvo s.r.o., Popradskej brigády 13, Tel.:
+421(0)52 788 14 91, 92, e-mail: poptlac@poptlac.
sk. Ev. č. MK SR: 3110/09. Nevyžiadané príspevky
nevraciame. Uzávierka novín je vždy v piatok pred
vyjdením novín. ISSN: 1338-9882

Nájdete nás aj na: www.vysoketatry.sk

16

TD 9/2018

Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

3.5. - 16.5. 2018

Vstupné: 49 €/
degustácia

5

11:00 h

SOBOTA

ŠPORT

6

13:00 h

NEDEĽA

Vstup pre divákov
voľný

Vstup pre divákov
voľný

Film (NE, 38 min. 2017)
Filmové premietanie festivalu Hory a mesto.

REEL ROCK 12 - 1.ČASŤ

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka
Film (USA, 47 min. 2017)
Filmové premietanie festivalu Hory a mesto.

16:30 h

NEDEĽA

16:30 h

NEDEĽA

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

celý
mesiac

Talkshow spojená s degustáciou vína. Témou bude
vášeň vinárstva repa winery.

Starý Smokovec

3. ročník mestského trailového podujatia pre bežcov
a nordic walkerov. Bežecké trasy 8 a 16 km sú zaradené
do 4.ročníka bodovanej série Tatry v pohybe
- PRESTIGE TOUR

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

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY

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

Tatranská Lomnica - Hotel Lomnica

CITY TRAIL

Expozície:

a dizajnéra.

W.I.N.E. TALKSHOW U FRANZA
Organizátor: Hotel Lomnica, reception@hotellomnica.sk,
+421 52 285 3500

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA
Starý Smokovec

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

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

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

celý
mesiac
09:00-18:00

MAJSTRI SVOJHO REMESLA I.
Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

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

TATRANSKÝ ŠPERK

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

Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

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

WINGS FOR LIFE WORLD RUN APP RUN VYSOKÉ TATRY

Starý Smokovec - štart pred Švajčiarskym
domom

Jedinečné globálne bežecké podujatie za tých, ktorí
bežať nemôžu. Na účasť je potrebná registrácia a
stiahnutie appky do telefónu. Bližšie informácie:
www.wingsforlifeworldrun.com

FK VYSOKÉ TATRY - FK
OLCNAVA

Tatranská Lomnica - futbalové ihrisko
Vstupné: 1 €
Majstrovský zápas 24.kola 5. futbalovej ligy
(deti a ženy zdarmo)

13

celý
mesiac

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

Organizátor: Sport Tatry o.z., sport@sporttatry.sk, štartovné 15 €
v 100% výške putuje priamo
na výskum poranení miechy

6

Vstupné: 0,5 € - 2 €

Vstup voľný

5

20:00 h

SOBOTA

Vstupné: 1 €

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka

VÝSTAVY

Vstup voľný

5

19:00 h

SOBOTA

Vstupné: 1 €

COCONUT CONNECTION

okrem pondelkov

4

19:00 h

PIATOK

PROGRAMY

KALENDÁR
PODUJATÍ

FK VYSOKÉ TATRY - FK
SLOVAN VEĽKÝ FOLKMAR

Tatranská Lomnica - futbalové ihrisko
Vstupné: 1 €
Majstrovský zápas 25.kola 5. futbalovej ligy
(deti a ženy zdarmo)

KNIŽNICA VYSOKÉ TATRY

VÝPOŽIČNÁ DOBA

KNIŽNICA STARÝ SMOKOVEC

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

09:00 - 12:00 12:30 - 16:30
09:00 - 12:00 12:30 - 15:30
ZATVORENÉ
09:00 - 12:00 12:30 - 15:30
09:00 - 12:00

Kontakt: kniznica@tatry.sk; +421 52 4422 778

POBOČKA TATRANSKÁ LOMNICA

PONDELOK
ŠTVRTOK

09:00 - 12:00 12:30 - 17:00
09:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Kontakt: kniznica.tl@tatry.sk; +421 52 4467 050

POBOČKA DOLNÝ SMOKOVEC

UTOROK

10:00 - 12:00 12:30 - 16:00

viac na www.vysoketatry.sk

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

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

