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Už o tri dni zapálime na adventom venci štvrtú sviecu, ktorá symbolizuje lásku a poslednú nedeľu pred sviatkom
narodenia Ježiša Krista. Najväčší adventný veniec s obvodom 25 metrov postavili za pomoci priateľov v areáli Relax
Parku Jazierko v Tatranskej Lomnici manželia Poloreckí za päť mrazivých dní. Veniec posvätil kaplán z rímskokatolíckej
farnosti Vysoké Tatry v prvú adventnú nedeľu, kedy sa začala na lomnickom jazierku korčuliarska sezóna.
kb

Aj v tomto roku sa chceme poďakovať všetkým tým, ktorí nám
zachovali svoju priazeň. Želáme vám, aby ste v čarovnej atmosfére
Vianoc zabudli na starosti všedných dní a nový rok prežili čo
najlepšie. Krásne sviatky plné radosti a pohody v kruhu najbližších
a veľa dobrej nálady vám praje redakcia Tatranského dvojtýždenníka.

Druhý ročník vianočných trhov pred Hotelom Lomnica patril kultúre a šikovným
umelcom, medzi ktorými nechýbali ani žiaci
zo ZUŠ Tatranská Lomnica.

Anjeli patria k Vianociam a aj vďaka výtvarníkovi H. Bistikovi budú tie tatranské o čosi
pestrejšie. Nedajte si ujsť jedinečnú výstavu.
Viac na strane 7.

Na mieste dnešnej Bilíkovej chaty kedysi
stáli Studenopotocké kúpele. Projektoval ich Anton Muller, ktorý sa narodil
pred 170 rokmi. Viac na strane 15.
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videli počuli
V utorok 4. decembra sa
na Mestskom úrade v Starom
Smokovci uskutočnilo stretnutie
Asociácie horských sídel Slovenska, na ktorom predsedali členo
via zoskupenia a jeho dozornej
rady. Asociácia združujúca mestá
a obce – ktoré majú charakteristi
ku horských sídel, ležia v nadmor
skej výške 600 m n. m. a do ich ka
tastra zasahuje chránené územie
na úrovni národného parku alebo
chránenej krajinnej oblasti – má
za úlohu obhajovať a presadzovať
ich špecifické potreby a záujmy.
Na ostatnom zasadnutí sa disku
tovalo o rôznorodých témach ako
je problém s výskytom medveďa
hnedého, stav miestnych komuni
kácií, pripomienkovali sa zákony...
Na jar nasledujúceho roka sa má
taktiež uskutočniť valné zhromaž
denie AHSS, na ktorom sa, o. i.,
uskutočnia voľby do predsedníc
tva a dozornej rady. Predbežný
termín je marec/apríl 2019.
Sú známi víťazi fotografickej
súťaže Choď a foť! Do jej 6. roč
níka sa zapojilo množstvo talen
tovaných profesionálnych aj ama
térskych fotografov (prihlásených
bolo 493 snímok od 155 autorov),
ktorí na svojich záberoch zachytili
rozmanitosť kultúrneho a prírod
ného bohatstva Prešovského kraja.
Súťažilo sa v kategóriách: black &
white; kultúra, tradície a história;
príroda; šport, športové aktivity
a historické fotografie, pričom sú
ťažné fotky hodnotila štvorčlenná
odborná porota. Organizátorom
je Krajská organizácia cestovného
ruchu (KOCR) Severovýchod Slo
venska, ktorá má za cieľ takýmto
spôsobom propagovať región.
Na ocenených fotkách dominovali
folklórne motívy, ale tiež príroda.
Tie najlepšie sú súčasťou putovnej
výstavy, ktorá sa bude postupne
presúvať do rôznych miest na Slo
vensku aj v zahraničí.
Krízový štáb mesta Poprad
na základe vyhodnotenia splne
ných úloh k 12.00 hodine dňa
6. decembra odvolal mimoriadnu
situáciu, ktorá pretrvávala v tat
ranskom regióne od júlových po
vodní. 10. decembra sa rovnako
uskutočnilo zasadnutie Krízového štábu mesta Vysoké Tatry,
na ktorom sa preberal problém
na ceste II. triedy č. 534 spájajúcej
mesto Vysoké Tatry s Popradom.
Na osemstometrovom úseku me
dzi Starým a Dolným Smokovcom
hapruje automatický protinámra
(pokračovanie na str. 8)

Spravodajstvo

Garsónky v Dome služieb už majú svojich nájomcov
STARÝ SMOKOVEC – Budova Domu služieb, ktorá má po svojej rekonštrukcii slúžiť ako multifunkčný objekt, disponuje aj obytnými priestormi. Tri garsónky na prízemí dalo mesto Vysoké
Tatry ako ich majiteľ do prenájmu Tatrancom, ktorí boli čakateľmi na vlastné bývanie.
Dom služieb, v minulosti pa
triaci medzi významné stavby
mesta, po svojej rekonštrukcii
pomaly „chytá druhý dych“.
Kľúče od svojho nového domo
va si prevzali nájomníci z rúk
primátora mesta Jána Mokoša
29. novembra priamo na mies
te. Stavba dostavaná koncom 50.
rokov v minulosti poskytovala
obyvateľstvu pestré spektrum
služieb, no pre alarmujúci stav

a vysoké prevádzkové náklady
sa rozhodlo o jej rekonštrukcii.
S tou sa začalo v roku 2014 a tr
vala viac ako dva roky.
Mesto Vysoké Tatry ako spo
luvlastník objektu má vo vlast
níctve celkovo 1 782,53 m2,
vrátane prenajatých garsónok.
V smokoveckom Polyfunkčnom
objekte Primo (ako znie po no
vom jeho názov) by nemala
v najbližšom čase opäť chýbať

občianska vybavenosť – v sú
časnosti je už k dispozícii leká
reň, na otvorenie čaká kaviareň/
cukráreň, predajňa suvenírov,
vinotéka, jedáleň... Súčasťou
má byť aj bankomat a niekoľko
miestností bude prenajatých
ako mestský stacionár. Všetky
tieto prevádzky by mali v blíz
kej dobe prispieť k väčšiemu
komfortu domácich ako aj náv
števníkov Tatier. 
mp

K zmenám v strednom školstve
PREŠOV/SLOVENSKO – Ministerstvo školstva sa snaží novou
legislatívou reálnejšie zohľadňovať potreby trhu práce ako
aj demografický vývoj. V rámci zmien však obmedzilo právomoci krajských zastupiteľstiev a určilo počty žiakov prvých
ročníkov stredných škôl v kraji.
potreby pracovného trhu. „Ško
Od 1. septembra tohto roku ly ponúkajú o 2 753 miest viac,
nastavenie plánov stredných ako je skutočná potreba a tak
škôl viac nepodlieha rozho tomu bolo aj v minulosti. To
dovaniu
prostredníctvom predznamenáva, že tento stav
všeobecne záväzného naria bol dlhodobo nadsadený a ne
denia, ktoré dovtedy prijímali udržateľný. Opatrenia, ktoré sa
poslanci zastupiteľstva samo teraz prijímajú v súvislosti s op
správneho kraja, ale je vydáva timalizáciou siete stredných škôl
né predsedom samosprávneho a legislatívnymi zmenami, sú
kraja. Ako však vysvetlil Ján predovšetkým zreálnením sku
Furman, vedúci Odboru škol točných potrieb praxe a snahou
stva, mládeže a telesnej výcho reflektovať vývoj trhu práce,“
vy Prešovského samosprávne doplnil J. Furman.
ho kraja (PSK), naďalej platí, že
V pôsobnosti PSK je aktuál
maximálne počty prijímaných ne 75 stredných škôl a ďalších
prvákov v tom-ktorom roku si 34 súkromných či cirkevných,
stále určujú kraje. Deje sa tak pričom rozhoduje aj o počtoch
na základe plánovacieho pro študentov týchto škôl. V rám
cesu a odporúčania krajskej ci mesta Vysoké Tatry majú
školskej rady, ktorá je povinná mladí možnosť navštevovať
vychádzať zo záväzných kritérií jednu strednú školu, ktorou je
ministerstva školstva, no rov SOŠ hotelová v Hornom Smo
nako musia byť zohľadňované kovci. Počty prvákov pre pri

jímacie konanie v školskom
roku 2019/2020 sú: 9 (čaš
ník/servírka) a 10 (kuchár)
pre 3-ročné učebné odbory, 20
(čašník/servírka) a 38 (kuchár)
pre 4- a 5-ročné študijné od
bory, dokopy 77 miest. O kon
krétnych počtoch žiakov ďal
ších škôl v územnej pôsobnosti
PSK sa môžete dozvedieť na in
ternetovej adrese: www.pokraj.sk/sk/samosprava/urad/
odbor-skolstva/. No vzhľadom
na aktuálnu situáciu je tiež cel
kom možné, že niektoré stred
né školy neotvoria všetky odbo
ry, ktoré si naplánovali.  mp

na predložený projektový zá
mer pre Centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti v mes
te Vysoké Tatry. Vyhodnote
nie prihlášok v rámci výzvy
Ministerstva
zdravotníctva
SR by sa malo uskutočniť zja
ri budúceho roka. V prípade
úspešnosti by sa tým skvalit
nilo poskytovanie všeobecnej
a ambulantnej starostlivosti
pre všetkých Tatrancov.
V rámci interpelácií sa o slo
vo prihlásil poslanec T. Tiš
ťan. Interpeloval prednostu
MsÚ Eugena Knoteka vo veci
poskytnutia informácie o výš
kach miezd zamestnancov
tatranskej radnice a o manti
neloch pri ich potencionálnom
zvyšovaní. Vo svojej druhej
interpelácii sa s otázkou obrá
til na vedúcu oddelenia územ
ného plánovania Danu Šípko
vú – zaujímal sa o možnosti
a prípadné prekážky z hľadis
ka územného plánu mesta, ak
by boli pozemky Eurocampu
v Tatranskej Lomnici určené
na výstavbu rodinných do
mov pre domácich obyvateľov.
V oboch prípadoch dostane
odpovede písomnou formou
do 30 dní v zmysle zákona.
mp


Desiati novozvolení poslanci a primátor mesta Vysoké Tatry po slávnostnom zložení sľubov.

Novozvolení mestskí poslanci prvýkrát zasadali
STARÝ SMOKOVEC/VYSOKÉ TATRY – V stredu 5. decembra sa konalo Mestské zastupiteľstvo, ktoré
sa skladalo z dvoch častí. Počas ustanovujúcej časti v obradnej miestnosti mestského úradu
opätovne zvolený primátor Ján Mokoš, rovnako ako aj desiati poslanci, slávnostne zložili sľuby
vo svojich funkciách a následne sa zúčastnili prvého pracovného zasadnutia.
Po určení trojčlennej návr
hovej komisie decembrového
zasadnutia boli zúčastneným
predložené návrhy na zriade
nie komisií MsZ a poslanci jed
nohlasne odsúhlasili ich zlože
nie. Predsedníčkou Komisie
finančnej, majetku a stavebnej
činnosti je A. Nedorostová, Ko
misie cestovného ruchu, medzi
národných vzťahov a životného
prostredia L. Dubielová a Ko
misie školstva, kultúry, športu,
zdravotníctva a sociálnych vecí
D. Jatiová. Komisii požiarnej
ochrany predsedá P. Schlaffer
a Komisii na ochranu verejné
ho záujmu T. Tišťan. Zriadené
boli aj štyri mestské výbory,
pričom do dvoch týždňov by
mali byť jasné mená predsedov
každého z nich. Schválení boli
sobášiaci poslanci, odsúhla
silo sa delegovanie zástupcov
mesta do rád škôl, do Dozor
nej rady TATRY – TEPLO,
s. r. o., a Dozornej rady VPS
Vysoké Tatry, s. r. o. Do nad
chádzajúceho
januárového
MsZ sa odložilo delegovanie
členov do Združenia cestovné
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ho ruchu Vysoké Tatry (ZCR),
do predstavenstva Oblastnej
organizácie cestovného ruchu
Región Vysoké Tatry (OOCR)
bol delegovaný J. Mokoš, v do
zornej rade bude pôsobiť A.
Nedorostová.
V súvislosti s plánom kon
trolnej činnosti na prvý pol
rok 2019 prešiel doplňujúci
poslanecký návrh L. Dubielo
vej, podporený aj ostatnými
členmi MsZ. Iniciovali ním
kontrolu situácie na tatran
ských parkoviskách, konkrét
ne ekonomickú výhodnosť

prenájmov parkovísk v Starom
Smokovci zverených VPS Vy
soké Tatry, ktoré má aktuálne
v správe súkromná spoločnosť
Tatramarket Poprad. Ku kon
trole by malo dôjsť v najbliž
ších mesiacoch.
Schválil sa tiež plán zasad
nutí MsZ na nasledujúci ka
lendárny rok, návrh na úpra
vu rozpočtu, návrh rozpočtu
OOCR RVT ako aj nájmy a pre
vody hnuteľného a nehnu
teľného majetku. Na záver sa
poslanci zaoberali doplneným
materiálom vzťahujúcim sa
Zloženie jednotlivých mestských komisií

K. finančná,
mestského majetku
a stavebnej činnosti:

K. cestovného ruchu, K. školstva, kultúry, špormedzinárodných
tu, zdravotníctva
vzťahov a životného
a sociálnych vecí:
prostredia:

K. požiarnej
ochrany:

K. na ochranu
verejného
záujmu:

Ing. Viktor Kosmák

Ivan Urbanovič ml.

Pavel Schlaffer

Stanislav Kováč

Ivan Urbanovič ml.

Mgr. Darina Jatiová

Bc. Daniela Kordová

Juraj Husovský

Ján Mudrák

Mgr. Peter Brincko

Ing. Matej Líška

Ing. Darina Žembová

Mgr. Jaroslav
Michalko ml.

Ing. Martin Vaščura

Juraj Husovský

Iveta Bohušová

PaedDr. Beáta Evansová

Ján Majerčák st.

Ing. Ján Šimko

Anna Jurečková

Alena Čechová

Mgr. art. Dominika
Štefková

Mgr. Silvia Bombarová
Zoričáková

Peter Lukáč

Ivan Urbanovič st.

MUDr. Štefan Volák

Buďme aj počas sviatkov tolerantní k prírode
VYSOKÉ TATRY – Sviatky pokoja sú predo
dvermi, no okrem vlastnej pohody netreba zabúdať ani na ďalších obyvateľov
Tatier a ich okolia. Štátni ochranári preto
apelujú na domácich ako aj turistov,
ktorí sa tu rozhodli tráviť sviatočné dni,
aby nezabúdali na vzácnych zástupcov
tatranskej fauny.
V súvislosti s tým Správa Tatranského
národného parku vydala výzvu pre klien
tov ubytovacích zariadení na území TA
NAP-u a v jeho ochrannom pásme ohľadom
nepoužívania zábavnej pyrotechniky v nad

chádzajúcom období. Upozornili, že práve
vysokohorské prostredie je ideálne na šíre
nie akustických vĺn a zábleskov aj na veľké
vzdialenosti. Táto skutočnosť by mohla váž
ne ohroziť zákonom chráneného kamzíka
vrchovského tatranského, spôsobiť mu stres,
ktorý by mohol mať za následok nekontrolo
vané správanie. „Dôsledkom takéhoto streso
vého správania je často útek čriedy kamzíkov
do lavínových terénov, kde v prípade odtrh
nutia lavíny hrozí riziko úhynu celej čriedy.
Stres u divo žijúcich zvierat a vtákov vyvo
láva nadmernú fyzickú aktivitu a s ňou spo

jené nadmerné spaľovanie tukových zásob,
čo v ťažkých zimných podmienkach výrazne
zvyšuje riziko úhynu v dôsledku zimy a vy
čerpania,“ vysvetľujú ochranári. Problém sa
však týka aj ďalších voľne žijúcich zvierat.
Používanie zábavnej pyrotechniky a za
riadení spôsobujúcich svetelné a zvukové
efekty je na území našich národných par
kov zakázané a nedodržanie tohto zákona
je postihované finančnou pokutou. Nielen
preto si azda vychutnáme vianočný pokoj
bez týchto výdobytkov – v zmierlivom súžití
mp
s tatranskou prírodou. 
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Medzi tatranské deti prišiel po roku opäť Mikuláš, ktorý ich spolu so svojimi pomocníkmi obdaroval nielen sladkými darčekmi.

Dve stretnutia Primátorskej vianočnej kapustnice pri živej hudbe boli ideálnou príležitosťou na
chvíľu oddychu a stretnutie s priateľmi z mesta
Vysoké Tatry.
kb
Žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy
v Tatranskej Lomnici predávali svoje výrobky
v stánku na Vianočných trhoch pred Hotelom
Lomnica. Okrem toho v kaviarni Mozart prvého
tatranského hotela odohrali krásny vianočný
koncert.
R. Gálfy

kb

Tretí ročník Vianočného jarmoku podporil
tvorivosť žiakov, ktorí v škole v Tatranskej
Lomnici vytvorili vďaka originálnym ozdobám a chutným dobrotám pravú vianočnú
atmosféru. Viac na strane 14.
kb
Bistikovi anjeli nadobúdajú netradičné podoby, autor svojimi maľbami narúša obvyklé
spôsoby ich zobrazovania.
mp
Medovníky z Tvorivých
Vianočných dielní
ZUŠ
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Nové knihy pre knižnicu vo Vysokých Tatrách
Termín realizácie: 07/2018 – 12/2018

Projekt z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia

O novinkách z envirorezortu
SLOVENSKO – Ministerstvo životného prostredia SR v ostatnom období prinieslo niekoľko
pozitívnych správ. Hoci v mnohých ohľadoch
je ešte čo doťahovať, snahu kompetentných
veci zlepšovať je predsa len vidieť.
Koncom jesene sa začalo pripomienkovanie
najdôležitejšieho zákona o ochrane sloven
skej prírody, ktorý má okrem iného garantovať
národným parkom a prírodným rezerváciám
spolu s ich obyvateľmi patričnú ochranu. Naj

Blíži sa udeľovanie výročných cien...
Mestské zastupiteľstvo Vysokých Tatrier
prostredníctvom Tatranského dvojtýždenníka
vyzýva predstaviteľov inštitúcií, organizácií
a občianskych združení, obyvateľov Vysokých
Tatier i tých, ktorým toto mesto prirástlo k srd
cu a sledujú dianie v ňom, aby predložili návr
hy na nominácie jednotlivcov alebo kolektívov,
ktorým by mali byť udelené výročné ceny mes
ta Vysoké Tatry. Ocenení môžu byť nielen oby
vatelia mesta, ale aj osoby, ktoré sa význam
ným spôsobom pričinili o rozvoj mesta a jeho
propagáciu doma aj v zahraničí. Už po osem
násty raz sa môžete aj vy podieľať na udelení
Ceny mesta za celoživotnú a dlhoročnú prácu
v prospech mesta a Ceny primátora za dosiah
nuté výsledky či prácu vykonanú v prospech
mesta počas uplynulého roka. Prejavom oce
nenia dlhoročného angažovania sa pri rozvo
ji tatranského športu je slávnostné uvedenie
do Tatranskej športovej siene slávy, kde taktiež
môžete prispieť svojou nomináciou, ktorú je
potrebné poslať do 15. januára 2019 na adresu:
Tatranský dvojtýždenník, Starý Smokovec 1,
062 01, Vysoké Tatry alebo na mailovú adresu:
maria.pavligova@vysoketatry.sk. red.

bližšie mesiace by mali priniesť novinky vyplý
vajúce z plánovaných rokovaní s enviroodbor
níkmi. Na základe tých sa následne uskutočnia
legislatívne úpravy tohto zákona, pričom zmeny
by mali nastať aj v rámci ochrany mimo národ
ných parkov.
K ďalším pozitívnym správam patrí tiež infor
mácia, že prezident republiky Andrej Kiska je
proti spaľovaniu kvalitného dreva ako biomasy.
Začiatkom decembra podpísal úpravu v novele
zákona o podpore obnoviteľných zdrojov ener
gie, ktorú navrhlo dvadsať opozičných poslancov.
Tí v zmieňovanom dokumente spresňujú definí
ciu biomasy tak, aby boli zrušené dotácie na spa
ľovanie dreva v biomasových zariadeniach, ale
zachovali sa dotácie na výrobu energie z dreva
pochádzajúceho z energetických odpadov a do
tácie na výrobu energie z dreva, ktoré je odpa
dom z drevospracujúceho priemyslu.
A zmeny neobchádzajú ani odpadovú politiku
– hoci sa na Slovensku v minulom roku podarilo
vytriediť 30 % z celkového množstva komunálne
ho odpadu (vyše 623 000 ton), na skládkach stále
zostáva približne 62 %. Aj napriek krokom vpred
však ministerstvo ŽP vo svojich nárokoch nepo
ľavilo, práve naopak. Minister László Sólymos sa
netají tým, že systém odpadového hospodárstva
chce ešte väčšmi zintenzívniť. Zaviedla sa povin
nosť používať hnedé kontajnery na bioodpad,
spoplatnili sa plastové tašky v obchodoch, reál
ne kontúry nabral aj nový zákon o poplatkoch
za skládkovanie a len nedávno sa spustili práce
na zavedenie zálohovania PET fliaš a plechoviek.
Splniť však ciele Európskej únie a do roku 2020
recyklovať polovicu objemu vyprodukovaného
komunálneho odpadu bude napriek tomu tvrdý
mp
oriešok. 

workoutové ihrisko v Tatranskej Lomnici
V Tatranskej Lomnici mesto vybudovalo nové
externé workoutové ihrisko, ktoré je umiestnené pri základnej škole a multifunkčnom ihrisku.
Táto voľnočasová novinka pozostáva z pia
tich prvkov – sú nimi hrádza, posilňovací stroj
na hrudník, dvojitý surf, bradlá a eliptický trena
žér. Realizovaný projekt bol podporený z rozpoč
tu Prešovského samosprávneho kraja. Celkové
náklady dosiahli výšku 6 300 €, z toho poskytnutá
dotácia bola vo výške 1 000 € a mesto projekt spo
lufinancovalo čiastkou 5 300 €. Veríme, že aj toto
ihrisko prispeje k skvalitneniu možností športo
vého vyžitia v našom meste. V budúcom roku rad
nica plánuje vybudovať podobné ihriská aj v ďal
ších mestských častiach.
Zuzana Hlavatá

5

avi z u j e m e
Paletu vianočného kultúrneho
programu doplní literárno-hu
dobné vystúpenie Môj deň (I.-V.),
ktoré sa uskutoční vždy v čase
od 19.00 hodiny v starosmokovec
kej Kaviarni a čajovni U Vlka. Da
libor Kotaba porozpráva o tom, čo
zažil a videl v Čechách, na Sloven
sku i v ďalekom Anglicku. Na har
fu hrá a večerom sprevádza Zuza
na Šimová. Tešiť sa naň môžete
päť večerov za sebou, od stredy 26.
decembra do nedele 30. decem
bra. Vstupné na každý z večerov je
3 eurá.
Múzeum TANAP-u v Tatran
skej Lomnici bude v predvianoč
nom období i počas Vianoc rovna
ko ako po minulé roky zatvorené.
Príležitosť prezrieť si jeho expozí
cie budú mať návštevníci opäť až
26. decembra 2018. Mimo pre
vádzky bude aj na Silvestra a Nový
rok. Záujemcovia si jeho prehliad
ku môžu plánovať od 2. januára
2019. Otváracie hodiny sú zverej
nené na webstránke v sekcii Mú
zeum TANAP-u.
Pri príležitosti výročia založe
nia Tatranského národného parku
sa v stredu 19. decembra uskutoč
nila odborná konferencia s ná
zvom „70 rokov TANAPu“.
Utorok 25. decembra a pon
delok 31. decembra od 15.00
do 17.00 hod. budú otvorené
brány Zimného štadióna v Po
prade pre deti a dospelých. Vstup
je zdarma.
Regionálna karta Tatry Card
prichádza v sezóne 2018/2019
v novom prevedení – plastovú
kartu nahrádza digitálna. Turisti
tak budú môcť od 20. decembra
využívať rôzne benefity, ako je
neobmedzené cestovanie vlakmi
na tratiach Tatranskej elektrickej
železnice, Ozubnicovej železnice
a na trati Poprad-Tatry – Studený
Potok – Tatranská Lomnica, cesto
vanie AQUA & SKI busmi, horské
poistenie a širokú ponuku zliav
na športové aktivity či oddych
a kultúru. Novinkou digitálnej
karty budú aktuálne informácie
o počasí a podujatiach v Tatrách
či tipy na zážitky, ako aj dôležité
informácie o poistení či kontakty
na informačné kancelárie. Tatry
Card sa vystavuje na 3 noci/4 dni
a jej cena je 4 € na území Regiónu
Vysoké Tatry (mesto Vysoké Tat
ry, mesto Poprad a obec Štrba).
Vo štvrtok 27. decembra sa
priaznivci lezeckého športu môžu
tešiť na zaujímavú prezentáciu
o pieskovcovom lezení v poda
ní Miša Žilku, ktorá sa uskutoční
od 18.30 v popradskej reštaurácii
mp
Lahodnosti. 
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Ako si Tatry (ne)pamätáte / Spravodajstvo

S

me hrdí Tatranci, Tatrami žijeme, dýchame a sme s nimi spätí. Pozrite sa spolu s nami
v novom seriáli Ako si Tatry (ne)pamätáte na to, ako sa mesto Vysoké Tatry v priebehu času
mení. V centre osady Tatranská Lomnica bol na konci 19. storočia postavený Hotel Lomnica,
ktorý sa stal nadlho jej dominantou a rovnakým titulom sa hrdo pýši aj po svojej rekonštrukcii
a znovuotvorení v roku 2016.

P

rvá dáma Tatier – aj takto
zvykla byť označovaná
táto významná stavba,
klenot dobovej hrazdenej ar
chitektúry, ktorý vznikol na zá
klade projektu popredného
tatranského architekta Gede
ona Majunkeho. Za jeho rea
lizáciou stojí levočská Spišská
úverová banka, ktorá štátu po
skytla kapitál. Postavená bola
v roku 1893 ako dvojposcho
dový hotel, ktorému nechýbala
kaviareň a reštaurácia pre 300

návštevníkov, pýšil sa rozľahlou
terasou a 28 izbami pre hostí
za dve až šesť korún za noc.
Tatranská Lomnica počas
monarchie žila hlavne športom
a práve vďaka nemu mal svoju
stálu klientelu aj hotel v jej cen
tre. Ten hosťom vždy ponúkal
prvotriedne služby – vychýrená
bola tradičná kuchyňa a ne
bolo neobvyklé, že na miesto
v reštaurácii sa stáli rady.
Okrem kvalitnej gastronómie
sa s Hotelom Lomnica spájala

Zimný šat tejto veľkolepej lomnickej kráske naozaj pristane

kb

Pomáhajú a chránia
ŠTRBSKÉ PLESO/SLOVENSKO – 29. a 30. novembra Tatry
hostili mestských policajtov. Okrem pracovnej časti, ktorá
informovala o činnosti regionálnych sekcií za jednotlivé kraje, boli na sneme ocenení príslušníci obecných a mestských
polícií za záchranu života.
bude riešiť zriaďovanie záchy
Celoslovenského
zasad tiek, a ďalšie dôležité body.
nutia Združenia náčelníkov Snemu na Štrbskom Plese sa
obecných a mestských polícií zúčastnili tiež predseda Kole
Slovenska (ZNOMPS) v Ho gia ředitelů městských polícií
teli Borovica sa zúčastnili zá
stupcovia ôsmych krajov, ktorí
referovali o činnostiach v rám
ci toho-ktorého regiónu (za
Prešovský kraj náčelník MsP
mesta Vysoké Tatry Miroslav
Kolodzej). Za prítomnos
ti prezidenta združenia Jána
Andrejka sa v rámci výročnej
správy hovorilo o sociálnom
zákone prerokovávanom v NR
SR, o stretnutí na Ministerstve
vnútra či o pracovných náv
števách u českých a poľských
partnerov. Takisto sa prebe
ral stav novely zákona, ktorý

tiež hudba, a to už od počiatku.
Bol dejiskom mnohých plesov,
no vcelku bežne tešili návštev
níkov aj živé hudobné vystú
penia. Inak tomu nie je ani
v súčasnosti, dva roky po jeho
rekonštrukcii z rokov 20152016.
Za svoju 125-ročnú históriu si
tento hotel s charakteristickou
atmosférou pamätá naozaj dosť,
časy monarchie a svoje začiatky,
obdobie najväčšieho rozkve
tu, ale aj úpadku, ktorý prišiel
v 90. rokoch. Práve
vtedy počty uby
tovaných výrazne
klesali, hotel začí
nal chátrať a k jeho
úžitku neboli ani
zmeny vlastníkov
v časoch privatizá
cie. To všetko malo
za následok, že bol
vyše dve desaťročia
zatvorený. V súčas
nosti sa vedenie
hotela snaží nadvä
zovať na pôvodné
statutárních měst a Hlavního
města Prahy Milan Kladníček
a prefekt asociácií mestských
polícií v Poľskej republike Ar
tur Holubiczko.
Za záchranu ľudského života
pri výkone služby v rámci náš
ho regiónu sa uznania dostalo
príslušníkom MsP Kežmarok
– menovite Mariánovi Franko
vičovi, Ľubomírovi Pacanov
skému, Tiborovi Rakovi a Má

Záber z októbra 2014 svedčí o tom,
že radikálna rekonštrukcia stavby
bola nevyhnutná
archív TD

hodnoty – pre ponúkané služby
je príznačná ich vysoká úroveň.
Hotel Lomnica je opäť záru
kou kvality a okrem štýlového
vzhľadu či gastronómie na vy
sokej úrovni ponúka návštev
níkom aj kultúrne vyžitie a tiež
mnohé príležitosti na príjemný
mp
relax. 
rii Šoltésovej. Ocenení boli tiež
Peter Čech a Pavol Chalúpka
z MsP Svit. I napriek slávnost
nému rázu tejto časti stretnutia
a dôležitosti ocenených činov
však netreba zabúdať na kaž
dodennú službu, ktorú prísluš
níci mestských polícií vykoná
vajú a tým prispievajú k väčšej
bezpečnosti. Inak tomu nie je
ani u nás vo Vysokých Tatrách.
mp


Okrem náčelníkov MsP z celého Slovenska
na stretnutí nechýbali ani zástupcovia z ČR a Poľska.

no vinky z materskej školy
V tomto školskom roku sa naša Materská
škola v Dolnom Smokovci zmenila na škôlku
malých tatranských zvieratiek. Tí najmenší
navštevujú triedu sovičiek, stredné detičky
chodia do triedy veveričiek a tí veľkí, ktorí
radi športujú, sú v triede medvedíkov.
Trieda medvedíkov privítala nové de
tičky, ktoré prvýkrát vstúpili do materskej
školy. Adaptáciu na nové prostredie sme
sa im snažili uľahčiť aj skrášlením a vyma
ľovaním stien detskými motívmi. Ani naše
malé sovičky tento rok nazaháľali. Starých
rodičov sme potešili darčekom a krátkym
programom v klube dôchodcov. Na Deň
úsmevu sme vyrobili smajlíkov a rozdávali
ich ľuďom. Verte, že každému sme úsmev
na tvári aj vyčarovali.
Ani trieda veveričiek od septembra neza
háľala. V spolupráci s Infocentrom na Štrb
skom plese sme sa zúčastnili akcie „Čisté
hory“ a spoločne s detičkami pomohli
upratať a pozbierať smeti v okolí Štrbského
Plesa. U detí každodenne rozvíjame envi
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Tatranské spektrum

Mikuláš neobišiel ani smokoveckých škôlkarov

ronmentálne cítenie a snahu pomáhať prí
rode, či už aktivitami alebo prechádzkami
v okolitej prírode. V novembri sme spozná
vali turistické značky a náučné chodníky,
učili sme sa správať v lese a spoznávať krá
sy, ktoré nám príroda ponúka. Využili sme
krásne jesenné počasie a v areáli materskej
školy sme usporiadali šarkaniádu, počas
ktorej si pobehali nielen tí najmenší, ale
aj pani učiteľky.
V triede medvedíkov sme sa zamerali
na športové aktivity. Pod dohľadom škole

ných inštruktorov deti pravidelne absolvujú
lezeckú prípravku, loptové tréningy, bowling,
tanečný tréning, každé dva týždne do konca
školského roka plávame. Keďže jesenné po
časie nám ponúkalo vzdelávanie v prírode,
využili sme turistiku a spoznávali sme krásu
Vysokých Tatier na Hrebienku a Štrbskom
Plese. Čaká nás lyžiarsky a korčuliarsky vý
cvik, atletická prípravka, saunovanie. Okrem
športovania sa aj zabávame. Či už v galérii
Dobrá hračka, tvorivými dielňami s rodičmi,
rozprávkovým lampiónovým sprievodom
alebo pečením jablčníka so starými rodičmi.
Spoločne sa v tento vianočný čas chystáme
na vianočný večierok spojený s vianočnou
dielňou. A na záver sme spolu s deťmi niečo
vymysleli:
„Veselo nám v škôlke je,
radi do nej chodíme.
Všetci sme vždy zvedaví,
čo sa pre nás pripraví.
Takto si tu žijeme, hráme sa a spievame.
Sme ako jedna rodinka – deti, pani
učiteľky Zuzky, Monika, Anetka a Ivanka.“

Pani učiteľky

Svojrázni anjeli svojrázneho umelca

„Treba hľadať dobré aj v tom najhoršom, nestratiť ľudskosť...“ aj toto
je posolstvo svojského umelca.

13. decembra smokovecká Vila Flóra hostila milovníkov výtvarného umenia. Konala sa vernisáž výstavy s názvom Anjeli a tí druhí, ktorú tvorí 73 obrazov a inštalácií
týchto bytostí rôzneho charakteru, rôzneho vyznenia. Prezrieť si ich budete mať
možnosť do 10. marca 2019.

Umelecké artefakty pochádzajú z dielne vý
tvarníka, sochára, terapeuta (no tiež altruistu)
z Medzeva, Helmuta Bistiku. Vyštudovaný
drevár sa vo svojom profesijnom živote veno
val rôznym činnostiam – kým sa stal umelcom
na voľnej nohe, aranžoval napríklad výklady
v parfumérii či pôsobil ako učiteľ na základ
nej umeleckej škole. V roku 1998 v Humen
nom sa uskutočnila jeho prvá riadna výstava
anjelov. Presne o dvadsať rokov neskôr, v roku
2018, sa naskytla Tatranskej galérii možnosť
uviesť inú jeho expozíciu, opäť plnú anjelov.
Ako prezradila riaditeľka Tatranskej galérie
Anna Ondrušeková, ktorá je zároveň kurátor
kou tejto výstavy, s pánom Bistikom a jeho
tvorbou sa síce zoznámila už dávnejšie, no stá
le otáľala a jeho výstavu u nás odkladala: „Pred
vyše rokom som ho konečne oslovila a nakoniec
(dokončenie zo str. 18)

Ocenení darcovia
Slovenský Červený kríž, územný spolok
Poprad po roku znovu slávnostne ocenil
mnohonásobných bezpríspevkových dar
cov krvi plaketami MUDr. Jana Janského
– bronzovou, striebornou, zlatou a dia
mantovou, ako i medailami MUDr. Jána
Kňazovického. Uznanie za darovanie krvi
– jedinej nenahraditeľnej tekutiny – získalo
v Poprade aj 15 Tatrancov a zamestnancov
mestských inštitúcií. Desiati získali bronzo
vú plaketu, ktorá sa udeľuje za 10 odberov,
ďalší získali striebornú plaketu za 20 bez
platných odberov, Annamária Klasovská
- učiteľka z MŠ Vyšné Hágy - si prevzala
za 30 odberov zlatú plaketu. Aj vďaka nim
niekto získal ten najcennejší dar – dar zá
kb
chrany života. 

Za mesto Vysoké Tatry sa darcom poďakovala Daniela Birková (horný rad vľavo) a Anna Jurečková
(horný rad vpravo) z Oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva. Medzi ocenenými boli (
horný rad zľava): Mária Pavligová, Mária Gálliková, Annamária Klasovská, Dušan Renner, Tatiana
Schickerleová, Mária Štefaňáková, Lucia Kovalčíková, Paulína Kapusniaková, (spodný rad zľava):
Erik Dianiš, Tibor Schickerle, Marcel Horban a Martin Vačšura. Okrem nich plakety získali: Dana Košťálová, Michal Krolák a Marta Parimuchová.
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videli počuli
(dokončenie zo str. 2)

zový postrekovací systém (APPS)
fungujúci na princípe detekcie
zmeny poveternostných podmie
nok na ceste a následnej aplikácii
postreku. Vplyvom aktuálneho
počasia situáciu vodičom zne
príjemňuje zľadovatená vozovka,
KŠ má preto v úmysle stretnúť sa
s kompetentnými zo Slovenskej
správy ciest a o probléme rokovať.
Za najlepší stredoškolský časopis Prešovského kraja vyhlásila
porota zložená z aktívnych novi
nárov časopis Stretnutia z Gym
názia P. O. Hviezdoslava v Kež
marku. Cenu za najlepšiu titulku
si odniesol časopis Life IN THE
Academy študentov Súkromného
gymnázia v Poprade, objavom
roka sa stali Bilinky z popradskej
Spojenej školy D. Tatarku. Do sú
ťaže sa tento rok celkovo zapojilo
21 stredoškolských časopisov z 11
miest a okresov. Porotcovia hod
notili najmä obsah, prepojenie
so životom školy, grafiku, štylisti
ku, spracovanie tém a kreativitu.
Bocian Vavrinec sa po dlhých
týždňoch odmlčania opäť ohlá
sil – tentoraz od hraníc Ugandy
a Keňe, neďaleko od Viktórinho
jazera. Operenec, ktorého sa v au
guste ujali ochranári zo Správy
TANAP-u a o ktorom sme vám
priniesli správu ešte v jeseni, kedy
sa vydal po liečbe poraneného
krídla na svoj migračný let, sa ak
tuálne nachádza v okolí Zambie
a letí ďalej na juh.
Klenot spišskej gotiky – Madona s anjelmi z Popradu –, o kto
rom sme vás informovali v pred
chádzajúcom čísle Tatranského
dvojtýždenníka, sa vráti do po
pradského Kostola sv. Egídia.
Na vyhotovení jeho vernej kópie
momentálne pracuje reštaurátor
Ján Gildein, rodák z Popradu,
ktorý pri práci využíva tradičné
maliarske techniky ako zlátenie
a pridávanie žĺtka do pigmentov.
Originál gotickej tabule je vy
stavený v priestoroch Tatranskej
galérie v Poprade už len do konca
tohto roka.
Novorodenecké oddelenie
a jednotka resuscitačnej starost
livosti o novorodenca Nemocnice
Poprad, a. s., dostalo od nezisko
vej organizácie Nadácia Križovat
ka do daru desať kusov monitorov
dychu Baby Sense 2 Pro, ktoré
majú pomáhať pri záchrane života
novonarodených detí ohrozených
syndrómom náhleho úmrtia doj
čiat SIDS.
mp

Tatranské spektrum / Vianočné zamyslenie

Tatranská tradícia mala svoje pokračovanie
VYSOKÉ TATRY – Domáci obyvatelia opäť pomáhali a priložili ruku k dielu. Pretriedili veci zo svojich domácností, čím uľahčili životnú situáciu tým, ktorí to najviac potrebujú. Aj 14. ročník tradičnej charitatívnej zbierky naplnil svoj účel.
Ako prezradil Jozef Štefaňák, níci tatranskej mestskej polície Lomnici a Tatranskej Kotline.
zástupca náčelníka tatranskej boli k dispozícii na svojich zber Štefaňák za všetkých vyjadril
mestskej polície a zároveň hlav ných stanovištiach vo Vyšných svoju radosť z úspešnej akcie
ný koordinátor projektu, tradí Hágoch, Novej Polianke, Tat a ďakuje všetkým obyvateľom,
cia recyklovania nepotrebností ranskej Polianke, Novom a Dol ktorí pomohli a prispeli, čím
mp
s cieľom pomôcť druhým vznikla nom Smokovci ako aj Tatranskej mohli.
niekedy v čase veternej kalamity.
Práve vtedy s odpratávaním zni
čených strom pomáhali obyva
telia žakovského Inštitútu Krista
Veľkňaza, no tí na vtedajšie tvrdé
poveternostné podmienky ne
boli pripravení. Vtedy Tatranci
nezištne pomohli prvýkrát.
Za uplynulé roky sa pomoci
dostalo naozaj mnohým, okrem
spomínaných Žakovčanov vy
zbierané oblečenie poputovalo
aj do oravskej neziskovej orga
nizácie Pomocný anjel, ktoré
dobrovoľníčky prešívali na pos
teľnú bielizeň pre niekoľko slo
venských nemocníc. Tento rok,
v stredu 28. novembra, sa domá
ci zbavili takmer siedmych ton
pre nich už nepotrebných vecí.
Denné centrum v Tatranskej Lomnici privítalo na začiatku adventného
Časť z nich si odviezla Slovenská
obdobia vzácnych hostí. S pomocou hasičov pánov Kováča, Mudráka
katolícka charita, o zvyšok sa po
a pani Krasuľovej postavili prvý adventný veniec centra, ktorý slávnostne posvätili. Adventný veniec tak aj dennému centru ohlasuje príchod
stará Asociácia samaritánov Slo
Vianoc a každá svieca sa stáva akýmsi symbolom priateľstva. Zároveň
venskej republiky – dobrovoľníc
vedenie denného centra ďakuje všetkým za pomoc a podporu počas
ke združenie pomáhajúce ľuďom
celého roka a praje nádherné prežitie vianočných sviatkov.
v núdzi. Do zbierky sa zapojili
Vedenie DC Tatranská Lomnica
domáci z celého mesta, prísluš

Tat ry m a z a s e d o s ta l i!
Toľkokrát som ich videl v ich majestátnej nádhere a znovu ma prinútili stáť pri okne a s úžasom
na ne pozerať. Oni, „potvory“, to robia celkom nenápadne. Neprikazujú, nevyhrážajú sa, nesľubujú, len sa jednoducho ukážu a ponúkajú. A ja ako malé dieťa, keď prvýkrát vidí vláčik, stojím
s otvorenými očami a pozerám – kochám sa. Už som ich videl toľkokrát a zase ma dostali.
Zase je vo mne túžba na ne vyliezť, alebo aspoň sa hovoria jasnou rečou. Pripomínajú, ponúkajú
sa ísť po nich prejsť. Aspoň chvíľu byť v ich očaru smer, odkazujú na iné horizonty. V ich dotyku
júcom náručí. Pozdraviť na chodníku neznámeho zažívame prítomnosť toho, kto ich stvoril. Dotyk
turistu, obdivovať veľký náklad nosiča, vnímať Stvoriteľa ponúka cez Tatry novú kvalitu života –
priamy dotyk slnka a pozorovať, ako jemne hladí pochopenie zmyslu ľudského života. Sme stvorení
vrcholy tatranských štítov. Zhlboka sa nadýchnuť z lásky a pre lásku. V pochopení a prijatí tejto sku
nezameniteľného čistého vzduchu, počuť žblnkot točnosti naozaj žijeme. Vtedy začínajú v nás Via
potoka, pobudnúť chvíľu na vrchole a pozerať dole noce – narodenie Božieho života. Historicky ne
na okno, z ktorého teraz na ne hľadím. Keď som vieme presný dátum Ježišovho narodenia, slávime
tam s niekým blízkym, oveľa viac vnímam človeka, ho v deň slnovratu. Pretože On je ten, ktorý nám
ktorý so mnou kráča ako dar a náš vzťah dostáva zvestoval pravdu o neznámom Stvoriteľovi, a to
novú kvalitu. A to dôležité, tam viac ako tu, alebo tak, aby sme jej rozumeli. Ten neznámy Stvoriteľ
aspoň iným spôsobom si uvedomovať a vychut vstúpil do našich dejín, aby sa zjavil ako milujúci
návať krásu života. Zažívať tajomným spôsobom, Otec. Vstúpil v Ježišovi Kristovi, napohľad človek
ktorý prekračuje hranicu slov, že som človek, stvo a predsa zároveň Boh. V Ňom a s Ním zisťujeme
rený síce z mäsa a kostí, ale s dušou, ktorej preja pôvod i cieľ našej existencie. V objatí Jeho lásky
vom je milujúce srdce. Bez tohto vedomia sú Tatry prekračujeme horizont zvetraných skál a v našej
iba hromadou zvetraných skál, plnou výkladnou duši zavládne pokoj, prichádzajú skutočné Via
skriňou prázdnych vecí. A hoci sa Tatry nikdy ne noce. Z úprimného srdca prajem všetkým vám,
sťažujú, neponosujú sa na šľahajúci vietor, alebo čitateľom Tatranského dvojtýždenníka, vedomie
slnečnú páľavu, ani nežiadajú odmenu za svoju istoty Jeho objatia a hlboký zážitok Jeho pokoja.
Róbert Tokár, rímskokatolícky farár
krásu, či ocenenie ich majestátnej veľkosti, pred


9

TD 25-26/2018

KRONIKA 2018

KRONIKA 2018
JANUÁR

Demografická krivka mesta
klesla pod hranicu štyritisíc tr
valo žijúcich obyvateľov.
Mesto podalo žiadosť na úver
zo Štátneho fondu rozvoja bý
vania na výstavbu nájomných
bytových domov Jelša a Osika
v Tatranskej Lomnici.
Mesto Vysoké Tatry sa s part
nerským mestom Zakopane
pustilo do realizácie projektu
Vysoké Tatry cestou necestou
zameraného na propagáciu ta
tranského regiónu prostredníc
tvom internetu a mobilnej apli
kácie.
K 1. januáru odstúpil riaditeľ
Štátnych lesov TANAP-u Peter
Líška. Vo funkcii ho nahradil
Pavol Fabian.
Za predsedu Národnej asociá
cie horských vodcov Slovenskej
republiky bol zvolený Marek
Trávniček. Nahradil Igora Tr
giňu, ktorému skončil 4-ročný
mandát.
Mesto získalo dotáciu 10-tisíc
eur z ministerstva vnútra na vy
budovanie kamerového moni
torovacieho systému v ZŠ s MŠ
Dolný Smokovec.
Pavol Barabáš uviedol svoj
film Vábenie výšok. Dokument
o prvých himalájskych expedíci
ách a prvovýstupoch horolezcov
pod vedením Ivana Gálfyho si
v kongresovej sále Grandhotela
Bellevue v Hornom Smokovci
pozrelo vyše päťsto návštevní
kov. Film pokrstili účastníci nie
ktorých expedícií – Gejza Haak,
Jozef Koršala a Ivan Urbanovič
st., spolu s expedičným lekárom
Igorom Mikom. Autor filmu
na pódium prizval aj primátora
mesta Jána Mokoša, mestského
poslanca Gabriela Jamnického,
synov Ivana Gálfyho a riaditeľa
RTVS Jaroslava Rezníka.
Extrémne zľadovatený terén
mal za následok hromadný úhyn
kamzíkov, ktorý bol najvyšší
od roku 1971. Našlo sa ich viac
ako 15.
Deviataci zo ZŠ s MŠ Dolný
Smokovec sa zapojili do celosve
tového vzdelávacieho programu
Roots & Shoots zameraného
na podporu ekologických aktivít
a zlepšenie životného prostredia.
Okolie školy zveľadili aj vysade
ním paviniča okolo kontajnero
vých staničiek.
125-ročný dolnosmokovecký

kostolík si vyžiadal rekonštruk
ciu. Farnosť Vysoké Tatry získala
dotáciu z ministerstva kultúry
z programu Obnov si svoj dom
vo výške 14-tisíc eur, ďalších
2,5-tisíc išlo z prostriedkov far
nosti. Upravila sa strecha, šindeľ,
no popasovali sa aj so statikou
a elektroinštaláciou na kultúrnej
pamiatke.
Výstava fotografií astronóma,
fotografa a publicistu Vojte
cha Rušina pod názvom Poézia
ľudskej duše sa dočkala svojho
dvadsiateho pokračovania. Tvá
re sveta predstavil v poprad
skom Scherfelovom dome.
V Zlatej sále Bojnického
zámku získala v celoslovenskej
ankete Senior roka strieborné
ocenenie Elena Dolinková z No
vého Smokovca, ktorá svoj život
zasvätila pomoci druhým nielen
ako zdravotná sestra.
28. januára sme si pripomenuli
73. výročie oslobodenia mes
ta Vysoké Tatry od fašistických
okupantov.
Všetky štyri ocenenia za prí
nos v cestovnom ruchu v ankete
Krajskej organizácie cestovného
ruchu Severovýchod Slovenska
putovali pod Tatry. Ocenenie
za celoživotný prínos v cestov
nom ruchu (CR) Prešovského
kraja získal horský vodca Pavol
Rajtár (81). Za podnikanie v CR
získal ocenenie Jiří Hruška, kto
rý stojí za vybudovaním golfo
vého rezortu BLACK STORK
vo Veľkej Lomnici, za vzdeláva
nie v oblasti CR ocenili Vladimí
ra Ternavského, jedného z dvoch
zakladateľov 1. lyžiarskej ško
ly po revolúcii na Slovensku.
Za rozvoj CR v samospráve bol
ocenený primátor Vysokých Ta
tier Ján Mokoš.
Bývalý slovenský prezident
Rudolf Schuster uviedol do živo
ta svoju novú knihu „Čukotka –
kde sa rodí deň“. Krstu ľadom sa
v Grandhoteli Starý Smokovec
zúčastnilo vyše 120 ľudí. Krstil
ju obyvateľ starosmokoveckej
Čukotky Ján Šimko a primátor
Ján Mokoš.
Pri Rainerovej chate sa ko
nalo 19. Trojkráľové poludnie
pri štvormetrovom snehovom
betleheme, ktorého autorom bol
chatár Peter Petras.
Na Hrebienku sa uskutočnil 6.
ročník trojdňovej šou Tatry Ice
Master. Sochári z 10 krajín pre

menili 50 ton ľadu na 40 sôch.
Dvaja sochári z USA vytvorili
prvú ľadovú sochu na Lomnic
kom štíte.
19. januára ubehlo 25 rokov
odkedy odišiel Jindřich Reit
mayer – jeden z najlepších slo
venských hokejistov, športový
činovník, lekár a Tatranec.
V 5. kole svetového pohára
v sánkovaní si zaistili postup
na XXIII. Zimné olympijské hry:
dvojica Marek Solčanský a Karol
Stuchlák, z jednotlivcov Jozef
Ninis a Jakub Šimoňák, Katarí
na Šimoňáková dostala divokú
kartu. Dvojka Tomáš Vaverčák
– Matej Zmij skončila na prvom
nepostupujúcom mieste.
Slovenský zväz sánkarov uspo
riadal 8. ročník pretekov žiakov
v štartoch na ľade „O pohár
primátora mesta Vysoké Tatry“.
Najrýchlejším z 30 športových
nádejí zo Slovenska a Poľska bol
domáci pretekár Christian Bos
man.
Adam Žampa obsadil na pre
tekoch Svetového pohára v zjaz
dovom lyžovaní v chorvátskom
Záhrebe 21. priečku. Mladší
z bratov Andreas si 18. miestom
v obrovskom slalome v Adelbo
dene utvoril kariérne maximum
svetového pohára.
Na svetovom pohári juniorov
v rakúskom Igls zvíťazila posád
ka dvojsedadlových saní v zlože
ní Tomáš Vaverčák a Matej Zmij.
FEBRUÁR

Tatranci získali od minister
stva vnútra financie na opravu
požiarnej zbrojnice v Tatranskej
Kotline i časť peňazí na výstav
bu novej v Tatranskej Lomnici
v časti Čukotka.
Horská záchranná služba po
užila pri záchrane horolezca
zasypaného lavínou po prvýkrát
na Slovensku počas ostrého zá
sahu v horách Autopulse – prí
stroj na resuscitáciu – na auto
matické mechanické stláčanie
hrudníka.
Na mestskom zastupiteľstve sa
schválili dotácie na šport a kul
túru.
Spoločnosť Tatry mountain
resort (TMR) zvolala odborné
fórum „Ekologická doprava =
lepšia budúcnosť Tatier“. Hlav
nou témou medzinárodnej kon
ferencie boli otázky dopravnej
situácie v Tatrách – lanovkové

a tunelové prepojenia stredísk.
Kniha od Jaroslava Švorca
„Smrť si nevyberá“ o záchran
ných akciách na horách vyšla
vo Vydavateľstve IB Vysoké Tat
ry aj v poľskom jazyku, vďaka fi
nančnému príspevku programu
Interreg PL/SK.
V Grandhoteli Praha v Tatran
skej Lomnici sa konal 21. ročník
plesu primátora mesta Vyso
ké Tatry. Hlavnými hviezdami
programu boli formácia Boney
M a český spevák Michal David.
Na XXIII. Zimných olympij
ských hrách (ZOH) v juhokórej
skom Pjongčangu súťažilo od 9.
do 25. februára 56 slovenských
športovcov. Z Tatier a okolia sa
predstavili: v kategórii zjazdo
vé lyžovanie súrodenci Adam
a Andreas Žampa, náhradníčka
Barbara Kantorová, bežec na ly
žiach Peter Mlynár, biatlonista
Martin Otčenáš, sánkari Jozef
Ninis, Jakub Šimoňák, Marek
Solčanský, Karol Stuchlák a Ka
tarína Šimoňáková.
Prvé kolo tradičných lyžiar
skych pretekov o Pohár primá
tora mesta Vysoké Tatry absol
vovalo 58 žiakov z 3 tatranských
škôl. V kategórii obrovský sla
lom sa na svahu Buková hora
najlepšie darilo Krištofovi Petrí
kovi z Tatranskej Lomnice.
4. finálové kolo zimnej be
žeckej série viedlo z Tatranskej
Polianky k Sliezskemu domu.
Absolútnymi víťazmi sa sta
li Patrícia Puklová a Štefan
Bachratý.
Víťazom Memoriálu Jozefa
Krasuľu st., medzinárodných
majstrovstiev kategórie Masters,
sa stal Filip Zgodava.
Jozef Ninis skončil na sveto
vom pohári v Lotyšsku so stra
tou 0,072 sekundy druhý. Jeho
výsledok je najlepším v ére sa
mostatnosti slovenského sánko
vania.
Historicky 1. majstrovstvá SR
v snežnom volejbale (snow vol
leyball) sa posledný víkend ko
nali na Štrbskom Plese pod sko
kanskými mostíkmi.
MAREC

Marec patril Dňom mesta Vy
soké Tatry, ktoré vzniklo 15. 3.
1947 zjednotením tatranských
osád. Vyvrcholením seriálu kul
túrnych, spoločenských a špor
(pokračovanie na str. 10)
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tových podujatí bol Tatranský
galavečer spojený s udeľovaním
výročných cien. Do Športovej
siene slávy bol za reprezentáciu
a rozvoj športu uvedený Jin
dřich Reitmayer, in memoriam.
Cenu primátora za Čin roka
2017 získal filmár Pavol Barabáš
za propagáciu Tatier vo svete.
Cenu mesta za celoživotné dielo
získala Marta Šimová – učiteľka
a spoluzakladateľka profesionál
nej Tatranskej horskej služby,
prvá vysokohorská záchranárka
na území vtedajšieho Českoslo
venska.
V Tatrách sa uskutočnilo poľ
sko-slovenské stretnutie zame
rané na rozvoj cestovného ruchu
na oboch stranách Vysokých Ta
tier. Prioritným riešením komu
nikácie a spolupráce bol návrh
tunela spájajúceho oba štáty.
Vernisáž výstavy vo Vile Flóra
„Aaltova príroda: Úloha ľudovej
tradície v japonskom a fínskom
staviteľstve v diele Alvara Aalta
v 30. rokoch minulého storočia“,
bola bodkou za Dňami mesta
Vysoké Tatry.
Primátor privítal malých Ta
trančekov v obradnej sieni Mest
ského úradu v Starom Smokov
ci. Pribudlo 32 nových občanov
mesta, 17 dievčat a 15 chlapcov.
Mesto úspešne realizovalo
projekt, ktorého cieľom bolo za
členiť zdravotne znevýhodnené
ho žiaka do procesu vyučovania
a mimoškolských aktivít. Projekt
hradený z financií Európskej
únie zabezpečí žiakovi v ZŠ V.
Hágy asistenta učiteľa do febru
ára 2021.
Verejnoprospešné služby s po
mocou študentov upratovali ko
munikácie po zime.
Na medzinárodný deň žien
oslávil Martin Činovský, akade
mický maliar, autor tatranských
poštových známok, 65 rokov.
Podtatranské múzeum v Po
prade po troch rokoch rekon
štrukčných prác znovu otvorilo
svoje brány.
Architekti a odborníci na ve
rejný priestor spustili projekt
„Pocitové mapy“, ktorý ponúka
možnosť aktívneho zapojenia
občanov do zberu informácií
a názorov na verejné priestory.
28. marec je Dňom učiteľov.
Vďaku za obetavú prácu im
vyjadril aj primátor, ktorý sa
prihovoril učiteľom všetkých ta
tranských škôl.
V mesiaci knihy vyšli tri pub
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likácie s tatranskou tematikou:
Ženy v tieni hôr od Ota Rozlož
níka, Príbehy zemepisných ná
zvov Vysokých Tatier od Ivana
Bohuša st. a ml., Povesti z Tatier
od Antona Mareca.
Divadelný ochotnícky súbor
Paľa Bielika Tatranská Lomnica
sa predstavil na okresnej súťaži
amatérskych divadiel Divadelná
Šuňava. Alena Čechová a Ma
túš Kostelník s hrou Číňania
skončili na 2. mieste a postúpili
na krajské kolo.
Víťazom 17. ročníka medziná
rodných pretekov horských slu
žieb – Memoriálu Vlada Tatarku
a Petra Šperku – sa stal Tomáš
Kúcik zo Západných Tatier. Na
sledovali členovia HZS Vysoké
Tatry Ján Korenko a Lukáš Mi
chaľák.
63. ročník Veľkej ceny Sloven
ska vyhrala Julia Włodarcsyk
(PL), v kategórii mužov Ondrej
Surkoš (CZ).
Na Štrbskom Plese sa konalo
finálové kolo 12. ročníka pre
tekov žiakov tatranských škôl.
Ceny a poháre odovzdal najlep
ším lyžiarom primátor.
APRÍL

Zasadnutie mestského zastu
piteľstva sa zaoberalo hospodá
rením škôl, VPS, nájmami neby
tových priestorov a vymenovaná
bola aj nová vedúca redaktorka
Tatranského
dvojtýždenníka
Mária Pavligová. Z funkcie vice
primátora odstúpil Jozef Janiga.
Publikácia Mesto Vysoké Ta
try – včera a dnes, propagačný
materiál Tatranské chaty a ka
lendár Doprava v minulom sto
ročí, ktoré vydalo mesto Vysoké
Tatry, získali v súťaži „Najkrajšia
kniha a najkrajší propagačný
materiál o Slovensku“ za rok
2017 prestížne diplomy. Mono
grafia získala 1. miesto v kategó
rii monografické knihy o mes
tách, sprievodca Tatranské chaty
získal čestné uznanie v kategórii
propagačné materiály o mestách
– sprievodcovia.
Na tatranských školách sa
uskutočnil zápis žiakov do prvé
ho ročníka. Požiadavky na ná
stup do školy splnilo v ZŠ v Tat
ranskej Lomnici 18 detí, v ZŠ
s MŠ Dolný Smokovec 14 detí,
v ZŠ Vyšné Hágy 7 detí.
3. ročník Tatranskej literár
nej jari hostil 24 renomovaných
spisovateľov. Primátor pokrstil
tatranskými kamienkami knihu
„Refrény času – Antologie sou

časné české a slovenské poezie“,
vydanej k stému výročiu spoloč
ného štátu Čechov a Slovákov.
Prezidenti Slovenskej a Českej
republiky si 5. apríla našli čas
na prijatie daru v podobe Mono
grafie mesta Vysoké Tatry.
V Tatranskej Kotline otvori
li prvé spánkové laboratórium
v Prešovskom kraji.
Mesto podalo žiadosť o po
skytnutie dotácie v rámci výzvy
Environmentálneho fondu v ob
lasti elektromobility a násled
ného vybudovania nabíjacích
staníc.
Samospráva v súvislosti s prí
pravou Komunitného plánu so
ciálnych služieb na obdobie pia
tich rokov zisťovala informácie
a postrehy od občanov prostred
níctvom dotazníkov.
Na Krajskej scénickej žatve –
súťažnej prehliadke divadelných
súborov, sa na bronzovom mies
te umiestnil divadelný ochotníc
ky súbor Paľa Bielika Tatranská
Lomnica s predstavením Číňa
nia v podaní Aleny Čechovej
a Matúša Kostelníka.
Slovensko prvýkrát v histórii
hostilo šachové Majstrovstvá
Európy žien. Konali sa v Grand
Hoteli Bellevue v Hornom Smo
kovci.
Najlepší športovci Tatier
(olympionici, deti zo škôl a tré
neri) prijali od primátora ocene
nie a poďakovanie za reprezen
táciu mesta doma i vo svete.
Dospelí futbalisti odohrali
prvý zápas piatej Podtatranskej
ligy, čím sa im rozbehla futbalo
vá sezóna.
MÁJ

Na prelome apríla a mája sa
na SOŠ v Hornom Smokov
ci konali praktické maturitné
skúšky odborov kuchár a čaš
ník/servírka.
Rekordný 450-členný prvo
májový sprievod otvoril letnú
sezónu. Novinkou bol prvý
zraz socialistických motocyk
lov a automobilov, ktorých bolo
viac ako 100.
3. mája vypukol nad Kežmar
skými Žľabmi lesný požiar. Zni
čil 6 hektárov lesa vo vlastníctve
mesta Kežmarok. Príčinou jeho
vzniku bol ľudský faktor.
Po prvýkrát v histórii celo
slovenskej akcie podporujúcej
zdravý životný štýl a ekológiu
„Do práce na bicykli“ sa okrem
zamestnancov Mestského úradu
Starý Smokovec zapojili aj iné

inštitúcie pôsobiace na území
mesta.
CITY TRAIL v Starom Smo
kovci odštartoval 4. ročník série
behov Tatry v pohybe.
Len tri mestá na Slovensku sa
zapojili do charitatívneho behu
Wings for Life World Run. Vy
soké Tatry boli medzi nimi.
FootGolf (futbal a golf v jed
nom) je novinkou na golfovom
ihrisku vo Veľkej Lomnici.
Spustil sa Projekt Vysoké Ta
try cestou necestou realizovaný
v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Interreg.
V tatranských osadách pri
budli nové lavičky, ďalšie boli
opravené.
V Poprade odohrali najlepší
hráči zo Slovenska Finále teni
sovej extraligy mužov. Tenisti
z Tatier sú druhí najlepší na Slo
vensku.
Mesto Vysoké Tatry sa zapoji
lo do portálu Odkazprestarostu.
sk, ktorý umožňuje jednoduché
a rýchle nahlásenie problémov či
nedostatkov v meste.
Pri príležitosti medzinárod
ného dňa sestier sa v Sanatóriu
Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Po
lianke stretli zdravotné sestry.
Súčasťou slávnostného seminára
bolo aj udeľovanie ocenenia Bie
le srdce 2018.
Okresné kolo súťaže mladých
záchranárov civilnej ochrany sa
konalo v areáli Súkromnej ško
ly v prírode 1. máj v Tatranskej
Lomnici. Vysoké Tatry repre
zentovali žiaci zo ZŠ s MŠ Dolný
Smokovec pod vedením Miloša
Strnku, ktorí zvíťazili a postúpili
na krajské kolo.
Lucia Okoličányová založila
v roku 2013 Slovenskú asociáciu
nordic walking so sídlom na Štrb
skom Plese. Vydala „Moderný
nordic walking“ – prvú kom
plexnú príručku na Slovensku.
Po ročnej rekonštrukcii bola
znovu otvorená škola v prírode
Detský raj Tatranská Lesná.
Na Zamkovského chatu vy
niesli nosiči počas 17. ročníka
memoriálu Juraja Petranského
(Nosičská stovka) viac ako tonu
materiálu. Muži niesli 100 kg,
ženy 25 kg.
Okresný úrad Poprad, odbor
starostlivosti o životné prostre
die, zaslal mestu Vysoké Tatry
zámer „Autocamping Smoko
vec“ pod Starým Smokovcom,
ktorý by mal byť s ubytovacou
kapacitou 557 osôb jedným
z najväčších na Slovensku.

Do celoslovenského poduja
tia „Noc múzeí a galérií“ sa už
po štvrtýkrát zapojili Štátne lesy
Tatranského národného parku.
V Tatranských Matliaroch sa
na prelome mája a júna konali
Majstrovstvá SR seniorov v ša
chu.
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sa pridal i primátor.
Mesto predstavilo koncep
ciu inteligentného mesta, ktoré
spája využívanie informačných
technológií na zefektívnenie
dopravy, trvalo udržateľnú spo
trebu energie, čistejšie a zdravšie
životné prostredie.

JÚN

JÚL

Od 15. júna boli chodníky
v Tatrách po zime znovu otvo
rené. Vodcovia zahájili sezónu
slávnostným posvätením lán
pri smokoveckej kaplnke.
Členovia Asociácie horských
sídiel Slovenska sa stretli na ro
kovaní v Liptovskom Hrádku,
aby prehodnotili 15-ročné úsi
lie. Rezonovali aktuálne prob
lémy s cestami a miestnymi
komunikáciami, kanalizáciou,
nezáujmom kompetentných, ne
príjemnosti s medveďom či de
velopermi. Schválila sa nová
koncepcia s cieľom zlepšenia
života samospráv.
Po 10 rokoch sa Tatranské kul
túrne leto vrátilo do Tatranskej
Kotliny. Program podujatí trval
2,5 mesiaca (od polovice júna
do 1. septembra).
Beh na Chatu pri Zelenom
plese – Memoriál Karola Jake
ša, bol zároveň nominačným
na Majstrovstvá Európy v behu
do vrchu. Po vyhlásení výsled
kov začal silný dážď, v dôsledku
ktorého bol od 12. júna uzatvo
rený chodník na Veľkú Svišťov
ku.
Mobilná aplikácia Lepšia obec
ponúka možnosť zlepšiť komu
nikáciu medzi občanmi a úra
dom.
Vo zvernici v Tatranskej Javo
rine skončili ďalšie tri mladé je
lene, ktoré boli zvyknuté na spo
ločnosť ľudí.
Národná kriminálna agentú
ra Prezídia Policajného zboru
(NAKA) východoslovenského
kraja zorganizovala pre útvary
Ministerstva vnútra 13. ročník
súťaže o Putovný pohár „Šer
pa 2018“. Spomedzi dvanástich
4-členných družstiev, ktoré mali
v čo najkratšom čase vyniesť
70-kilogramový náklad z Hre
bienka na Zamkovského chatu,
opäť vyhral tím z Horskej zá
chrannej služby.
Základná škola vo Vyšných
Hágoch oslávila 70 rokov.
Tretia etapa charitatívnej cyk
lotour „Na bicykli deťom pre ži
vot“ prechádzala aj cez mesto
Vysoké Tatry. Na čelo pelotónu

Mesto v spolupráci s VPS za
pojilo na cintoríne v Novom
Smokovci elektrické oplotky
proti medveďom či líškam.
Na podnet občanov tam umiest
nili aj mobilné WC.
V Lomnickom parku sa na vý
stave historických automobilov
predviedla aj Tatra 20 z roku
1924 – jediný dochovaný exem
plár na svete.
Prvý júlový víkend sa opäť
stretli milovníci parkúrového
skákania a koní na Memoriáli
bratov Bornemiszovcov na Kol
bisku v Tatranskej Lomnici.
Súčasťou Memoriálu Jána Stil
la v behu do vrchu bol krst kni
hy legendárneho maratónskeho
bežca a zápis do Slovenskej kni
hy rekordov v najväčšom počte
bubnujúcich účastníkov na jed
nom mieste (506). Víťazom behu
z Novej Lesnej na Hrebienok sa
štvrtýkrát stal R. Štefko, ktorý
tam pokrstil svoju novú knihu.
Bývalá čakáreň železničnej sta
nice v Dolnom Smokovci bola
malou galériou. Český maliar
Luděk Rathouský tam vystavo
val svoje obrazy s motívmi sán
karskej dráhy v Lomnici.
Divadelný festival Stretnutia
oslávil 15 rokov. V rámci Tatran
ského kultúrneho leta odohrali
ochotníci Divadelného súboru
Paľa Bielika Tatranská Lomnica
premiéru komédie Alda de Be
nedettiho Dva tucty červených
ruží. Mladí divadelníci Soňa Fe
renčíková, Barbora Petrovová,
Matúš Gonda a Matúš Kostelník
trénovali pod vedením autorky
scenára Aleny Čechovej a reži
sérov Dušana Kubaňa a Michala
Nováka.
Gabriel Olekšák a Peter Bar
toš spustili aplikáciu Zaži Tatry,
vďaka ktorej sa v Tatrách nestra
títe.
Zdravotní klauni z občianske
ho združenia Červený nos už
šiestykrát zavítali do Národného
ústavu detskej tuberkulózy a res
piračných chorôb n. o. v Dol
nom Smokovci.
„Zakopane – Mesto Vysoké
Tatry – Tatranské cyklotrasy“ je

jedným z trinástich schválených
projektov. Vysoké Tatry by mali
spojiť cyklotrasy prechádzajúce
okolo Tatier.
Na prelome júna a júla sa
v Tatrách odprezentovali najlep
ší slovenskí i zahraniční tatéri
na Tattoo show.
Už 5-krát vystúpil na Skalna
tom plese Medzinárodný detský
husľový orchester pod vedením
huslistky a pedagogičky Terezy
Novotnej.
Júlové povodne mali za ná
sledok vyhlásenie mimoriadnej
situácie v celom popradskom
okrese, obmedzenia na cestách
a chodníkoch. Najvýraznejšie
škody boli zaznamenané v ob
lasti Tatranskej Javoriny.
Národná kultúrna pamiatka
Vila Iskra prešla ďalšou rekon
štrukciou zameranou najmä
na odstránenie havarijného sta
vu okien a opravu fasády.
Spoločnosť TMR predložila
Projekt obnovy lyžiarskeho stre
diska Jamy s rozšírením a napo
jením na stredisko Lomnica.
Člnkovanie na Štrbskom ple
se zatraktívnil čln s preskleným
dnom. Po obnovení tradície za
čala 10. sezóna člnkovania.
V rámci 62. Medzinárodného
stretnutia mládeže prevzali kul
túrni pracovníci mesta Vysoké
Tatry bohatý knižný dar od Klu
bu přátel Vysokých Tater Praha.
Výsledky jarnej kamzičej in
ventúry nepotešili. Minulú jar
napočítali na slovenskej i poľskej
strane Tatier 1 042 kamzíkov,
tento rok 989.
Pracovníci Štátnych lesov TA
NAP-u, členovia Slovenského
zväzu ochrancov prírody a kra
jiny a OZ Zachráňme tatran
ského kamzíka upravili okolie
Loischovho prameňa a pamät
ník zakladateľa kúpeľnej osady
Tatranské Matliare, kde osadili
informačnú tabuľu.
Dňa 11. júla nás opustil Ivan
Bohuš st. – významný historik
Tatier, iniciátor založenia profe
sionálnej horskej služby, muzeo
lóg a autor množstva publikácií.
Vo veku nedožitých 94 rokov
odišiel taktiež celoživotný lyžiar
sky činovník PhDr. Ján Terezčák.
Tatranská Polianka oslávila
130 rokov.
Najstaršie cykloturistické
podujatie TRNAVA – RYSY za
vítalo aj pod naše končiare.
Na strechu Hotela FIS na Štrb
skom Plese umiestnili päť včel
stiev. Úle v nadmorskej výške

1 380 m n. m. sú najvyššie po
loženou včelnicou na Slovensku.
Štart a cieľ 156 kilometrovej
trate 15. ročníka cyklo pretekov
Tatry Tour bol v Hornom Smo
kovci. Pre povodňové škody
viedol len po slovenskej strane
Tatier.
AUGUST

Prvý augustový víkend patril
Medvedím dňom na Hrebienku.
11. ročník hostil tisíce návštev
níkov.
Na parkovisko nad bývalým
amfiteátrom v Starom Smokovci
zavítali desiatky nablýskaných
automobilových veteránov. Ta
transká promenáda sa uskutoč
nila v rámci podujatia Oldtimer
Rallye Tatry.
Národný výstup na Kriváň sa
konal pri príležitosti 100. výro
čia vzniku ČSR, 50. výročia ob
novenia výstupu a 25. výročia
vzniku Slovenska.
Rainerova útulňa oslávila 20
rokov od znovuotvorenia Pet
rom Petrasom.
28. augusta sme si pripomenu
li 110. výročie narodenia poetky
a autorky detských kníh Maše
Haľamovej, ktorej značná časť
života sa spájala s tatranským
prostredím.
Pred 150 rokmi (23. 8.) sa na
rodili dvaja významní architekti
Tatier – Dušan Samuel Jurkovič
(tvorca budov lanovky na Lom
nický štít) a Guido Cornél
Hoepf
ner (tvorca tatranských
grandhotelov).
29. augusta sme si pripomenuli
74. výročie Slovenského národ
ného povstania (SNP). Súčasťou
pietneho aktu bolo aj položenie
vencov pri pamätníku na Pod
banskom.
Tradičný horolezecký týždeň
JAMES sa konal už 94. krát, opäť
na Popradskom plese.
2. medzinárodný futbalový
turnaj mládeže o pohár Vyso
kých Tatier prvoligových druž
stiev vyhrali v Tatranskej Lom
nici Ružomberčania.
50 kilometrov dlhý horský beh
Tatranská šelma – ultra sa konal
piaty raz. Zvíťazil Tomáš Mace
ček (CZ), ktorý prebehol cez tat
ranské doliny za rekordných 5
hodín a 23 minút.
SEPTEMBER

Kultúrne leto vyvrcholilo prvú
septembrovú sobotu. Rekordný
13. ročník seriálu programov
(pokračovanie na str. 12)
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(dokončenie zo str. 11)

organizovaný Oddelením kultú
ry a športu mesta Vysoké Tatry
trval 2,5 mesiaca, na 65 vystúpe
niach rôznych žánrov účinkova
lo 495 umelcov z 10 krajín sveta.
Finálnou bodkou bol koncert
Orchestra opery a baletu ŠD Ko
šice.
Nechýbal ani 14. ročník Ta
transkej letnej dražby. Vďaka
nej sa pomohlo finančnými
prostriedkami v celkovej sume
8 200 € športovým klubom
a znevýhodneným obyvateľom.
Prvý september patril aj dob
rovoľným hasičom. V mestskom
parku v Tatranskej Lomnici
sa uskutočnila Hasičská súťaž
o pohár primátora mesta Vyso
ké Tatry, ktorého 44. ročník mal
medzinárodnú účasť. Putovný
pohár ostal v Tatranskej Lom
nici.
Brány tatranských škôl sa
po dvojmesačných prázdninách
znovu otvorili. Tretí september
bol významný najmä pre prváči
kov. Najviac ich nastúpilo do Zá
kladnej školy v Tatranskej Lom
nici (19), v Dolnom Smokovci
16 a v malotriedke vo Vyšných
Hágoch 7.
Mestskí policajti pripravili
pre prváčikov inštruktáž o bez
pečnosti a dodržiavaní pravidiel
cestnej premávky, odovzdali im
reflexné predmety a darčeky.
Bývalá práčovňa v Tatranskej
Lomnici sa premenila na Galé
riu Dobrá hračka – interiérové
detské ihrisko a obchodík.
Slávnostné kultúrno-tematické
popoludnie predstaviteľov mesta
Vysoké Tatry a hostí z Čiech sa
konalo pri príležitosti stého vý
ročia vzniku Československa,
ktoré sme oslávili 28. októbra.
Vo Vile Flóra otvorili výstavu
„Ó hory, ó hory, ó hory“, ktorá
priniesla pohľad na architektúru
slovenských a českých horských
oblastí.
Pri tejto príležitosti bola otvo
rená v Múzeu tatranskej kine
matografie a fotografie vo Vile
Alica výstava prezentujúca ta
transkú tvorbu fotografa Aloisa
Chytila.
V Dome služieb v Starom
Smokovci otvorili novú lekáreň
Dr. Max.
Kostol v Starom Smokovci
oslávil 130. rokov.
Pod záštitou primátora sa ko
nal 3. ročník stretnutia Goralov
z 3 štátov a ich spoločný výstup
na Hrebienok.
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Po lete sa dokončila Vila Iskra,
požiarna zbrojnica v Tatranskej
Kotline, detské ihriská a mostík
pri smokoveckých kostoloch.
Ján Mokoš rokoval s investo
rom o plánovanej obnove ná
rodnej kultúrnej pamiatky – Vila
Kollár v Dolnom Smokovci.
V denných centrách sa kona
li stretnutia seniorov s Ľubicou
Gálisovou, prezidentkou fóra
pre pomoc starším a mestskou
políciou.
22. septembra sme si pripome
nuli 110. výročie vzniku Tatran
ských elektrických železníc a 170
rokov od príchodu prvého vlaku
na územie dnešného Slovenska.
62. ročníkom medzinárodných
cyklo pretekov okolo Slovenska
žili aj Vysoké Tatry, kadiaľ viedla
jedna z etáp.
Prezident FK Vysoké Tatry Ján
Mokoš odovzdal úspešným do
rastencom pamätné dresy ako
vďaku za víťazstvo minulého
ročníka 3. futbalovej ligy.
Mesto docielilo zmenu legisla
tívy, ktorá umožní jednoduchšie
budovanie cyklotrás. Mali by
pribudnúť tri nové trasy.
Na sánkarskom trenažéri
v Starom Smokovci sa konali
Majstrovstvá Slovenskej repub
liky v štartoch na kolieskových
saniach.
Na futbalovom ihrisku v Ta
transkej Lomnici sa uskutočnil
2. ročník Tatranských jesenných
hier. Futbalový turnaj tatran
ských osád vyhrali Smokovča
nia.
Málotriedna škola vo Vyšných
Hágoch oslávila ako najstaršia
tatranská škola 70 rokov.
OKTÓBER

Ján Mokoš odovzdal stave
nisko na výstavbu bytových do
mov Jelša a Osika v Tatranskej
Lomnici. Výstavba by mala trvať
14 mesiacov.
Na X. Medzinárodnom hor
skom fóre podpísali mestá Vy
soké Tatry, Poprad a Zakopane
Deklaráciu o vzájomnej spolu
práci. Rokovali o smart rieše
niach a doprave.
Primátor navštívil denné cen
trá, aby prejavil úctu seniorom.
Centrum v Kotline oslávilo 20.
výročie založenia.
Sanatórium v Tatranskej Kot
line hostilo významnú lekársku
konferenciu. Riaditeľovi sanató
ria M. Patakymu bola udelená
pamätná plaketa od primátora
mesta Vysoké Tatry.

Železnice na tlačovej konfe
rencii v Tatrách za účasti primá
torov Tatier, Popradu a starostu
Štrby podpísali zmluvu so švaj
čiarskou spoločnosťou Stadler,
ktorá má do roku 2022 obmeniť
vozňový park a vymeniť zubač
ku.
Spisovateľ Gustáv Murín či
Toňa Revajová a Paula Sabolo
vá zavítali na besedy do tatran
ských knižníc.
Víťazom XXXIV. Memoriálu
Jozefa Psotku – náročného (36
km dlhého) horského behu sa
stal Peter Mlynár z ŠKP Vysoké
Tatry.
Potápači sa 26. krát ponorili
pod hladiny tatranských plies,
ktoré po roku opäť vyčistili.
Popradský Medzinárodný fes
tival horských filmov bol pre
miérovo v Tatrách – premietalo
sa aj v lomnickom Teniscentre.
27. októbra sa pri Popradskom
plese uzatvárala letná sezóna
a turistické chodníky.
Spoločnosť VPS získala novú
techniku na zefektívnenie trie
denia komunálneho odpadu.
Štvrťročná rekonštrukcia
oddelenia pneumológie a fti
zeológie Národného ústavu
tuberkulózy, pľúcnych chorôb
a hrudníkovej chirurgie bola do
končená.
Na Symbolickom cintoríne sa
uskutočnila pietna spomienka
na obete hôr.
Vláda zasadala v Tatranskej Ja
vorine na rokovaní o stave a bu
dúcnosti lesov.
NOVEMBER

V Tatrách sa začala zimná tu
ristická sezóna.
Desať umelcov z 5 krajín
Európy sa zúčastnilo prvého
Medzinárodného
výtvarného
sympózia „Tatry v oblakoch“.
Organizátorom bol Retro Ho
tel Morava Tatranská Lomnica
v spolupráci s mestom Vysoké
Tatry. 20 obrazov bude v hoteli
do 8. januára 2019.
V sobotu 10. novembra boli
komunálne voľby. Tatranci si
spomedzi 8 kandidátov na post
primátora opätovne vybrali Jána
Mokoša, ktorý vstúpil do 5. vo
lebného obdobia v tejto funkcii.
Rozhodlo o tom 2 061 platných
hlasovacích lístkov. O poslanec
ké kreslá sa uchádzalo 31 kandi
dátov.
Guvernér Národnej banky
Slovenska Jozef Makúch otvoril
viacúčelový areál pri Hoteli Bys

trina v Novom Smokovci.
Jesenné spočítanie kamzíkov
dosiahlo rekordné čísla: na úze
mí TANAP-u bude zimovať 1
431 kamzíkov (1 010 na sloven
skej strane).
Od 23. 11. je otvorený Tatran
ský ľadový dóm, tento rok v štýle
Baziliky sv. Petra v Ríme spolu
s Berniniho kolonádou. Vstup
je bezplatný, otvorený je denne
od 9.00 do 16.15 hod.
Vysoké Tatry boli dejiskom
dvojdňového samitu ministrov
obrany krajín V4, ktorých priví
tal primátor mesta.
Mesto získalo dotáciu na do
plnenie knižničného fondu
pre tatranské knižnice. Fond
na podporu umenia prispel
na nákup kníh sumou 1 300 €,
vďaka čomu sa kúpilo 214 no
vých kníh rôznych žánrov.
Po roku sa uskutočnilo
stretnutie pred zimnou sezónou
a valné zhromaždenie Združe
nia cestovného ruchu Vysoké
Tatry. Členovia Regiónu Vysoké
Tatry zhodnotili letnú sezónu,
predstavili novinky na zimu,
schválili rozpočet a po štyroch
rokoch zvolili nových členov
predstavenstva.
Mesto v spolupráci s Regió
nom Vysoké Tatry a s finanč
nou podporou Ministerstva
dopravy a výstavby SR vydalo
slovensko-anglického sprievod
cu po sakrálnych pamiatkach
vo Vysokých Tatrách, ktorého
autorom je Ivan Bohuš.
19. novembra sme si pripo
menuli výročie ničivej víchrice
z roku 2004, ktorá po sebe zane
chala nevyčísliteľné škody. Klub
Tatrancov zorganizoval sláv
nostný Spomienkový koncert,
ktorý bol už tradične spojený
s udeľovaním Ceny MUDr. Mi
kuláša Szontagha za mimoriad
ny prínos pre Vysoké Tatry. Cenu
získal filmár Pavol Barabáš, kto
rého meno pribudlo na kameň
ocenených pred evanjelickým
kostolom v Novom Smokovci.
Žiaci ZUŠ Tatranská Lomnica
účinkovali v českom filme Blíž
ke hvězdám, ktorý sa natáčal
v evanjelickom kostole v Tatran
skej Lomnici, ale aj na železnič
nej stanici či iných miestach
Tatier.
Ústredie ľudovej umeleckej
tvorby (ÚĽUV) Tatranská Lom
nica ponúka výstavu kožiarske
ho ľudového umenia. Výstava
„S kožou na trh“ potrvá do 6.
kb
februára 2019.
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Vianočné zamyslenie

Vianočná záhada
Na Vianoce si pripomíname rozhodujúcu historickú udalosť v dejinách v známom vianočnom posolstve: „Boh sa stal človekom...“ Je to mystérium počatia z Ducha Svätého a narodenia z Márie panny. Je to tajomstvo našej viery. Tento článok viery vyznávame prostredníctvom apoštolského vierovyznania.
traktátom o vtelení Božieho Syna Ježiša Kris
Pokračuje Ježišovým účinkovaním, bo
lestnou smrťou, prekvapujúcim a neočaká
vaným vzkriesením, mocným vstúpením,
oslávením u Otca a slávnym opätovným
návratom. To všetko je vo viere všeobecnej
kresťanskej, teda v Crede. V tomto advent
no-predvianočnom čase sa zameriavame
na inkarnáciu, teda počatie a príchod Ježi
ša Krista na tento svet. Boh sa chystá uro
biť niečo veľmi veľké. Oslovujúcou je táto
myšlienka: „Keď sa Boh chystá urobiť niečo
veľké, začne u toho, čo je veľmi ťažké. Keď
sa chystá urobiť niečo ozaj veľmi veľké, tak
začne u nemožného“ (Armin Gesswein).
Začalo to čímsi celkom nemožným! Poča
tím z Ducha Svätého. Je to adventná záha
da. Božie sa vtelilo do ľudského. Boh sa stal
ozajstným človekom. Nie naopak! História je
pritom veľmi bohatá na príbehy tých, ktorí
sa prehlásili za bohov. Dejiny sa nimi priam
hemžia. Na prvé Vianoce sa stalo niečo cel
kom opačné. Boh prichádza v ľudskom tele.
Čosi doteraz nevídané a neslýchané. Zázrak,
ktorý sa predtým nikdy nestal. A takto sa ni
kdy nezopakuje. Na tom „vianočnom balíč
ku“ a malom uzlíčku darovanom na Vianoce
je nápis FRAGILE, čo v preklade znamená
veľmi krehké. Boh sa stáva malým a veľmi
zraniteľným. Vo všetkom nám podobný,
okrem hriechu. To, ako sa to uskutočnilo,
je pre mňa skutočná vianočná záhada. Ako
je možné, že si Boh obliekol ľudský šat? Nie
je to fantazijný príbeh, aj keď ho zaň mnohí
aj považujú. Hollywood také filmy veľmi rád
natáča, dnešný človek chce neraz uniknúť
z tvrdej reality a preniesť sa do úplne iného
sveta. Takéto príbehy to ponúkajú, a preto sú
aj obľúbené a žiadané. Vianočný príbeh sa
však nezačína slovami: za siedmimi horami,
za siedmimi dolami. Začína sa historický
mi faktami, sčítaním ľudu za cisára Augus
ta, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios (Lk
2,1). Fakty a údaje, ktoré sú reálne a dajú sa
verifikovať.
A tak sa zaraďujem aj ja do „Klubu pátra
čov“ a idem po stopách tejto záhady. His
torické reálie sú pre mňa záväzné. Prečo sa
však Boh stal človekom? Je to celkom legi
tímna otázka. Nepýtam sa ako prvý. Mnohí
ma v kladení tejto otázky už predbehli. Prečo
tento zázrak, ktorý má podobu tej najväčšej
záhady? Existuje dielo, ktoré napísal Anselm
z Canterbury (1033 – 1109), v období rokov
1094 – 1098 pod názvom „Cur Deus homo?“
(v preklade „Prečo sa Boh stal človekom?“).
Spomínaný autor bol najvýznamnejším filo
zofom a teológom 11. storočia, obdobia ra
nej scholastiky. Študoval vo Francúzku, bol
opátom benediktínskeho kláštora, neskôr
canterburský arcibiskup. Je to teda otázka už
z 11. storočia. Jeho vlastná, aj otázka vtedajšej
doby. Jeho pútavé dielo je veľmi zaujímavým

ta a vykúpení človeka. V knihe píše, že Boh
mal záujem predstaviť sa človeku napriek
všetkým prekážkam daným obmedzeným
ľudským poznaním. Všemohúcnosť lásky to
dokáže: Boh vyjde naproti a v ústrety. Vďaka
Ježišovi Kristovi – človeku môžeme pocho
piť niečo z nepochopiteľného. Priblížiť sa
vzdialenému. Z milosti Božej sa nám otvorila
intimita – súkromie Trojice. Sme „ponúknu
tí“ k priateľstvu s Najvyšším. Napravujeme
mylné či falošné obrazy Boha. Na Kristovom
príklade vidíme, ako máme žiť. On je naším
prímluvcom u Otca. O tom a ešte o mnohom
inom je jeho najznámejšie dielo.
Myslíme si, že o Vianociach už toľko toho
vieme, ale stále nevieme úplne všetko. Čím
viac si o nich čítam, tým sú pre mňa stále
väčšou záhadou. Nielen samotné počatie
z Ducha Svätého. Božie a ľudské sa spojilo
a splynulo v jednom. Čo bolo predtým „ne
zlučiteľné“, na prvé Vianoce sa veľmi ľahko
spojilo do jednoliateho a harmonického cel
ku. Ap. Pavel o tejto záhade píše: „Veľkým
tajomstvom pobožnosti je Kristus, ktorý
sa zjavil v tele, ospravedlnený bol v Duchu,
zjavil sa anjelom, zvestovaný bol národom,
uverili v neho na svete, vzatý bol v slávu“
(1 Tim 3,16). Je to vlastne život Pána heslo
vite zaznamenaný v kocke. Kladie to na srd
ce mladému spolupracovníkovi Timoteovi.
Priamo do srdca mu kladie Toho, ktorý je
veľkým tajomstvom našej pobožnosti. V Sta
rej zmluve sa toto slovo vôbec nevyskytuje.
Miesto slova pobožnosť máme slovo bázeň.
„Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodi
nom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť“
(Pr 9,10). V Novej zmluve sa toto slovo už
vyskytuje v Pavlovom citáte: „A pobožnosť
so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom, lebo nič sme nepriniesli na svet a nepochybné je, ani nič odniesť nemôžeme“
(1 Tim 6,6). Tajomstvo pobožnosti je teda
„predmetom“ našej viery a tým je Kristus.
Narodil sa aj do našej rodiny. Keď sme sa sta
li rodičmi, všetko sa krútilo okolo nášho na
rodeného dieťaťa. Začali sme s ním budovať
vzťah, prihovárať sa mu, usmievať sa atď. Po
dobne je to aj s Božím synom Pánom Ježišom
Kristom. Vianoce sú len začiatkom. Vzťah
k Nemu môže pretrvať celý život. A potrvá
aj do večnosti. V tejto časnosti je to viera,
ktorá sa časom stane videním. Teraz žijeme
vierou, nie videním (2 K 5,7), ale príde čas
aj na videnie „face to face“. Ježiš Kristus nie
je a nemôže byť žiadna tradícia, ani kultúr
ne dedičstvo po našich predkoch. Pán Boh
nemá vnúčatá, má iba deti. Je to najväčší Boží
dar všetkých čias. Boh nie je Bohom tradície,
ktorú pestujeme na Vianoce. Boh chce mať
s nami osobný vzťah skrze svojho Syna, ktorý
je prostredníkom medzi nami a Ním (1 Tim
2,5). To v žiadnom inom náboženstve nenáj
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dete. Moslimovia nepoznajú osobný rozmer
vzťahu k svojmu bohu. Akoby sme ani neve
deli, čo všetko v kresťanstve máme a na čo
dosť často zabúdame. V „klube pátračov“,
na biblických hodinách, na našich spoloč
ných stretnutiach tieto tajomstvá vzývame,
nie skúmame. Božie tajomstvá treba vzývať,
nie skúmať. V týchto dňoch je tu opätovné
pozvanie k nemu pre nás všetkých.
Toto tajomstvo je u Jána opísané slovami:
„Na počiatku bolo Slovo“ (J 1,1). V 1. liste
Jánovom zasa čítame (1,2): „Večný život bol
u Otca a zjavil sa nám.“ Je to Ježiš Kristus.
Počas cesty k Jadranskému moru nás pred
behlo pohrebné auto s veľmi pozoruhod
ným názvom „Vječný život“. Aké inšpirujú
ce na chorvátskej diaľnici. Na kresťanskom
Slovensku máme množstvo firiem, ktoré sa
tomu venujú. Doteraz som sa ešte nestre
tol s tým, aby sa práve tak nejaká volala. Ján
vo svojom evanjeliu neopisuje vianočný prí
beh, nespomína Betlehem či pastierov. To už
napísali iní. On dáva vianočnému posolstvu
celkom nový rozmer. Neopakuje, čo iní napí
sali, ale dáva tomu vzletný štýl. Píše zo svojho
„nadhľadu“ a aj preto sa jeho symbolom stal
orol. Uvádza do praxe vianočnú zvesť jemu
vlastným filozofickým spôsobom, prekladá
vianočný príbeh do života. „Slovo sa stalo
telom.“ Ako je to možné? Nie je to najväčšia
vianočná záhada? Spasenie je z milosti. Úvod
evanjelia má zaujímavú a netradičnú formu.
A v 1. Jánovej epištole čítame: „Čo sme poču
li, čoho sa naše ruky dotýkali“ (1,1). Je to veľ
mi netradičná rétorika. Odborník na Novú
zmluvu R. W. Yarbrough konštatuje, že tieto
slovesá sa zhodujú s rôznymi formami potvr
denia svedectva v starovekom právnickom
systéme. Nie je to len ozdobná rétorika, ale
ide priamo o miestoprísažné vyjadrenie. Prí
saha povedané zjednodušene. Takýto jazyk
sa používal na súdoch v starovekom svete.
Ján je spolu s ostatnými priamy očitý sve
dok. Spolu s nimi podáva o tom svoju oso
bitú výpoveď ako na súde – čo sa to vlastne
na Vianoce stalo. Naozaj sme to videli! On sa
skutočne narodil! Žil tu pre nás, umrel a vstal
z mŕtvych a my to môžeme dosvedčiť, aj od
prisahať. Verí, že Vianoce naozaj boli. Zázrak
sa stal. Veríme tomu? Odprisahali by sme to
aj my? Áno, ak sme vianočnú záhadu ako
tajomstvo našej viery prijali mocou Ducha
Svätého do svojich sŕdc.
Vianoce opäť oslovia všetky naše zmys
ly. A prebudí sa aj ten šiesty, tušenie čohosi
tajomného a doteraz neodhaleného. Via
noce nám nanovo zavoňajú a my sme tak
v mnohom poddajnejší pre zvesť z Božieho
sveta. Ozveme sa tomu, komu sme sa dlho
neozvali. Nielen kvôli sentimentu, ale aj pre
to všetko mystické a tajomné. Táto záhada
a jej vplyv má na náš život praktický dosah.
Ani zázraky neprestali. „Nie je pravdou, že
by sa žiadne zázraky nekonali. To sme sa
len my rozhodli, že ich nebudeme uznávať“ (A. Sommerauer). A rozhodne by sme
nemali odmietnuť ten vianočný.
 Pavel Kušnír, evanjelický farár
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Moja škola

s k ry t é p o k l a dy
Alexandra Špaková študuje v Strednej odbornej hotelovej škole v Hornom
Smokovci. Všetkých prekvapila na slávnostnej akadémii, ktorú organizovala škola
k 100. výročiu ČSR. Už vtedy sa ukázalo, že Alexandra je talent.
Skvelá recitátorka, moderátorka a aj rou bola čistota, láska a mladosť. Mladosť
speváčka. Ale ukrýva ešte ďalší talent. a nezištná láska sú súčasťou života mla
Alexandra je autorkou viacerých básní, dých ľudí a práve ich pohľad na túto prob
lematiku obohacuje náš svet. Alexandra
s ktorými sa zúčastnila niekoľkých
preukázala tvorivého ducha a využila
súťaží. Dňa 5. novembra sa zú
častnila oblastnej recitačnej
svoj recitačný talent. V konkuren
cii tridsiatich súťažiacich jej kva
súťaže v prednese poézie
lity ocenila aj odborná porota.
v Spišskej Novej Vsi. Prven
stvo v recitačnej súťaži Pi
Alexandra obsadila fantastic
ráti krásy patrí medzi jej
ké prvé miesto a postúpila
najväčšie úspechy. Organi
do diecézneho kola, ktoré sa
zátorom súťaže je Diecéz
konalo v Spišskom Podhradí
ny katechetický úrad Spiš
15. novembra. Vo svojej ka
skej diecézy. Súťaž bola o to
tegórii - kategória stredných
náročnejšia, že Alexandra
škôl vo vlastnej tvorbe poézie
súťažila v rámci III., najnároč
- sa umiestnila opäť na krás
nejšej kategórie – vlastná tvor
nom 1. mieste. Cenu jej odo
ba za stredné školy. Pravidlá
vzdal biskup Spišskej diecézy
boli prísne a účastníci mu
- Mons. Štefan Sečka. 
seli dodržať tému, kto
D. Jatiová


Umenie robiť radosť iným
Týždeň od 3. do 7. decembra sa v Základnej umeleckej škole v Tatranskej
Lomnici niesol v tvorivej Vianočnej atmosfére. V troch triedach sa uskutočnili
Tvorivé Vianočné dielne, ktoré otvoril
prestrihnutím pásky spolu s pani riaditeľkou ZUŠ Silviou Bombarovou-Zoričákovou primátor mesta Ján Mokoš.
Dielní určených nielen pre žiakov
umeleckej školy sa denne zúčast
nilo do 50 detí, medzi ktorými boli
aj škôlkari a žiaci Základnej školy.
Deti sa pod vedením výtvarníčky
Lucie Števčekovej, jej kolegov a hos
tí venovali každý deň inej umelec
kej technike. Vyskúšali si umeleckú
dekupáž, origami, výrobu šperkov
so šperkárkou, kovali s kováčom,
pracovali s hlinou i polystyrénom.
Okrem tvorenia hodnotných ozdôb sa zú
častnili aj vystúpenia Hoki Poki, ktorí prišli
spolu s Mikulášom do Hotela Morava. Hoto
vé ozdôbky a darčeky sa predávali na Vianoč
ných trhoch pred Hotelom Lomnica, vďaka
čomu škola získala nevyhnutné finančné pro

Alexandra Špaková

Odpusť

Pán, stál si tam tak sám.
A oni? Zborili Tvoj chrám!
Bili Ťa! Týrali!
Všetci sa Ti posmievali.
Chceli Ťa zabiť
a svoje životy premárniť.
Neverili, že si Mesiáš.
Mysleli, že od diabla dary máš.
Ty túžil si pomôcť im len.
To bol Tvoj najväčší sen.
Bojoval si. Trpel.
Naše srdcia získať chcel.
Cez lásku priviesť nás k sebe.
A teraz dovoľuješ každý deň prijímať Ťa v chlebe.
Ľudia sa snažia byť lepší,
viesť život lásky plnší.
Dúfame, že raz do neba prídeme,
s Tebou samím sa stretneme.
Ty odpustíš nám prehrešky naše
a hádam sa nedostaneme do ďalšej kaše.
Chceme byť len šťastní,
chceme mať život krásny.
V živote len samé chcem, chcem a chcem.
To, čo je pre mňa správne však neviem.
A tak nechám to všetko na Teba,
nechcem myslieť už len na seba.
Svoj život do Tvojich rúk vkladám,
po správnej ceste povedieš ma, hádam.
Zober ma do svojich rúk,
nenechaj ma trpieť ďalšie sveta múk.
Nie, nechcem už viac trpieť.
Prosím, Pane, dovoľ mi Tvoju dobrotu uzrieť.
Odpusti mi, že nemala som rada,
že schopná som bola zradiť brata.
Odpusti, prosím, moju nenávisť,
dovoľ mi bližšie k Tebe prísť.

striedky. „Toto podujatie malo určite
zmysel nielen vďaka vysokému záuj
mu, ale aj vďaka tomu, čo sa tu deti
naučili a ako dokázali spolupracovať.
Deti pomohli škole, pretože vďaka pre
daju ich výrobkov sme získali financie
na nákup nového materiálu. Pre deti
bolo najťažšie, keď sa museli výrobkov,
ktoré celé dni vyrábali, vzdať. Nauči
li sa však vďaka tomu veľmi dôležitú
vec – novú zručnosť do života: pocho
pili, že svojou prácou pomôžu škole a urobia
radosť niekomu inému, čo je omnoho krajší
pocit. Bolo to od nich naozaj krásne, že do vý
roby dali naozaj všetko a boli ochotné nechať
to škole,“ zhodnotila posolstvo predvianočnej
akcie riaditeľka ZUŠ.
kb

Viac ako 200 detí a zamestnancov základnej školy v Tatranskej Lomnici si vďaka let
nej modernizácii školskej kuchyne a novému konvektomatu pochutnalo na dobrotách,
ktoré šikovné kuchárky doteraz nemohli uvariť. Výborné lazane im pomohol pripraviť
Ján Slavík – špičkový kuchár z Prahy, ktorý pracuje pre potravinársku firmu Dr. Oetker.
V rámci Česka a Slovenska zavádza rôzne trendy v stravovaní, zaúča kuchárov pripra
vovať zaujímavé jedlá a skúša nové technológie. V Tatrách mal naozaj vydarenú premié
ru, ktorá viedla ku spokojnosti všetkých strán.
Ďalšou skvelou novinkou v tejto škole sú aj zdravé desiate, ktoré pani riaditeľka Lucia
Baloghová zaviedla pre žiakov od 5. októbra. Za symbolickú cenu 0,35 eur dostanú
každý deň vyváženú stravu a čerstvé pečivo či nátierky. Na desiate chodieva zatiaľ 100
kb
detí, čo je asi polovica stravníkov.


Bože, tak veľakrát som padla,
toľkokrát s hriechom na kávu si sadla.
Mnohokrát plná nenávisti,
na meno nevedela prísť Ti.
Neznášala som Teba,
nemohla zniesť seba.
Nezniesla ľudí, ktorí okolo mňa stáli.
Toľkú energiu a toľké šťastie mi brali.
Túžila som byť sama.
A môj život? Zrazu hotová dráma.
Nenávisť, pýcha, ubližovanie,
žiadne obetovanie.
Ty si mi však cestu ukázal.
Tým správnym smerom ísť kázal.
A ja? Naplnená Tebou,
nezaoberala som sa sebou.
Začala som život svoj upriamovať na Teba.
Život prestal byť nudným, pretože
som už nevidela len seba.
Teraz na sklonku života,
som vďačná za môjho pilota.
Pilot si Ty, Bože.
Ty si ten, ktorý každému život zmeniť môže.
Zober si ma prosím k sebe
a darúvaj sa naďalej každému v chlebe.
Aby každý raz zomrieť šťastný mohol,
svojím životom správne vpred pohol.
Všetci sa tak raz stretneme
a šťastní pri Tebe v nebi budeme.
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Pred 170 rokmi sa narodil prvý známy projektant v Tatrách
Tohto roku si pripomíname okrúhle jubileum ďalšej významnej osobnosti, ktorá sa výrazne podieľala na architektonickom dianí v oblasti Vysokých Tatier – levočského architekta a staviteľa Antona
Müllera. 170. výročie narodenia je príležitosťou ku stručnému zhrnutiu jeho života a diela.
Anton Müller sa narodil 10.
septembra 1848 v sliezkom mes
te Bruntál ako jedno z devia
tich detí pekárenského majstra
Gustáva Müllera (1809 – 1866)
a Anny Dittrichovej. Nie je zná
me, kde získal odborné vzdela
nie v oblasti architektúry. Jeho
štyria starší bratia sa taktiež vy
dali na rovnakú dráhu a osud
ich zavial až do Spojených štátov
amerických, kde Johann (*1839)
pôsobil v Los Angeles ako stavi
teľ, Joseph (*1840) bol staviteľom
v kansaskom mestečku Alma,
Karl (*1844) stavebným inžinie
rom v St. Louis a Konrad (*1846)
architektom v Alme.
Anton Müller začal pravdepo
dobne svoju aktívnu dráhu ar
chitekta v korutánskom hlavnom
meste Klagenfurt am Wörther
see, kde projektoval kúpeľné a re
kreačné stavby v blízkom regióne
– akými boli napríklad návrhy
na vilu v slovinskom Blede (oko
lo 1870) alebo reštaurácie a kú
peľného ústavu pri Wörthersee
(1871). V tom období sa zúčast
nil aj súťaže na novostavbu vyššej
reálky v Ľubľane. Po krátkom pô
sobení vo Viedni bol v roku 1872
výberovou komisiou v zastúpení
predstaviteľov spišských kráľov
ských miest Levoče, Kežmarku,
Gelnice a Provincie 16 spišských
miest spomedzi 17 kandidátov
jednohlasne vybraný do funkcie
spoločného hlavného inžiniera
(architekta) a usadil sa v Levoči.
Hmotné zabezpečenie a istota
vyplývajúce z funkcie hlavného
architekta ho viedli po krátkom
čase k založeniu rodiny. V roku
1874 sa oženil s Mariou Schön
feldovou (1857 – 1936) pochá
dzajúcou z nemeckého mesta
Detmold. Z manželstva sa im
narodilo 8 detí, z ktorých traja
sa po štúdiách na Kráľovskej
Jozefovej technickej univerzite
v Budapešti stali tiež architektmi.
Najtalentovanejším bol najstarší
syn Max (Miksa 1875 – 1923),
ktorý pôsobil v Segedíne spolu
s najmladším bratom Antonom
(*1891). Syn Félix (*1886) sa
usadil v Budapešti – po ukonče
ní štúdia ostal na technike ako
vysokoškolský asistent, získal
doktorský titul a otvoril si archi
tektonickú kanceláriu.
Po rozpustení Provincie 16
spišských miest a jej včlenení

Budova nového Sanatória v Novom Smokovci.

do Spišskej župy v roku 1876
začal Anton Müller pôsobiť ako
samostatný architekt a stavebný
podnikateľ. Navrhol a postavil
množtvo veľkých verejných a sú
kromných stavieb predovšetkým
na Spiši. Spomedzi nich môžeme
uviesť napríklad rímskokatolíc
ku ľudovú školu (teraz cirkevné
gymnázium) v Spišskej Novej
Vsi (1876), kasíno (1892 – 1893),
nemocnicu (1899 – 1900) a si
rotinec (1901 – 1904) v Levoči.
Navrhol a realizoval približne 40
kostolov a kaplniek – spomeň
me napríklad rímskokatolícke
kostoly v Janovciach-Čenčiciach
(vysvätený 1880), v Sedliackej
Dubovej na Orave (1880, vysvä
tený 1882), evanjelický kostol
v zaniknutej obci Dvorce (1895,
asanovaný), kaplnky na katolíc
kom (1888 – 1889) a evanjelic
kom (1895) cintoríne v Levoči,
či zaniknutú synagógu v Levoči
(1898 – 1899).
Vlna všeobecnej obľuby kúpe
ľov v 2. polovici 19. storočia vy
volala vznik nových kúpeľných
stredísk. Bola to doslova móda,
ktorá spôsobila, že k dobrému
tónu patrilo trávenie voľného
času v kúpeľoch. Kúpele na roz
diel od našich čias neboli len
miestom liečby, ale aj centrami
spoločenského života so špeci
fickou architektúrou. Müller stál
od sedemdesiatych rokov 19. sto
ročia pri zrode viacerých nových
kúpeľov na Spiši. Tak to bolo
aj v prípade podtatranských kú
peľov Lučivná, ktoré sa rozhodol
vybudovať miestny veľkostatkár
Donáth IV. Várady-Szakmáry
(1830 – 1906). Pre tieto kúpele
navrhol od roku 1872 všetky ob
jekty. Projektoval mnohé budovy
aj pre Spišskonovoveské kúpele,

archív M. Semančík

Ľubovnianske kúpele, Turzovské
kúpele pri Gelnici, kúpele Štós
a Levočské kúpele, ktoré mal
do roku 1927 v prenájme.
Vďaka svojej šikovnosti a zís
kanému renomé sa uplatnil aj vo
Vysokých Tatrách. Müllerovi sa
pripisuje autorstvo prvej budo
vy v Novom Smokovci – sana
tória (teraz Branisko I.), ktoré
vybudoval pre MUDr. Mikuláša
Szontagha st. (1843 – 1899) v ro
koch 1875 až 1876. Toto prvé sa
natórium na liečbu tuberkulózy
na území Slovenska sa postupne
stalo základom väčšieho, po
stupne rozširovaného liečebného
komplexu. Pre Szontagha navr
hol tiež nové sanatórium (dnešné
Branisko II.) (1882 – 1883), ktoré
bolo projektované pre celoročnú
prevádzku s ústredným teplo
vzdušným kúrením umožňu
júcim aj ventiláciu miestností,
vodovodom a splachovacími
záchodmi. Neskôr pribudli pod
ľa jeho projektov hotel Európa
(1890 – 1891), zimná záhrada
(1891, asanovaná), bazár (1894,
asanovaný) a mnohé iné stavby.
Anton Müller získal zakázky
aj v susednom Starom Smokovci.
Pre nájomcu tamojších kúpeľov,
akciovú spoločnosť z Miškolca,
Boršodsko-miškovecký
par
ný mlyn, navrhol kúpeľný dom
a 30-izbovú ubytovňu Vila Ad
ria (naposledy Kyselka). Poniže
nej navrhol vilu s fotografickým
ateliérom pre Karola Divalda st.
(1830 – 1897) z Prešova. Ani je
den z týchto troch objektov, kto
ré vznikli v rokoch 1877 – 1878,
dnes už nestojí. Taktiež pre no
vého nájomcu starosmokovec
kých kúpeľov Spišskú úverovú
banku a ústrednú sporiteľňu uč.
spol. v Levoči v rokoch 1881 –

1882 navrhol a zrealizoval dnes
už nejestvujúci 23-izbový hotel
Vila Hungária (naposledy Mária)
a zväčšenie reštaurácie.
Na mieste Bilíkovej chaty sa
do požiaru v roku 1927 nachá
dzali Studenopotocké kúpele.
Pre Spišskosobotskú lesnú spo
ločnosť projektoval všetky tri ob
jekty – hotel a reštauráciu Stude
ný potok (1883 – 1884), kúpeľný
dom (1894 – 1896) a hotel Ruža/
Ružena (1895 – 1896).
Pre pruského baróna Daniela
Rollanda Diergardta (1852 –
1911), ktorý od batizovských ur
bárnikov kúpil 758 katastrálnych
jutár (436,2 ha) medzi Batizov
ským potokom a spodnou čas
ťou Hromadnej doliny navrhol
a postavil poľovnícku chatu Da
nielov dom (1898). V rovnakom
čase pre neho projektoval aj vilu
pri Šumivom prameni blízko
Tatranskej Kotliny, kde si barón
prenajal 100-jutárový pozemok
(57,5 ha).
Už skôr navrhol pre Tatran
skú Kotlinu polyfunkčný kom
plex tzv. Kasíno (1888 – 1892,
prestavané), viaceré súkromné
vily (Tivadara Genersicha, Jú
liusa Rickela, 1891, zaniknuté)
a rímskokatolícky kostolík Na
nebovzatia Panny Márie (1890
– 1891). Tento chrám navrhnutý
v neogotickom štýle s uplatne
ním hrazdenej konštrukcie je za
ujímavý tým, že Müller tradičný
gotický prvok štylizovanej krí
žovej kytice na bočných štítoch
strechy transformoval do podo
by kvetov plesnivca. Taktiež je
tento tatranský motív použitý
na kraboch a krížových kyticiach
neogotického oltára.
V období štýlového pluraliz
mu projektoval stavby v širokej
škále slohov. Jeho základným
vyjadrovacím prostriedkom bola
neorenesancia v rozpätí od kla
sicizujúceho (talianskeho) až
po francúzky inšpirované poja
tie. Sakrálne stavby navrhoval
v prevažnej miere v neogotike.
Ako jeden z prvých v regióne za
čal s uplatňovaním švajčiarského
štýlu pri projektovaní letných víl
a stavieb vo vznikajúcich kúpeľ
ných osadách. Podnety čerpal
najmä prostredníctvom kníh,
časopisov a vzorníkov.
Anton Müller zomrel vo veku
84 rokov 24. apríla 1932 v Levo
či, kde je aj pochovaný v rodin
nej hrobke na miestnom evanje
lickom cintoríne.

Maroš Semančík
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Poznáme výsledky 2. kola Zimnej bežeckej série
Sedemkilometrová nočná trať okolo
zaniknutej stredovekej osady Šoldov
privítala bežcov a nordic walkingových
nadšencov, ktorí si zmerali sily a spoločne si vychutnali radosť z pohybu.
Preteky odštartovali v centre podtatran
skej obce Štrba. Na športuchtivých čakalo
na trase aj zopár naozaj zaujímavých miest
s nočnými výhľadmi, nasvietený Šoldov,
neodradili ich však ani dva úseky vedúce
ponad diaľnicu D1.
V rámci nordic walkingovej disciplíny
bol medzi mužmi najrýchlejší Viktor Lap

rokov, nad 40 rokov, nad 50 a nad 60 ro
kov, ženy boli rozdelené do troch vekových
kategórií – do 40, nad 40 a nad 50 rokov.
V absolútnom poradí v rámci behu získa
li prvenstvo bez straty Daniel Kraviansky
s časom 24:58,19 (Pro-body triatlon team
Košice) a podtatranská bežkyňa Timea
Archív podujatia
Mihoková s časom 28:14,26 (Bežecký klub
šanský (45:56,85) a medzi ženami Urszula Poprad).
Lapšanská (50:38,60) obaja z NW RUN
Tretie kolo populárnej Zimnej bežeckej
NING Stará Ľubovňa. Bežecké disciplíny série je na programe 12. januára, tentoraz
boli rozdelené do niekoľkých kategórií: pretekárov privíta Veľká Lomnica.
sedem kilometrov si odbehli muži do 40
mp


Strelci zvíťazili a postupujú na krajské kolo
V Spišskej Teplici sa konalo okresné kolo v streľbe žiakov
ZŠ a osemročných gymnázií. Strelci zo ZŠ s MŠ Dolný Smo
kovec strieľali bez zaváhania a naše družstvá zvíťazili v ka
tegórii starších aj mladších žiakov. V súťaži jednotlivcov sa
majstrami okresu stali Radoslav Rác a Lenka Schotterová.
Striebro si vybojovali Branislav Tóth a Richard Jurík (všetci
ZŠ D. Smokovec). Na krajskom kole v Prešove nás budú re
prezentovať kompletné družstvá mladších aj starších žiakov.
Blahoželáme a držíme palce! Video si môžete pozrieť na Fa
M. Strnka
cebook-u ZŠ Dolný Smokovec.

otvorenie lyžiarskej sezóny
Tohtoročná lyžiarska sezóna
odštartovala v stredisku Jasná
na Chopku 1. decembra. Týždeň
nato spustilo prevádzku stredisko
Štrbské Pleso a tento víkend už
aj Tatranská Lomnica.
Prvú lyžovačku v Tatranskej
Lomnici si nenechali ujsť domáci
i množstvo turistov. Na lanovku ča
kali od skorého rána lyžiari a peší

turisti – numizmatici –, ktorí sa po
náhľali na Skalnaté pleso, kde si mohli
kúpiť novú zberateľskú 0-eurovú ban
kovku s motívom Lomnického štítu.
V stredisku sa nachádzali pomocníci,
ktorí návštevníkom pomohli s lyžami
či odhrnuli auto od snehu. Vďaka za
snežovaniu je v prevádzke zjazdovka
od Skalnatého plesa do Tatranskej
kb
Lomnice.

46. ročník Tatranského pohára v behu na lyžiach odštartoval sezónu v bežeckom areáli
na Štrbskom Plese. Prvého kola dvojdňových
pretekov kontinentálneho pohára FIS a prvého kola Slovenského pohára sa zúčastnilo
130 pretekárov zo šiestich krajín Európy.
archív Športový klub Štrba
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T vorivosť a čaro Vianoc
Žiaci Základnej školy v Tatranskej Lomnici sa aj vďaka dobrovoľníkom z Nadácie Pontis naučili vyrábať nové vianočné dekorácie. Nielen výrobky, ktoré spoločne vyrobili, ale aj tie,
s ktorými im pomohli ich rodičia, predávali nasledujúci deň na Vianočnom jarmoku.
44 dobrovoľníkov z nadácie si vybralo v rám
ci svojich aktivít lomnickú školu, kde strávili
so žiakmi jeden deň. Ochotní dobrovoľníci žia
kom priniesli nové tvorivé nápady, školskému
klubu darovali spoločenské hry a škole grant
vo výške 350 € na nákup materiálu na ikebany,
dekorácie, svietniky, či voňavé dobroty, kto
ré upiekli spolu so šikovnými žiakmi v školskej
jedálni. Žiaci s ich pomocou vyrobili originálne
dekorácie a darčeky, ktorými nasledujúci deň
na jarmoku urobili radosť svojím spolužiakom,
učiteľom, ale aj rodičom či obyvateľom, ktorí
si túto milú udalosť nenechali ujsť. Tretí roč
ník vianočného jarmoku sa konal na školských
chodbách, kde to rozvoniavalo dobrotami. Ob
ľúbená predvianočná aktivita podporila tvorivosť
i finančnú gramotnosť žiakov prvého a druhé

Zamestnanci firmy Amgen Slovakia s.r.o., v spolupráci s Nadáciou Pontis pomohli žiakom vyrobiť
nádherné darčeky.
ZŠ TL

ho stupňa. Ďalšie krásne výrobky predstavili
so žiakmi zo škôl Dolný Smokovec a Vyšné Hágy
na spoločnom podujatí „Detské Vianoce“ v Te
kb
niscentre v Tatranskej Lomnici.

Zberateľská bankovka z Tatier
Zberateľské „0 Euro Souvenir bankovky“ sa v roku 2015 rozšírili z Francúzska do ďalších
štátov Európy. Na Slovensku sa prvýkrát objavili tohto roku v Banskej Bystrici pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom. Nulovú bankovku majú už aj Vysoké Tatry.
Ich cieľom je podpora turizmu a propagácia
zaujímavých a významných lokalít, osobností
a udalostí. Ako povedal výkonný riaditeľ ban
skobystrickej spoločnosti Nunofia Vladislav
Klajban, „O vydanie môže požiadať súkromná
alebo štátna inštitúcia, ktorá prevádzkuje alebo
spravuje konkrétnu pamätihodnosť alebo turis
tickú atrakciu, či obec. Suvenírové nula eurové
bankovky sú vyrábané na pravom bankovko
vom papieri zo 100 % bavlny a obsahujú mnohé
bezpečnostné prvky ako klasické bankovky. Keď
že ide o zberateľské kúsky, ich hodnota časom
narastá.“ Výrobcovia neobišli ani Vysoké Tatry
a ich okolie. V predaji bola bankovka s motí
vom Popradu, Kežmarského hradu, Belianskej
jaskyne, Štrbského plesa, Chodníka korunami
stromov a najnovšie Lomnického štítu. Jej pre
daj bol spojený s otvorením lyžiarskej sezóny
v stredisku Tatranská Lomnica, kedy si ju zá
ujemcovia mohli zakúpiť na Skalnatom plese.
O tento zberateľský kúsok, ktorý vyšiel v emis

nom náklade 13 500 kusov (z toho 13 200
v predaji), bol obrovský záujem nielen medzi
kb
numizmatikmi. 

Výpožičné
hodiny počas
vianočných sviatkov
v Knižnici Vysoké Tatry
Starý Smokovec
20.12.2018 štvrtok
21.12.2018 piatok
24.12.2018 pondelok
25.12.2018 utorok
26.12.2018 streda
27.12.2018 štvrtok
28.12.2018 piatok
31.12.2018 pondelok

9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
zatvorené
zatvorené
zatvorené
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
zatvorené

Tatranská Lomnica
20.12.2018 štvrtok
24.12.2018 pondelok
27.12.2018 štvrtok
31.12.2018 pondelok

9:00 – 12:00
zatvorené
9:00-12:00 12:30-16:00
zatvorené

Dolný Smokovec
25.12.2018 utorok
01.01.2019 utorok

zatvorené
zatvorené
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v skratke
Do 13. januára môžete na strán
ke www.severovychod.sk hlasovať
v ankete Naj v cestovnom ruchu
Prešovského kraja. V kategórií
NAJ kultúrno-náučné zariadenie/
atrakcia je nominovaný napr. Ľa
dový dóm na Hrebienku, Expozícia
tatranskej prírody ŠL TANAP-u,
Galéria dobrá hračka, v kategórii
NAJ informačné zariadenie môže
te hlasovať za Tatranské informač
né kancelárie Starý Smokovec a Ta
transká Lomnica, o ocenenie NAJ
ubytovacie zariadenie sa uchádza
napr. Hotel Lomnica, Grand Hotel
Starý Smokovec, NAJ reštaurá
ciu Humno Restaurant, Penzión
Raimund. Ako naj zamestnanec
bol nominovaný Juraj Jancík –
náčelník lanovej dráhy Tatranská
Lomnica, Skalnaté pleso. O Naj
produkt sa uchádza napr. Bežecký
areál Štrbské Pleso, podujatia Ice
Master, Medvedí brloh v Múzeu
ŠL TANAP-u Tatranská Lomnica.
V Art Klube Elektrárne Tatran
skej galérie v Poprade sa konala
vernisáž výstavy Anjel Vianoc
2018 spojená s odovzdaním cien
výhercom súťaže o najkrajšieho
anjela. Cenu za kolektívnu prácu
v kategórii „Anjel tradičného re
mesla“ získali žiaci výtvarného od
boru ZUŠ Tatranská Lomnica. Vý
stava potrvá do 30. januára 2019.
Lanovka medzi Hrebienkom
a Skalnatým plesom zatiaľ nebu
de. Dôvodom je rozšírenie hraníc
chráneného územia európskeho
významu Tatry. Zámer investora
z roku 2014 predpokladal ožive
nie Hrebienku, vybudovanie novej
zjazdovky, sánkarskej a bežkár
skej dráhy, stravovacích zariadení
a prepojenie kabínkou so stredis
kom Tatranská Lomnica.
V priestoroch Teniscentra
v Tatranskej Lomnici sa uskutočnil
18. ročník Majstrovstiev Sloven
ska Ministerstva vnútra policaj
ného zboru vo volejbale mužov.
Sedem tímov zložených z členov
krajských riaditeľstiev policajného
zboru a družstvo akadémie poli
cajného zboru sa už opakovane
vrátili do Tatier.
Horská záchranná služba (HZS)
sa napojila na českú mobilnú apli
káciu „Záchranka“. Tá uľahčuje
záchranu v horách - po stlačení
červeného tlačidla odošle GPS sú
radnice, zdravotné údaje, kontakty
na blízke osoby, stav batérie a ďal
šie informácie priamo horským
záchranárom, ktorí volajúcemu
okamžite vyrazia na pomoc.
V Malom Lapáši sa konal
kurz inštruktorov kynológie, kto
rého sa zúčastnili aj psovodi z HZS
Vysoké Tatry. Kurz bol zameraný
hlavne pre tréning mladých psov
a nových psovodov. Okrem členov
HZS sa kurzu zúčastnili aj zahra
niční kynológovia z Bulharska
a Poľska. 
kb

18

TD 25-26/2018

Tatranské spektrum

Sve tový festival bude opäť v Tatrách
Na medzinárodnom filmovom festivale Banff sa od roku 1976 prezentujú tie najlepšie snímky sveta spojené s horskou tematikou. Z Kanady ho na Slovensko pred dvoma rokmi priniesol
Róbert Gálfy. Druhý ročník prinesie niekoľko noviniek a hodiny skvelých filmov a prezentácií.
Festival sa uskutoční v piatok 28. decem
bra od 15.00 do 22.00 hodiny v Teniscentre
v Tatranskej Lomnici. „Najväčšou novinkou
je, že bude mať prednášku náš najúspešnejší
himalájista Peťo Hámor, ktorý porozpráva
o svojich zážitkoch z expedícií pri komple
tizovaní Koruny Himalájí. Nebude chýbať
tombola so zaujímavými cenami od Skitrab,
Dynafit, Karpos, Crazy Idea, CMP, Reštau

rácie Central, Sliezskeho domu, Tatranského
vinohradu... Neberieme to len ako festival,
ale ako možnosť stretnúť sa medzi sviatka
mi s kamarátmi a ľuďmi s rovnakou krvnou
skupinou,“ pozývajú organizátori podujatia.
Cena lístkov v predpredaji (v predajniach IS
GALFY Horný Smokovec, IS GALFY OC
FORUM Poprad) je 5 €, na mieste si lístok
kb
zakúpite za 7 €.


Knižný darček
Knihy sú obľúbeným vianočným darčekom. Ako inšpiráciu vám prinášane niekoľko
tatranských kníh, ktoré vyšli tohto roku.
Pri príležitosti osláv 70 rokov vzniku mes liečby, ochrany prírody, kultúrno-spoločen
ta Vysoké Tatry zjednotením tatranských ského i politického diania, ale aj predhisto
osád bola vydaná monografia s názvom rické obdobie, architektúru, Tatry v umení
Mesto Vysoké Tatry včera a dnes. Jej inau a povolania záchranárov či vodcov.
Na Medzinárodný deň žien pokrstil Oto
gurácia sa uskutočnila v predposledný deň
minulého roka. Kolektív 15 autorov a zo Rozložník svoju druhú publikáciu. Kniha
stavovateľky Ingrid Janigová a Zuzana Kol príbehov, spomienok a faktov o ženách v ho
lárová pracovali na 560-stranovej publikácii rách nesie názov Ženy v tieni hôr.
tri roky. Kniha prináša pohľad na tatranskú
Kniha plná veselo-smutných príbehov
samosprávu z pohľadu športu, cestovného vznikla s cieľom priblížiť čitateľom často neľah
ruchu, školstva, zdravotníckej a kúpeľnej ký, no ináč krásny život žien, ktoré milujú hory.

Vážení občania,
upozorňujeme Vás na zmeny vo vyko
návaní slávnostných občianskych obradov
v obradnej sieni MsÚ Vysoké Tatry, ktoré
sa uskutočnili po prijatí Zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Zmeny sa týkajú slávnosti „Vítanie
detí“ , určené pre rodičov a ich novonaro
dené detičky, ktoré sa narodili v roku 2018
alebo narodia v nasledujúcich rokoch
a slávnosti „Prijatia jubilantov“, ktorí
oslavujú jubileum 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90
a viac rokov.
V súvislosti s týmto zákonom je potrebné, aby samotní oslávenci alebo ich
príbuzní:
Vyplnili písomnú žiadosť, ktorú náj

dete na webovom sídle mesta Vysoké Tat
ry – www.vysoketatry.sk v sekcii Tlačivá,
v Denných centrách a na prvom kontakte
mestského úradu.
Osobne ju doručiť na mestský úrad,
na prvý kontakt alebo na oddelenie orga
nizačné, školstva, sociálnych vecí a zdra
votníctva.
Žiadosť je potrebné podať v dostatoč
nom predstihu. Pri prijatiach jubilantov je
to minimálne mesiac pred narodeninami.
V prípade vítania detí sa slávnostné pri
jatie uskutočňuje raz do roka po ukon
čení kalendárneho roka, t. j. najneskôr
do 31.1. nasledujúceho roka.
Bližšie informácie: Anna Jurečková,
kontakt: 052/4780413, anna.jureckova@
vysoketatry.sk.
Tento oznam je určený pre občanov
s trvalým pobytom v meste Vysoké Tatry.

Program
15:00 - otvorenie sály
16:00 - zahájenie festivalu
16:15 - prvý filmový blok (filmy Backyards, 2.5
Million, Where the Wild Things Play, Last Honey
Hunter, The Imagination)
17:40 - prestávka
18:10 - hosť - Peter Hámor a Koruna Himalájí
19:40 - prestávka
20:10 - tombola
20:25 - druhý filmový blok (Johanna, Loved By
All, DreamRide, Tsirku, Stumped)

V marci – mesiaci knihy – boli vydané ďal
šie dve knihy s tatranskou tematikou.
Publikácia Príbehy zemepisných názvov
Vysokých Tatier vyšla vo Vydavateľstve IB
Vysoké Tatry, jedinom vydavateľstve pôso
biacom na území mesta, ktoré sa zameriava
na publikácie s tematikou Vysokých Tatier.
Kniha je dielom autorskej dvojice otca a syna
Bohušovcov. Tí čitateľom prinášajú nový po
hľad na dobre známe i odľahlé kúty Vyso
kých Tatier. Texty o pôvode a vzniku názvov
dopĺňajú farebné fotografie.
Anton Marec napísal Povesti z Tatier,
ktoré vydalo vydavateľstvo Ikar. 176-stra
novú knihu tatranských povestí ilustroval
Kamil Leštach. S podporou mesta Vysoké
Tatry uvedie do života 27. decembra svoju
najnovšiu knihu Po stopách tatranských
názvov.
Cenu Najkrajšia kniha Slovenska získala
tohto roku fotografická Memoria - Miznúce
Slovensko od Alana Hyžu. Autor množstva
ocenení, publikácií a výstav v zahraničí stál
niekoľkokrát s fotoaparátom na vrchole Ger
lachovského štítu. Nebolo by to zvláštne, ak
by nefotil na 20 kilogramový drevený foto
aparát, na sklenené platne zábery s rozme
rom 20x25 cm. Celý život fotí na film, no ako
zhodnotil, „Žasnem nad fotografiami Vlada
Koštiala, ktoré som videl v publikácii Expedí
cia Vysoké Tatry 1955, ktorá vyšla v Tatrách
pred 2 rokmi. V extrémnych podmienkach na
fotil krásne portréty a krajinárske fotografie.“
Človek neurobí sto, ale jednu, dve fotky.
No o to sú vzácnejšie ako z digitálu.
kb


Svojrázni anjeli svojrázneho umelca
(dokončenie zo str. 7)

som rada, že to vyšlo takto, že
sme trošku počkali, pretože
z tohto výtvarníka sa stal skvelý
umelec, ktorý na tejto výstave
predstavuje svoju tvorbu naj
mä z posledných rokov, pričom
ústrednou témou výstavy sú an
jeli. No nie sú to len anjeli – sú
tu aj tí druhí, aj tí z tej druhej
strany, ktorí nás často strašia
a prenasledujú.“
Helmut Bistika je ume

lec, ktorého je ťažké vopchať
do škatuľky výtvarných štýlov.
Jeho maľby nie sú hľadaním
konvenčného krásna, skôr sú
vizuálnym vyjadrením vníma
nia ľudskosti, ktorá má z jeho
perspektívy rôznorodé podo
by. „V jeho súčasnom výtvar
nom prejave prevažuje temer
surrealistická koláž, drsná ex
presivita, groteska a introspek
cia ústiaca neraz do absurdných
figurálnych objektov.“ Mnohé

z podnetov k tvorivosti ústia
v jeho skúsenostiach terapeu
ta, okrem výtvarníctva sa to
tiž venuje terapeutickej práci
s hendikepovanými. Aj pro
stredníctvom svojho umenia sa
snaží sprostredkúvať ich poci
ty, vnímanie sveta – „jeho for
mou nazerania je súznenie, sú
cit a poznanie, že i taký je život
– mnohokrát len málo krásny,
bolestný a niekedy beznádejný,
ale vždy hlboko ľudský a vo svo

jej podstate dojímavý“.
Anjeli sú v Bistikovej tvorbe
veľmi dôležití, sú akousi kon
štantou jeho umeleckého vy
jadrenia. Autor tiež prezradil,
že verí na dobro a táto viera
mu v živote pomáha – „to je
pre mňa ten symbol anjelov...
že dobré sa ti dobrým odplatí
a zlé zasa zlým, lebo keď vysie
laš dobro, tak sa ti musí vrátiť
a keď v niečo veríš, tak si zas
mp
plnší a silnejší“. 
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Vysoké Tatry
VYHLÁSENIE VOĽBY
HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Mestské zastupiteľstvo Vysoké Tatry v zmysle § 18a zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,

vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra.

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách v zmysle § 18a, odsek 2) zákona č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,

vyhlasuje
za deň konania voľby štvrtok – 17. januára 2019 o 14.00 hodine.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách.
Kvalifikačné predpoklady:
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
Požadované doklady k prihláške:
overené doklady o vzdelanístručný profesijný životopis
doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace)
Uzávierka prihlášok: 03. januára 2019 o 12.00 h
Písomné prihlášky s požadovanými dokladmi, s označením NEOTVÁRAŤ „Voľba hlavného kontrolóra“
posielajte na adresu: Mestský úrad Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry, alebo doručte do podateľne
Mestského úradu, adresa detto.
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Novinky z tatranskej

knižnice

Frantz, Laura: Na druhom brehu

Cesta k pravej láske sa skrýva medzi rodi
nami dvoch zakladateľov Pittsburghu.
Na jar 1822 sa Ellie Ballantyneová roz
hodne zanechať školu a vrátiť sa k rodičom
do Pittsburghu. Po príchode domov však
zistí, že rodičia sú na dlhšiu dobu odcesto
vaní a nezdá sa, že by súrodenci jej návrat
ktovieako vítali. Ellie je však odhodlaná
vzdorovať prekážkam a nájsť si svoje miesto
na zemi. Zakrátko si otvorí dennú školu
pre mladé slečny.
Seidel, Stefan: Autá

Na cestách, na diaľniciach, na pretekár
skej dráhe, ale aj inde – všade je vidno autá
a rôzne ďalšie vozidlá. Niektoré sa len pred
vádzajú, niektoré pomáhajú na stavbách
alebo dokonca pri zachraňovaní ľudských
životov. Popri množstve podrobných ob
rázkov prináša kniha tiež celý rad námetov
na vlastné príbehy malých milovníkov áut.
Veľká kniha školáčika

Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Osud nevráti, čo čas vzal,
zostali nám spomienky
a hlboký žiaľ.
Dňa 14. decembra 2018 uplynulo pätnásť rokov odvtedy, čo nás náhle
opustil náš milovaný syn, manžel, brat a priateľ

Peter Dilonc

z Nového Smokovca. S láskou spomína smútiaca rodina, priatelia a známi.

23. decembra si pripomenieme päťročné
výročie, čo nás navždy opustila
naša milovaná dcéra, mama a sestra

Ing. Anička Porošinová, rod. Schloffovová.
S láskou a smútkom v srdci spomínajú rodičia a syn Boris, sestra Erika
s rodinami. Ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku...
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Obchodná spoločnosť VPS Vysoké Tatry, s. r. o., so sídlom v Starom Smokovci
informuje, že odvoz komunálneho
odpadu v meste Vysoké Tatry bude
zabezpečený aj v nadchádzajúce sviatočné dni – a teda
24., 25. a 26. decembra.

Inzercia
Predám leštený smrekový tatranský obklad pe
rodrážku 3€/m2, zrubový obklad, hranoly aj dlážku
na podlahu. Tel: 0908 234 866.
Predám 2-izbový byt v Tatranskej Lomnici, t. č. 0904
113 109.

Deti, ktoré už nie sú celkom maličké,
vyrástli, rozvíjajú sa, no sú stále hravé, sní
vajúce, so zvedavým noštekom, stále v po
hybe, potrebujú veselú knižku. Táto deti
neomrzí. Môžu čítať dookola krátke básnič
ky, učiť po anglicky i po nemecky, cibriť si
jazýček na jazykolamoch, hľadať odpovede
na hádanky a naučiť sa nové pesničky.
Lark, Sarah: Spev mušlí
– Stratené štastie

Nový Zéland, Canterburské planiny,
1853. Na Rata Station vyrástla nová gene
rácia a Cat s Idou sú hrdé na svoje dospe
lé dcéry Carol a Lindu. Rodina so svojou
úspešnou farmou sa však pasuje so závisťou
susedov. Po strašnom údere osudu sa Rata
Station ocitne v ohrození. Carol a Linda
prídu o farmu, a tým aj o domov a blahobyt.
Linda a jej budúci manžel vidia nádej v zla
tonosných poliach.

Zdenka Štefaňáková

Máte už stromček?
Aj tento rok ponúkajú Štátne lesy
TANAP-u na predaj vianočné strom
čeky – i keď len v obmedzenom
množstve. Vybrať si môžete medzi
smrekom a borovicou, cena závisí
od druhu a veľkosti (od 1,60 do 13,20
za kus bez DPH). Hoci koncom 90.
rokov minulého storočia ponúkali
Štátne lesy na predaj do tisíc kusov
vianočných stromčekov, v novom
miléniu ich počty nepresiahli štyri
stovky a po vetrovej kalamite, ktorá
zasiahla Tatry v novembri 2004, sa
toto číslo ešte znížilo. Tento rok majú
v ponuke 200 kusov stromčekov z pre
rezávok. Na jednotlivých ochranných
obvodoch mali dokopy 190 smrekov,
Red.
zvyšok borovice.
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Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

KALENDÁR
PODUJATÍ

Horný Smokovec – Grand Hotel Bellevue

Tatranská Lomnica - Hotel Morava

Operná dráma ERINDO v podaní študentov
Operného štúdia Konzervatória v Bratislave.

Vstup voľný

PO STOPÁCH TATRANSKÝCH
NÁZVOV

Starý Smokovec - Grandhotel, salónik Friedrich
August

SVIEČKOVÝ POCHOD

Organizátor: Retro Hotel Morava ** +421 52 4467 641

VIANOČNÁ ZÁBAVA

Tatranská Lomnica - Retro Hotel Morava

Pred Štefanská veselica. Účinkuje: DUO RYTMIX.
Organizátor: Retro Hotel Morava ** +421 52 4467 641

MÔJ DEŇ I-V

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U VLKA

Literárno-hudobné vystúpenia. Účinkujú: Dalibor Kotaba
a Zuzana Šimová.
Organizátor: Kaviareň a čajovňa U Vlka, rezervácie:
uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk, +421 908 704 412

KRÁTKE FILMY O TATRÁCH
Starý Smokovec - Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe

Premietanie analógových/digitálnych ﬁlmov z archívu
múzea.

TIEŇ JAGUÁRA

Horný Smokovec - Grand Hotel BELLEVUE, kongresová sála
Film SR, r. 2018, 67 min. réžia: Pavol Barabáš. Premieta sa
za účasti hostí.
Organizátor: Grand Hotel BELLEVUE, +421 52 4762 111

BANFF

Tatranská Lomnica - Teniscentrum

Festival ﬁlmov s horskou tematikou.

Organizátor: Intersport Gálfy, Penzión Teniscentrum

MUSIC THEATRE ORCHESTRA

Starý Smokovec - Hrebienok, Tatranský dóm

Ukázky z rockovej opery Matej Korvín uhorský kráľ.
Organizátor: OOCR Región Vysoké Tatry, www.regiontatry.sk

NEDEĽA

Tatranská Lomnica - pred Retro Hotelom Morava

Sviečkový pochod na Polnočnú sv. omšu.

30

Vstupné: 20 €

Divadelné predstavenie o dvojici starých, osamelých
ľudí, ktorí ostali na Vianoce
uväznení v práci v supermarkete.
Účinkuje Divadlo
COMMEDIA z Popradu.

VIANOČNÝ CHRÁMOVÝ
KONCERT

Nový Smokovec - Kostol sv. Petra a Pavla

Vianočné melódie v podaní
miešaného speváckeho
zboru LAUDAMUS.

6.1

Vstup voľný

ŠPORT

28
Vstup voľný

Divadelné predstavenie o svojráznom manželskom páre
a večnom konﬂikte muža a ženy. Účinkujú: Anna Šišková
a Ady Hajdu.

TROJKRÁĽOVÉ POPOLUDNIE

Starolesnianska Poľana - Rainerova chata

Tradičné stretnutie pri snehovom betleheme za účasti
goralskej muziky a betlehemcov z Lendaku.
Organizátor: Chatár Peter Petras +421 907 910 559

O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
VYSOKÉ TATRY
Starý Smokovec - sánkarský štartovací trenažér

9. ročník medzinárodných pretekov žiakov
v štartoch na saniach.

Organizátor: Slovenský zväz sánkarov, +421 905 970 041,
sane@stonline.sk

VÝSTAVY
Vstupné: 0,5 € - 2 €

celý
mesiac

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

OTVORENÉ MANŽELSTVO

Tatranská Lomnica - Hotel Lomnica, konferenčná sála

Organizátor: Hotel Lomnica, reception@hotellomnica.sk,
+421 522 853 500

12:00 h

Organizátor: Retro Hotel Morava ** +421 52 4467 641

Nový Smokovec - Kúpele Nový Smokovec,
kongresová sála

Penzión
Koliba

NEDEĽA

Tatranská Lomnica - Retro Hotel Morava

Komorný koncert mládežníckeho orchestra z Košíc.

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

Vstupné: 5-7 €

Vstup voľný

VIANOCE S EFKOM

JOZEF A MÁRIA

Organizátori: Mesto Vysoké Tatry – oddelenie kultúry a športu,
kulturasport@vysoketatry.sk, +421 52 47 80 455-6
za spoluúčasti OOCR Región Vysoké Tatry www.regiontatry.sk
za ﬁnančnej podpory Ministerstva dopravy a výstavby SR
PARTNERI:

SOBOTA

20:00 h 23:30 h 18:30 h
19:00 h

27
28
30

Vstup voľný

15:30 h

Vstupné: 1 €

19:00 h

27-30

15:00 h

Vstupné: 3 €

15:30 h

NEDEĽA
PONDELOK
UTOROK
ST - NE
ŠT - NE
ŠTVRTOK
PIATOK
NEDEĽA

26-30

Vstup voľný

30

18:00 h

VIANOCE S OPEROU

NEDEĽA

Komponovaný vianočný program. Účinkujú: profesionálny
folklórny súbor PUĽS a spevák ROBO OPATOVSKÝ.

Uvedenie do života najnovšej knihy tatranského spisovateľa
Antona Mareca.

23
24
25

Vstup voľný

19:00 h

SOBOTA

Vstup voľný

OSTATNÉ PROGRAMY

Vstup voľný

29

17:00 a 19:00

Vstup voľný

VIANOČNÝ KONCERT EXCLUSIVE

10:30 h

ŠTVRTOK

Vstup voľný

19:30 h

SOBOTA

Vstup voľný

17:15 h

22
22
27

SERIÁL PROGRAMOV
TATRANSKÉ VIANOCE

16:00 h

SOBOTA

20.12. - 9.1. 2019

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA

Starý Smokovec
Expozície:

TATRY V UMENÍ Stála expozícia s tematikou Tatier

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

počas
štátnych sviatkov
zatvorené

zo zbierok Tatranskej galérie.

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
ANJELI A TÍ DRUHÍ
Výstava Helmuta Bistiku
s tematikou anjelov v nás
a mimo nás.

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

viac na www.vysoketatry.sk

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

