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Sviatočné dni rozžiarila aj retro električka Trojča,
ktorá premávala medzi Popradom a tatranskými
osadami aj vďaka úsiliu nadšencov z Veterán klubu
železníc. Pestré však boli celé Tatranské Vianoce,
ktoré divákom ponúkli bohaté spektrum kultúrnych
podujatí. Vianočné obdobie zavŕšila sviatočná
trojkráľová nedeľa plná zvykov a tradícií. Viac sa
dočítate na stránkach prvých tohtoročných novín.
mp

Jubilejný 20. raz postavil chatár Peter Petras snehový Betlehem pri Rainerovej útulni.
Viac na strane 6.

Na zážitky z ročnej sovietskej expedície v Antarktíde spomína Jaroslav Petrovský. Viac
na strane 12.

I. Bohuš

Víťazstvo 9. ročníka sánkarských pretekov O pohár primátora patrí domácemu pretekárovi. Viac na strane 15.
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videli počuli
Horská záchranná služba informuje o aktuálnych poveternost
ných podmienkach vo Vysokých
Tatrách: vo výške nad 1 500 m n. m.
sa nachádza od 150 do 220 cm sne
hu, niektoré časti vysokohorských
chodníkov sú šmykľavé. Pozor si
treba dávať na nafúkané plochy, kde
hrozí vysoké riziko odtrhu dosko
vej lavíny. Pre územie Vysokých
Tatier aktuálne platí 3. lavínový
stupeň a naďalej platí odporúčanie
na zvýšenú opatrnosť pri pohybe
v horách (stav k 9. januáru).
Do Domu služieb v Starom
Smokovci sa postupne vracia život.
Návštevníkom je už k dispozícii ka
viareň s kvetinárstvom Trio Caffe,
lekáreň Dr. Max (o jej otvorení sme
vás informovali v jednom zo star
ších čísel Tatranského dvojtýžden
níka) a v nasledujúcich dňoch by
podľa čerstvých informácií od ma
jiteľa mala byť spustená prevádzka
Lokál Bistra, kde si zákazníci budú
môcť pochutiť na kvalitných pokr
moch za rozumné ceny.
Tatranská samospráva postu
puje v prípravách na vybudovanie
ďalších trás pre cyklistov. Cyklochodník, ktorý bude spájať Starý
Smokovec s Tatranskou Lomnicou,
je vo fáze príprav projektovej doku
mentácie. Tá by podľa predbežných
informácií mala byť hotová približ
ne v polovici nasledujúceho me
siaca. Po následnom zapracovaní
požiadaviek by mesto koncom jari
mohlo získať stavebné povolenie
na realizáciu prác.
Posledný decembrový týždeň
pravdepodobne pre zlé poveter
nostné podmienky došlo k poško
deniu stĺpa verejného osvetlenia
v Tatranskej Kotline. Zistilo sa, že
v mieste styku kovovej rúry a betó
novej pätky bol materiál v dôsledku
korózie oslabený, čo mohlo takisto
oslabiť jeho stabilitu. Na náprave sa
pracuje.
V utorok 8. januára o 17.00 ho
dine sa pri príležitosti osláv 26. vý
ročia vzniku Slovenskej republiky
uskutočnila slávnostná ceremónia
udeľovania štátnych vyznamenaní v budove Slovenskej filharmónie
v Bratislave. Tohto výnimočné
ho večera sa zúčastnil aj primátor
mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš.
Prezident sa rozhodol oceniť nielen
výnimočné individuálne výkony,
ale aj ľudí, ktorí vzbudzujú hrdosť,
podnecujú lásku k Slovensku a na
pĺňajú príbeh našej krajiny sebave
domím, rešpektom a citom. Štátne
vyznamenania sú rady (vyššie)
a kríže (nižšie). Prezident udeľuje
aj Rad Andreja Hlinku, Kríž Mila
na Rastislava Štefánika a Medailu
prezidenta SR. 
mp

Spravodajstvo

Tento rok dokončia nájomné bytovky
T. LOMNICA – Mesto Vysoké Tatry pokračuje vo výstavbe nájomných bytových domov, čím chce podporiť najmä mladé rodiny, aby
tu ostali trvalo žiť. Momentálne prebieha výstavba dvoch nájomných bytových domov v Tatranskej Lomnici. Kedy budú dokončené a pre koho sú určené sa dočítate v nasledujúcom článku.
Stavenisko bolo zhotoviteľ
skej firme odovzdané 3. októbra
2018. Lehota na výstavbu byto
vých domov Jelša a Osika bola
určená na 14 mesiacov, presnej
šie 420 kalendárnych dní od dňa
odovzdania, čiže do konca roka.
Obe bytovky – Jelša a Osika –
budú mať 24 dvojizbových by
tov. Zoznam žiadateľov o tieto
byty sa uzatvorí až po vypočítaní
presnej výšky nájmu. Tá sa bude
odvíjať od výslednej ceny stavby.
Každý, kto si podá žiadosť o byt,
bude zaradený do výberu. Ná
sledne sa v zmysle všeobecného
Vizualizácia stavby

záväzného nariadenia urobí užší
výber žiadateľov, ktorí spĺňa
jú základné predpoklady (vek
nad 18 rokov, stály príjem...).
Na základe vopred stanovených
podmienok vyberie nájomcov
komisia, v ktorej zasadnú pred
sedovia mestských výborov. Vy
braní žiadatelia budú písomne
oboznámení o splnení podmie
nok. „Listom im bude zaslaný
dotazník, v ktorom zistíme, či
ešte žiadajú byt alebo si medzičasom už niečo našli. Rozhoduje
aj vek, posudzuje sa výška príjmov, či žiadateľ nevlastní ďalšie

nehnuteľnosti, no posudzuje sa
aj to, či ide o mladú rodinu a podobne. Žiadateľ má mať trvalý
pobyt v meste Vysoké Tatry alebo
tu pracovať. Doposiaľ nám prišlo
asi 200 žiadostí o byty,“ poveda
la Alena Čechová z majetkovo
právneho oddelenia mesta Vy
soké Tatry.
Posledné dve plánované by
tovky budú súčasťou komplexu
piatich bytových domov v Ta
transkej Lomnici. Okrem nich
sa od roku 2007 postavilo deväť
bytoviek a kompletne sa zrekon
štruovala Kosodrevina v Tat
ranskej Lomnici, čo predstavuje
celkovo 213 nájomných bytov
bežného štandardu. V roku 2007
boli postavené dva bytové domy
v Dolnom Smokovci, dva v Ta
transkej Lomnici, v roku 2009
bytový dom Sibír, 2011 Lipa
Tatranská Lomnica, 2012 Zdra
vie II Horný Smokovec, 2013 re
konštrukcia Kosodreviny, 2014
Breza a Borovica v Tatranskej
Lomnici. Všetky boli postavené
vďaka financiám zo Štátneho
fondu rozvoja bývania, Koso
drevina bola opravená výhradne
z vlastných zdrojov mesta.
kb


Tatranské Vianoce opäť mali čo ponúknuť
VYSOKÉ TATRY – V termíne od 6. do 30. decembra uskutočnilo mesto Vysoké Tatry – oddelenie kultúry a športu seriál programov venovaných najkrajším sviatkom roka pod názvom Tatranské Vianoce. Na svoje si prišli ako Tatranci, tak aj dovolenkoví návštevníci.
Žánrová ponuka bola veľmi pestrá, po
te Luskáčik ho ja osobne považujem za druhý
zostávala z desiatich rôznych žánrov
umelecky najhodnotnejší program Exclukultúry a umenia – nechýbala výstava,
sive spomedzi všetkých ročníkov,“ prezra
divadlo, pyromuzikálna show, ľudová
dil Ján Bendík, vedúci oddelenia kultúry
hudba, jazz, pop, folklór, opera, inau
a športu. Za rovnako vydarené považuje
gurácia knihy a zborový spev. Z profesi
aj koncerty uskutočnené na terase Hotela
onálnych umelcov sa vo Vysokých Tatrách
Lomnica počas vianočných trhov, ktorým
predstavili napríklad speváci Robo Opatovský, prialo aj počasie a nechýbala ani pravá zimná
Roman Vitkovský či folklórny súbor PUĽS. zasnežená atmosféra. „Úplnou novinkou boli tenUskutočnených bolo desať podujatí v štyroch toraz Detské Vianoce. S týmto nápadom prišla
rôznych častiach mesta: v Tatranskej Lomnici (4 riaditeľka ZŠ v Tatranskej Lomnici pani Lucia Baakcie), Starom Smokovci (3), Novom Smokovci loghová a spoločnými silami sa nám podarilo vy(2) a Hornom Smokovci (1 akcia). Tri podujatia tvoriť nevídanú vec, a tou bola jedna veľká školská
sa uskutočnili pod holým nebom, zvyšných se vianočná besiedka. Na veľké pódium veľkej haly
dem v interiéroch.
sa nám podarilo ponúknuť vyše štyrom stovkám
Podujatí Tatranských Vianoc sa zúčastnilo 230 divákov to najlepšie z vianočných besiedok jednotúčinkujúcich a navštívilo ich vyše 2 000 divákov. livých tatranských škôl. Detské Vianoce môžeme
„Spomedzi všetkých podujatí by som obzvlášť vy- považovať za výnimočné podujatie aj preto, že
zdvihol vianočný koncert Exclusive, ktorý má už na jednom pódiu sme zaznamenali historicky najniekoľkoročnú tradíciu. Snažíme sa ho vždy pri- vyšší počet domácich účinkujúcich odkedy robíme
praviť tak, aby priniesol skutočne veľký umelecký kultúru v Tatrách, a bolo ich 130,“ doplnil.
zážitok, a tak tomu bolo aj tento rok. Boli sme
Programy boli kompletne financované
nadšení vysokou úrovňou tohto programu – ten- zo štátnej dotácie Ministerstva dopravy a vý
toraz išlo o netradičné spojenie popového speváka stavby Slovenskej republiky prostredníctvom
s rusínskym folklórom a bolo to niečo nevídané! Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región
mp
Mnohí prítomní hostia plakali od dojatia. Po bale- Vysoké Tatry.
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Novoročné SLOVO PRIMÁTORA
Milí Tatranci,
vážení spoluobčania,
rok 2018 máme úspešne
za sebou a na prelome rokov
prišiel čas hodnotiť. Uplynulý
rok priniesol ďalší krok vpred
pre naše krásne mesto. Do
volím si tvrdiť, že otvorenie
Domu služieb v Starom Smo
kovci bolo jednou z najväčších
a najočakávanejších udalostí
minulého roka. Som veľmi rád,
že priestor na zlepšenie sme
využili aj v oblasti budovania
podmienok pre mladých ľudí.
Pokračovali sme v úsilí zvyšo
vania počtu i kvality v oblasti
mestského bývania a, samozrej
me, nezabudli sme ani na sta
rostlivosť o našich seniorov.
Vážení Tatranci,
uplynulý rok nám priniesol
mnoho možností a príležitostí.
Najdôležitejšou boli podľa môj
ho názoru komunálne voľby,
v ktorých ste rozhodli o sme
rovaní nášho krásneho mesta
a načrtli ste cestu, ktorou by
sa Vysoké Tatry mali uberať.
Ešte raz sa vám chcem poďa
kovať za dôveru, pretože dôvera
druhých vzbudzuje najmä dô
veru v seba. Verím, že s nový
mi spolupracovníkmi zavanie
pod tatranskými končiarmi
aj nový vietor.
Milí spoluobčania,
rozdiel medzi veľkým a ma

lým mestom tkvie v tom, že
vo veľkom meste je možné veľa
vidieť a v malom viac počuť.
Prajem si, aby sme aj v roku
2019 spolu veľa hovorili a naj
mä, aby sme aj vzájomne po
čúvali. V najbližších mesiacoch
budeme pokračovať v nových
projektoch, ktoré by mali pri
niesť väčší občiansky komfort,
a teda aj väčšiu spokojnosť
vás – obyvateľov Vysokých
Tatier. Ide o riešenie dopra
vy, budovanie cyklistických
chodníkov a zlepšovanie ob
čianskej vybavenosti. Budeme
dbať na tatranských tradíciách
a nebojíme sa ani v zavádzaní
nových prvkov, ktoré z nášho
mesta pomôžu urobiť moderné
miesto pre život. Slovami klasi
ka by som to zhrnul do dvoch
viet: „Nehľadajme staré domy
v nových mestách. Tie zostali
iba v ľuďoch.“ A ste to práve vy,
vážení Tatranci, ktorí ste vždy
boli a budete u mňa na prvom
mieste. Ľudskosťou, slušnosťou
a skúsenosťou zájdeme určite
ďalej ako ohováraním, zneva
žovaním a závisťou.
Vážení obyvatelia
Vysokých Tatier,
osobne vám želám najmä
veľa radosti, pretože radosť je
zdravím duše. Prajem vám veľa
zdravia, pretože nič cennejšie
na svete nemáme. Želám vám

ZCR informuje
Návštevníci Tatranských informačných
kancelárií v Starom Smokovci a Tatranskej Lomnici môžu od januára využívať
interaktívne dotykové panely.
Tatranské informačné kancelárie si
v novom roku pripravili pre svojich náv
števníkov interaktívnu novinku, ktorá
zjednoduší a urýchli prístup k informá
ciám. Moderné digitálne panely ponúka
jú vždy aktuálne informácie o Vysokých
Tatrách. Nájdu tu naprí
klad cestovné poriadky
TEŽ, výstrahy a počasie,
cestovného ruchu
tipy na výlety či akcie združenie
VYSOKÉ TATRY
www.tatry.sk
a podujatia konajúce sa
v okolí.
Majitelia reštaurácií, hotelov či obcho
dov v regióne tak okrem umiestnenia re
klamy na obľúbenej „slučke“ (www.tatry.
sk/leds) budú môcť využiť nový priestor,
ktorý tieto dotykové nosiče ponúkajú.
Podmienkou je stať sa členom Združenia
cestovného ruchu Vysoké Tatry, organi

pokoj a veľa lásky v rodine,
lebo iba spokojná rodina doká
že tvoriť spokojnú spoločnosť,
dobre fungujúce mesto. Nuž
a nech sa vo Vysokých Tatrách
udomácni aj šťastie, ktoré nie
je v tom, čo je okolo nás, ale
v tom, čo v nás z toho ostáva.
Ján Mokoš
primátor mesta Vysoké Tatry

K demografickému vývoju v meste
VYSOKÉ TATRY – Počet obyvateľov s trvalým pobytom v meste
Vysoké Tatry sa naďalej drží pod hranicou štyroch tisícov.
Aktuálne tu žije 3 979 Tatrancov, čo je o 84 menej ako vlani.
V uplynulých dvanástich me
siacoch sa pod Tatrami narodilo
22 detí a navždy sme sa rozlúčili
so 44 obyvateľmi. Počet novo
prisťahovaných je aj naďalej
v nepomere k počtu odsťahova
ných – 74 : 86. Najstaršia oby
vateľka mesta žijúca v Dolnom
Smokovci čoskoro oslávi úcty
hodné 102. narodeniny, naopak
najmladší Tatranček, obyvateľ
Tatranskej Kotliny, sa narodil
pred záverom roka 2018, a teda
má len niekoľko týždňov.
Spomedzi mestských častí
má najvyšší počet obyvateľov
stabilne Tatranská Lomnica
(1 333), nasleduje Dolný Smo
kovec so 766 a Nový Smokovec
so 486 obyvateľmi. Vyšné Hágy

zácie, ktorá okrem združovania ubytova
teľov a poskytovateľov služieb prevádz
kuje Tatranské informačné kancelárie.
Združenie cestovného ruchu kontinu
álne pracuje na zlepšovaní služieb v in
formačných kanceláriách, o čom svedčí
aj nominácia v súťaži Naj v cestovnom
ruchu. Zahlasovať môžete na www.seve
rovychod.sk. Daniela Miturová

Oddelenie komunikácie ZCR VT

sú domovom 348 Tatrancov,
Tatranská Kotlina 232. Nasle
duje Tatranská Polianka (184),
Nová Polianka (133) a Horný
Smokovec, kde má trvalý pobyt
130 obyvateľov. Pod hranicou
stovky v rámci demografické
ho vývoja mesta sú Tatranské
Matliare, kde žije 98 ľudí (čo je
rovnaký počet ako pred rokom),
Tatranské Zruby (70) a Starý
Smokovec (43). Podbanské hlási
35 obyvateľov, Štrbské Pleso 19
a stabilne najmenej Tatrancov
žije v Tatranskej Lesnej (13)
a Kežmarských Žľaboch (8).
Matričný úrad takisto eviduje
81 obyvateľov, ktorí majú trvalý
pobyt nahlásený na meste Vyso
ké Tatry.
mp

Blíži sa udeľovanie výročných cien...
Mestské zastupiteľstvo Vysokých Tatier pro
stredníctvom 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 adre
su: Tatranský dvojtýždenník, Starý Smokovec
1, 062 01, Vysoké Tatry alebo na mailovú adre
su: maria.pavligova@vysoketatry.sk. red.
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O kľukatej a pestrej ceste z Frýdku-Místku do Tatier, o spomienkach
na detstvo a prázdninách na Slovensku, o odchode zo zamestnania
právnika k remeslu a pomoci kamarátom, o veselých a dojemných
chvíľach a o mnohom inom zo života porozprával veselo i smutne
Dalibor Kotaba počas piatich tematických večerov v Kaviarni a čajovni U Vlka v Starom Smokovci. Cyklus literárno-hudobných večerných
podujatí s názvom Môj deň viedla Zuzana Šimová, ktorá doplnila
Daliborovo rozprávanie pôvabnou hrou na harfu.
kb

Fotoreport

V rámci Tatranských Vianoc sa v jedinečnom projekte Exclusive
divákom predstavili popový spevák Róbert Opatovský v nevšednom
spojení s profesionálnym prešovským folklórnym súborom PUĽS.
archív OKaŠ

Hotel Morava v Tatranskej Lomnici v sobotu 22. decembra hostil študentov
Operného štúdia Konzervatória v Bratislave, ktorí tatranské publikum
potešili svojou interpretáciou opernej drámy Erindo.
archív OKaŠ
Žiaci zo ZŠ Tatranská Lomnica, ZŠ s MŠ v Dolnom Smokovci a ZŠ Vyšné
Hágy pripravili pod vedením učiteľov krásny predvianočný program nielen pre rodičov. Sviatočnú atmosféru v Teniscentre v Tatranskej Lomnici
vytvorili spevom, tancom, hudbou, slovom a predajom výrobkov, ktoré
vyrobili v rámci tvorivých dielní.
ZŠ V. Hágy

Impozantné „fotohry“ popradského umelca
Roba Kočana si môžete pozrieť v Tatranskej galérii do 27. januára. Výstava ponúka prierez jeho
doterajšej tvorby za vyše tri desaťročia.
mp
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Betlehemské svetlo u nás svieti 25 rokov
Symbolické svetlo pokoja, radosti a blížiacich sa Vianoc, ktoré sa prenáša priamo
z Betlehema do rôznych kútov sveta, má na Slovensku už 31-ročnú tradíciu. Svetlo sa
odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme, odkiaľ si
ho odpaľujú milióny ľudí a odovzdávajú ho ďalej zo sviečky na sviečku.
Svetlo je symbolom nádeje, jednoty a pred
zvesťou Vianoc. Slovenskí skauti ho vďaka
spolupráci so železnicami vlakmi prepravili
do všetkých kútov Slovenska. Tri dni pred
Vianocami ho v kahančeku priniesli do Ta
tier a pomocou lanovky až na Lomnický štít
do výšky 2 634 metrov. Iniciátorom zapále
nia svetla nad našou krajinou bol Košičan
Ladislav Olexa. „Myšlienku môjho otca Ladislava sa podarilo prvýkrát zrealizovať pred
25 rokmi. Otec mal vtedy 71 rokov. Na Lomnický štít dopravil svetlo až šesťkrát, posledný

raz vo veku nedožitých 77 rokov. Nápad prerástol v krásnu tradíciu a teší sa veľkému záujmu nielen zo strany skautov z Podtatranskej
oblasti, ale aj ľudí, ktorí si toto svetlo doma
zapália. Chlapci a dievčatá súťažia medzi
sebou, kto si tento rok zaslúži vyniesť svetlo
na Lomnický štít,“ povedal Ladislav Olexa,
ktorý je od roku 1999 pokračovateľom tradí
cie svojho otca. Svetlo sa na Lomnickom štíte
rozhorelo 25-krát, aby symbolizovalo pokoj
a narodenie Ježiška v Betleheme.
I. Bohušová kb


Dobrá Novina
Dobrá novina je najväčšia charita
tívna zbierka na Slovensku, pri kto
rej samotné deti pomáhajú deťom.
Začiatok tohto diela sa datuje v roku
1995, kedy Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí (eRko) ponúklo
biskupskej konferencii Slovenska
myšlienku koledovania za krajiny
tretieho sveta. Túto iniciáciu pod
poril vtedajší predseda biskupskej
konferencie otec biskup Baláž a jej
pokračovanie v sebe nesie neustále
požehnanie všetkých biskupov Slo
venska. Deti prichádzajú k ľudom
do ich domovov a prajú im hojnosť
Božieho požehnania do nového roka
a koledníckou básničkou či pesnič

kou prosia o finančný dar. Tohto
roku sa konal jej 24. ročník. Okolo
štyridsať detí našej farnosti sa roz
hodlo pomôcť Afrike tým, že dňa 6.
januára navštívilo deväťdesiatštyri
rodín vo Vysokých Tatrách a vyzbie
rali 2 277 eur. Týmto štedrým darom
pomôžu deťom, mladým a vdovám
v Ugande. Na budúci rok chceme
v tejto krásnej myšlienke pokračovať.
Ako sa zapojiť? Budúci rok v adven
tom období bude možnosť zapísať
sa v tatranských kostoloch na prijatie
Dobrej noviny do svojho príbytku,
a tak sa stať súčasťou tohto veľkého
diela lásky.
Dávid Starčík,
Farnosti Vysoké Tatry

K premenám horskej vegetácie
Vo významnom vedeckom časopise Nature, ktorý publikuje výskumy so zameraním
na široké spektrum otázok najmä z oblasti prírodných vied, vyšiel v roku 2018 vedecký
článok o výskume výskytu vegetácie na vrcholoch hôr v súvislosti s klimatickými zmenami
a globálnym otepľovaním (orig. názov Accelerated increase in plant species richness on
mountain summits is linked to warming).
Výskum na Slovensku sa realizoval aj vo
Vysokých Tatrách na Slavkovskom štíte,
na Širokej, v Belianskych Tatrách a v Čer
vených vrchoch. Údaje z opakovaných
prieskumov rastlinných druhov z 302 hor
ských vrcholov v celej Európe, z horstiev
Špicbergy, Škandinávia, Škótsko, Pyreneje,
Alpy a Karpaty zachytávajú trend po 145
rokoch pozorovania zmien od roku 1871.
Všetky vegetačné prieskumy sa uskutočni
li v lete. Pre každý prieskum sa zazname
nali všetky rastlinné druhy vyskytujúce sa
na vrchole. Vegetačné prieskumy boli po
rovnané pre každý vrchol.
Výskumom bolo zistené, že výskyt rast
linných druhov sa za posledných 145 rokov
výrazne zvýšil na prevažnej väčšine (87 %)
európskych vrcholov a že tento nárast sa
zrýchlil najmä v posledných rokoch. Tento

Iskerník trpasliči (Ranunculus pygmaeus) – glaciálny relikt, jedna z najvzácnejších rastlín Tatier.
Rastie v najvyšších polohách, v subalpínskom
a alpínskom pásme Tatier na snehových výležiskách s dlhotrvajúcou snehovou pokrývkou. V súčasnosti sú známe len tri lokality výskytu.

trend je konzistentný vo všetkých devia
tich pokrytých geografických regiónoch,
pričom žiadny región nevykazuje opač
ný trend. Globálne zrýchľujúce sa trendy

v spoločenskom rozvoji a vplyvy na ži
votné prostredie človeka sú v súčasnosti
diskutované ako kľúčový indikátor zmien
v prírodnom prostredí. Hory sú obzvlášť
citlivé na ekologické zmeny a niektoré za
žívajú najvyššiu mieru ohrevu pri antropo
génnych zmenách klímy.
Zrýchleným zvýšením druhového bo
hatstva na vrcholových partiách pravde
podobne dôjde v dôsledku posunu hor
ných hraničných hodnôt počtu druhov.
Zaznamenané zrýchlenie zmeny biodiver
zity v horských ekosystémoch poukazuje
na rýchle a rozšírené následky ľudských
aktivít na biosféru s dôsledkami na fungo
vanie ekosystému, pohodu ľudí a na dyna
miku klimatických zmien. Horské vrchol
ky sú obzvlášť vhodné pre dlhodobé štúdie
biotických reakcií na zmeny životného
prostredia, pretože predstavujú prirodzené
trvalé štádiá, ktoré sa v priebehu času ľah
ko menia, čo umožňuje zaznamenať spo
ľahlivé časové rady. 
Blažena Sedláková


Správa TANAP-u
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avizuj eme
V sobotu 19. januára sa
v priestoroch Hotela Morava
v Tatranskej Lomnici v čase
od 10.00 do 20.00 hodiny bude
konať výmenno-predajný bazár športového oblečenia a výstroja Skialp & Oudoor bazár.
Akcia sa koná popri 8. roční
ku nočných pretekov v skial
pe, behu a behu na bežkách
pod názvom Vertical Grand
Tour 2019.
V utorok 29. januára v čase
od 8.00 do 11.00 hodiny sa
uskutoční v Grandhoteli Praha
v Tatranskej Lomnici výjazdový odber Národnej transfúznej služby Poprad (NTS)
prístupný pre verejnosť. Ak sa
cítite byť zdraví, zapojte sa aj vy
a pomôžte tým, ktorí to najviac
potrebujú.
Vo štvrtok 17. januára
o 14.00 hodine sa v zmysle § 12,
ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení vo veľ
kej zasadačke Mestského úradu
v Starom Smokovci uskutoční 2.
zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách.
Cestovateľov poteší popu
lárny festival Cestou necestou,
ktorý pravidelne predstavuje
zaujímavé prezentácie odváž
livcov podujímajúcich sa na vý
pravy do blízkych či vzdialenej
ších kútov sveta. V stredu 30.
januára sú v Kine Tatran pri
pravené tri pútavé prezentácie.
Do Popradu zavítajú „NÁROČ
NÍ“ Košičania, ktorí si tentoraz
dali ešte väčšiu výzvu – Z At
lantiku k Pacifiku a späť za 44
dní a 28 000 km na starom mer
cedese. Druhá z nich nahliadne
do utečeneckého života Rohin
gov v Bangladéši a prvýkrát sa
svojou prednáškou o dvojkole
sovom šialenstve v Indii pred
staví aj organizátor festivalu
Milan Hano.
Nedeľa 20. januára sa po
nesie v znamení bežeckého
lyžovania. Na programe je 6.
ročník obľúbeného športového
podujatia Štrbské bežky 2019.
Súčasťou 6. ročníka verejných
pretekov bude prekážková
trať zaradená so projektu FIS
SnowKidz a detské lyže pre naj
menších. Ťahákom podujatia
na Štrbskom Plese sú tiež čle
novia známej slovenskej hu
dobnej skupiny No Name. 
 mp
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Rainerku oživil betlehem
Problém s nedostatkom sne
hu vystriedalo silné sneženie.
Aj napriek tomu chatár Pe
ter Petras z Rainerovej útulne
už jubilejný 20. krát postavil
na Starolesnianskej poľane
snehový betlehem, kde sa 6.
januára uskutočnilo tradičné
Trojkráľové poludnie. Pri bet
leheme s postavami svätých
a motívmi plesnivcov sa zišli
stovky návštevníkov a kolední
ci z Lendaku, ktorí zahrali via
nočné a ľudové piesne pred die
lom vysokým 3,5 metra. Tohto
roku začal chatár s prípravami
začiatkom decembra. Spočiat
ku zhŕňal sneh z okolia chaty,
no posledné dni musel odpra

távať nový sneh, ktorý takmer
celý betlehem zasypal. „Korpus
sme vyrábali dva týždne, samotné vyrezávanie nám zabralo asi
4 dni. Konečný výsledok bol vďaka kvalitnému snehu naozaj mimoriadne pekný. Veľmi nás prekvapilo, že aj napriek krízovým

podmienkam – zime a silnému
vetru – tu prišlo na Troch kráľov
množstvo návštevníkov,“ po
vedal spokojný chatár. Okrem
toho postavil a plánuje ďalšie
snehové sochy, ako aj tradič
né veľkonočné vajce či nosiča.
kb


Advent vystriedali fašiangy
Uplynulé obdobie štyroch nedieľ sme sa pripravovali na Vianoce. Niekto tento čas vníma ako
jeden z vrcholných kresťanských sviatkov, kedy sa slávi narodenie Krista, pre iných je to čas,
keď sú si ľudia bližšie, rodiny trávia viac času spoločne, svet sa na okamih akoby spomalí.
Sviatkom Troch kráľov adventné obdobie definitívne končí a začínajú sa fašiangy.
Sviatok Troch kráľov – alebo tiež sviatok Zja
venia Pána je považovaný za jeden z najstarších
kresťanských sviatkov, slávi sa od 3. storočia.
Vo všeobecnom povedomí je, že troch mudrcov
z Východu doviedlo do Betlehema svetlo hviezdy.
Práve tam našli novonarodeného Ježiška, po
klonili sa mu a obdarovali ho zlatom, kadidlom
a myrhou. Gašpar, Melichar a Baltazár – pod tý
mito menami ich pozná každý z nás, hoci prav
dou je, že v evanjeliu sv. Matúša, ktoré pojednáva
o príchode učencov z Perzie, sa nepíše o ich poč
te, kráľovskom pôvode ani menách.
V minulosti sa s týmto sviatkom spájala tzv.
kňazská koleda (na niektorých dedinách sa táto
tradícia uchováva dodnes), pri ktorej kňazi po

žehnávali domovy svojich veriacich. Kropili ich
svätenou vodou, požehnali kadidlom a nad dvere
kriedou napísali písmená G+M+B, ktoré dopĺňa
lo číslo aktuálneho kalendárneho roka. Aj v tom
to prípade však zohrala svoju úlohu trojkráľová
legenda a mnohí sú mylne presvedčení, že ide
o iniciály mien troch mudrcov. V skutočnosti ide
o počiatočné písmená slov nápisu Christus Mansionem Benedicat – Kristus nech žehná tento dom
(pričom písmeno G je pravdepodobne skomole
ninou pôvodného C).
Kedysi sa s dátumom 6. januára spájal takisto
krst Ježiša Krista v Jordáne, no od druhej polo
vice 20. storočia si kresťanská obec nadväzujúca
na západný latinský obrad pripomína túto uda
losť osobitne, v nedeľu po sviatku Troch
kráľov, byzantský obrad tento sviatok
slávi zároveň – v šiesty januárový deň.
Pravoslávni veriaci uznávajúci juliánsky
kalendár oslavujú v tento deň Vianoce.
Aj v rámci zvykoslovia sa so 6. januárom
spájajú mnohé ľudové obyčaje – dievčatá
sa ešte pred svitaním zvykli umývať sne
hom, čo im malo zabezpečiť sviežu pleť.
V trojkráľový večer ľudia predpovedali
budúcnosť, zapálili si rovnako dlhú svieč
ku a komu zhorela prv, ten mal zomrieť
najskôr. Podľa smeru jej dymu tiež hádali,
či sa duša dostane do neba alebo do pek
la. Rovnako sa k sviatku Troch kráľov via
že množstvo pranostík ako napríklad: Ak
je na Tri krále jasno, zdarí sa pšenica – ak
je mnoho hviezd, bude mnoho zemiakov.
Alebo: Ak sa trblietajú v noci pred Troma
Trojkráľový motív bol veľmi obľúbený aj vo výtvarnom umení. kráľmi hviezdy, budú sa rodiť biele baraZnáme je napríklad Klaňanie troch kráľov Leonarda da Vinciho, ny. Sviatok Troch kráľov otvára fašiangy
ktorý svoje dielo z 15. storočia zanechal vo Florencii nedokončené. Okrem neho však maľbu s rovnomenným názvom nájde- – obdobie zábav, plesov a veselíc, ktoré
mp
potrvá do Popolcovej stredy.
me aj u Botticelliho či Rubensa.
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Čo s naším mestom?
V prvom rade by som sa chcel poďakovať za prejavenú dôveru a našim obyvateľom prajem
do nového roku 2019 veľa zdravia, šťastia, lásky a rodinnej pohody. Ďakujem za možnosť
prezentovať sa a taktiež predstaviť sa tým, ktorí ma nepoznajú prostredníctvom nášho
mestského dvojtýždenníka už ako zvolený poslanec za mestskú časť Tatranská Lomnica.
Volám sa Juraj Husovský
a narodil som sa v Tatranskej
Lomnici. V Tatrách som prežil
celý svoj život a dodnes tu bývam a pracujem na lanovkách.
Odmalička som obdivoval
vznik, historický vývoj tatranských osád a ich všestrannosť,
ktorá zahŕňala ochranu prírody,
kúpeľníctvo, športové vyžitie, rekreácie, bývanie, a to všetko počas
vykonávania služieb v cestovnom ruchu
v udržateľnom vzťahu s celou tatranskou
prírodou a jej obyvateľmi.
Mnohí známi a kamaráti sa ma pýtali,
prečo kandidujem a ešte v mojom dôchodkovom veku. Na to mám však jedinú odpoveď. Keď sa pozrieme do histórie, Tatry
majú už približne 200 rokov nastavený svoj
smer, ochranu a využitie prírody, funkcie
všetkých mestských častí a v neposlednom
rade aj architektúru. Tento systém podľa
mňa nebol nastavený zle, mal svoju logiku
a význam, a preto ma zarazilo, keď sa to
začalo výrazne meniť. Zmenilo sa nielen
smerovanie, ale aj rázovitosť, architektúra, demografická krivka celého mesta,
funkčnosť a zmena pre nás toho najdôležitejšieho – prírodného bohatstva mesta
v intraviláne a celých Tatrách. Neexistujúce čerpacie stanice, zrušené všetky banky,
kino, práčovne a žiadne služby pre obyvateľov. Nechcem z toho nikoho viniť, ale
prial by som si tento trend aspoň trošku
zvrátiť a nasmerovať starostlivosť mesta
na obyvateľov, návštevníkov a nakoniec
osloviť aj všetkých podnikateľov, ktorí nebudú vnímať Tatry iba ako objekt podnikania a zárobku, ale budú hľadieť na záujmy
občanov a samotného mesta. Máme priam

povinnosť danú ústavou a viacerými zákonmi spravovať si
toto krásne územie. Jednoducho
povedané, chcel by som vrátiť
krásu storočným chodníkom
a lesoparkom, oddeliť zóny
na bývanie od zábavných častí
a cestovného ruchu a vytvoriť
zmysluplné riešenie dopravy
a parkovísk, ktoré nebudú zakreslené iba v územnom pláne, ale budú sa
realizovať aj skutočne. Chcem sa pokúsiť
definitívne zastaviť bezbrehé zastavanie
územia a výstavbu plotov v srdci národného parku, čo už ani migrujúca zver nevie
pochopiť a pohybuje sa v strese po intraviláne nášho mesta.
S čím taktiež nesúhlasím je, že v minulosti vybudované verejné športoviská,
liečebne a kultúrne stánky (a nie je ich
málo), sa v posledných rokoch buď zrušili, nechali schátrať, umŕtvili, alebo sa
prerobili na podnikateľské účely. Toto
všetko sa udialo na úkor mladých ľudí,
ktorí dnes nemajú také možnosti, ako
sme mali my v nedávnej minulosti, kedy
vyrástli v našom meste mnohí reprezentanti – majstri športu (Bruk, Krasuľa, Kočan,
Rajtmajerovci, Černický, Gerdelán, Harvanovci, Sinay, Teresčák, Poljak, Puškáš,
Gálfy, Hanus a mnoho ďalších, ktorým
sa ospravedlňujem pre krátkosť môjho
príspevku za nespomenutie).
Všetky apartmánové byty už svojím
počtom dávno prekročili únosnú mieru
a potrebu mesta. Je nutné prekonzultovať
s majiteľmi jednotlivých inžinierskych
sietí kapacitu technologických častí, nesmie sa stávať, že v hlavnej sezóne vyteká kanalizácia v strede obce, netečie voda

na vyšších poschodiach, kapacita čističiek
odpadových vôd. Možnosť získať prácu
pre obyvateľov sa zatvorením veľkého
počtu hotelov, zotavovní, kúpeľov a liečební znížila na minimum.
Pre seniorov by som chcel nájsť komfortné pobytové zariadenie v samotnom centre
mesta, aby nemuseli tráviť svoje seniorské
aktívne časy mimo nášho mesta. Obdobne
vidím iné riešenie aj pre stravovanie obyvateľov a hlavne seniorov, zdravotníctvo,
kino a sociálnu oblasť.
Prosím o prepáčenie, že tento môj prvý
príspevok je viac-menej ladený kriticky,
lebo sa urobilo aj veľa pozitívnych a užitočných zmien a vecí v prospech obyvateľov, ale ja som bol motivovaný hlavne
vylepšením a optimalizovaním situácie
pre všetkých obyvateľov mesta na prvom
mieste a až potom pre ďalšie subjekty.
Nemôžem tu rozviesť všetky oblasti, ktorým by som sa chcel venovať, ale
za základ som si predsavzal, že tu musí
byť vzájomná spätná väzba so všetkými – či už mládežou, športovcami, aktívnymi obyvateľmi, seniormi, ochranármi
a v neposlednom rade pracovníkmi úradu
a primátorom. Mesto musí mať pre ďalšie smerovanie svojho architekta a dobré
právne oddelenie. Je potrebné vybudovať
dopravnú štruktúru na moderných princípoch v priamom zameraní na ekologickú
ochranu celého územia. V tomto smerovaní sa musíme spojiť všetci zvolení poslanci, ktorí sú podľa mňa po odbornej stránke
na veľmi vysokej úrovni a majú zároveň
srdce na správnom mieste a sú schopní zamerať sa na celú škálu oblastí, ktoré musí
riešiť samospráva.
Pevne verím, že za obdobie, ktoré máme
k dispozícii, sa nám podarí aspoň z časti
niektoré problémy vyriešiť a naštartovať
zmeny, ktoré povedú k trvalo udržateľnému rozvoju nášho jedinečného mesta. No
čaká nás neľahká a dlhodobá neúnavná
práca. 
Juraj Husovský


Netradične vianočná jednoaktovka
Multižánrové Tatranské Vianoce predstavili ponuku kvalitných podujatí, medzi ktorými nechýbalo ani
divadlo. Nadšenci tohto umenia, Tatranci ako aj dovolenkoví návštevníci, si mohli vychutnať predstavenie v podaní divadelného súboru Commedia, ktoré v minulom roku oslávilo 50. výročie svojho vzniku.
Popradské
zoskupe
nie umelcov je tunaj
šiemu publiku dobre
známe, tentoraz sa pred
stavili hrou s názvom Jozef a Mária. Ide o jedno
z najhranejších a najpo
pulárnejších diel, ktoré
ho autorom je popredný
predstaviteľ súčasnej ra
kúskej drámy Peter Tur
rini. Hlavní protagonisti,
v podaní Vlada Benka
a Veroniky Žoldákovej,
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sú dvaja starší ľudia, kto
rí si na penzii privyrábajú
ako upratovačka a strážnik.
Hra náhody ich na Štedrý
večer zvedie dohroma
dy, stretnú sa v zavretom
obchodnom dome po tom,
čo „zvyšok sveta“ sa roz
pŕchne do svojich domo
vov, za svojimi blízkymi.
Na aktértov Turriniho hry
však doma nikto nečaká
a rovnako netreba očakávať
ani romantický happyend.

Napriek tomu v nej neprevláda
skepsa, práve naopak. Ide o do
jímavé stretnutie dvoch osa
motených ľudí, ktorí sa pustia
do rozhovoru a zanedlho jeden
druhému odhaľujú svoje dojí
mavé životné osudy. Zároveň sa
hra zľahka dotýka pohnutých
európskych dejín stredoeuróp
skeho kontextu, ktoré viac či
menej výrazne zasiahli do živo
tov jednotlivcov. Jozef a Mária
je neobyčajná dráma s hlbokým
myšlienkovým
posolstvom,
prostredníctvom ktorej aktéri
potvrdili svoje vysoké herecké
kvality a tatranským divákom
opäť raz sprostredkovali mocný
estetický zážitok.
mp
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Jedno euro z lístkov na lanovku by malo ísť Tatrám
Ďakujem Tatranskému dvojtýždenníku za ponuku načrtnúť, čomu sa ako poslanec
chcem venovať.
Peniaze neostávajú v Tatrách

Trápi ma prax veľkých in
vestorov, ktorí u nás prevádz
kujú lanovky a zjazdovky. Kon
krétne, že takmer všetky tržby
a zisky vyvážajú von z Tatier
do Poľska, Česka či na Cyprus. Hoci bi
znis úspechu z veľkej časti vďačia práve
výnimočnosti Tatier, na ich rozvoj už tak
neostáva. Problém by mohlo vyriešiť rozší
renie takzvaného kúpeľného poplatku aj na
lístky za skipassy a celoročne i za lanovky.
Na cesty, školy, VPS

Z každého lístka, či už stojí 20 alebo 50
eur, by napríklad jedno euro išlo nášmu
mestu. Podľa hrubého odhadu by tak Vy
soké Tatry ročne utŕžili 600 až milión eur.
Tatranské cesty, školy, škôlky, parky, VPS
by boli adresátom investícií z tejto sumy.
Zámer s analýzou príležitostí a rizík chcem
podrobnejšie predstaviť v najbližších týž
dňoch spolu so stratégiou realizácie.
Nerobiť nič je najhoršie

Niekto ho môže nazvať fantazijný ná

pad, lebo nezávisí len od nás,
ale od zákonov v národnej rade.
Som ale presvedčený, že sa tre
ba púšťať i do veľkých vecí.
Keď nám mnohí vraveli, načo
sa „motáte“ do projektu lanov
ky Hrebienok – Skalnaté Pleso,
investori si i tak presadia svo
je, čas ukázal, že aktivita nie je
márna. Kritika, blogy, príspevky
na Facebooku o činnosti veľkých investo
rov majú zmysel. Verím, že aj vďaka nim
nedávno spoločnosť TMR zaviedla malú
grantovú schému pre Tatry, čo treba verej
ne oceniť.

Prosím, nechápte tieto myšlienky ako ne
menné zámery. Ide o podnety do spoločnej
debaty, ktorá ich môže meniť, vylepšovať,
či zamietať. Teším sa na ďalšie iniciatívy
od Tatrancov. Je už potom len na šikovnos
ti poslancov a primátora, ako ich pomôže
me pretaviť do života.
Všetkým Tatrancom prajem všetko dobré
v novom roku! Tomáš Tišťan
Podľa názoru mnohých, veľkí investori
nevracajú Tatrám to, čo im dali. Riešením môže byť rozšírenie kúpeľného
poplatku na lístky za lanovky.

Malé „veľké“ veci

Z ďalších vecí sa chcem cez rozpočet
venovať malým investíciám typu budova
nie športovísk, či obnova meteorologickej
búdky v lomnickom parku. Chcem pomôcť
pri realizácii ankety, čo urobiť so známou
plochou pri Jazierku? Má tam ostať les ale
bo vyrásť športovo-kultúrny park, skate
park, expozícia modelov tatranských chát?
Anketa by mohla dať odpoveď aj na otáz
ku, kde by mal vyrásť dom dôchodcov?
Pri 1. máji, v budove škôlky, medzi lekár
ňou a múzeom?

Tatry n e p r e s táva j ú byť in š pirác io u
Spisovateľ Anton Marec predstavil svoju ďalšiu knižnú novinku. Značná
časť jeho titulov sa spája práve s vysokohorským prostredím, čo súvisí
s jeho intenzívnym kontaktom, ktorý s Vysokými Tatrami má. Tie sú
jeho inšpiračným východiskom nielen v beletristicky ladených knihách,
ale aj pokiaľ ide o publikácie žánrovo radené k literatúre faktu.
V uplynulom roku vskutku
nezaháľal. Najskôr predstavil
svoje Povesti z Tatier a čerstvou
novinkou je kniha s názvom
Po stopách tatranských názvov, ktorá nesie podtitul Nový
pohľad na minulosť našich
veľhôr. Slávnostného uvedenia
do života sa dočkala vo štvrtok
27. decembra v Grandhoteli
v Starom Smokovci. Po popu
lárnej knihe z produkcie vy
davateľstva IB Vysoké Tatry
Príbehy zemepisných názvov Vy-

sokých Tatier ide tak už o druhú
publikáciu venujúcu sa tatran
skému názvosloviu.
Autor vo svojom texte sa
zamýšľa nad pôvodom kon
krétnych názvov označujúcich
tatranské reálie – štíty, doliny...
Aj pôvod samotného slova Tat
ry je podľa jeho slov nie cel
kom jasný. Nie vždy sa prikláňa
k interpretáciám, ktoré v tejto
oblasti ponúkajú jazykovedci.
Za nesprávny považuje výklad
názvov v prípade Kôprovského

Knižnú novinku autora do sveta vypravili „krstní
otcovia“ primátor J. Mokoš a redaktor Š. Haviar.

štítu, Bujačieho vrchu, Hlúpe
ho vrchu či Čubriny, Kozieho
a Jahňacieho štítu, no aj niekto
rých ďalších. Marec sa svojím
textom preto snaží poodkrývať
doposiaľ málo známe spojitosti
a motivácie vzniku týchto lokál
nych pomenovaní, ktoré podľa
neho však „nevytvárajú žiaden
systém a nedávajú žiaden obraz
o našich horách, žiadnu genézu,
minulosť“.
Ako sám priznal, otázka tat
ranského názvoslovia ho trápila
už dávno. Po štúdiu prameňov
sa začal prikláňať k názoru, že
za mnohými z názvov stojí sta
rá nemčina – viaceré z výrazov
sú podľa slov spisovateľa blíz
ke tým, ktoré používali spišskí
Nemci a ponúkajú oveľa bližšie

a logickejšie vysvetlenia – „vysvetlenia, že minulosť Tatier
a ich názvoslovie korení najmä
v baníckej histórii týchto hôr“.
Z tohto hľadiska začal analyzo
vať názvy vo Vysokých Tatrách
so zámerom otvoriť nový, jeden
z možných, azda aj pravdepo
dobnejších pohľadov týkajúcich
sa tejto otázky.
Radosť z vydania publikácie
o tatranskom názvosloví vy
jadril aj primátor mesta Vysoké
Tatry Ján Mokoš, ktorý ju spo
ločnej s jej zodpovedným re
daktorom Štefanom Haviarom
vyprevadil do literárneho sve
ta. „Anton Marec je výnimočný
autor. Má na konte vyše dvadsať
kníh, je žánrovo veľmi rozmanitý
– píše poviedky, literatúru faktu,
novely. Jeho žánrová pestrosť je
naozaj obdivuhodná, a pritom je
to autor, ktorý nerecykluje vlastné myšlienky,“ myslí si redaktor
a zároveň jeden z „krstných ot
cov“ titulu. Možno sa preto na
zdávať, že aj ďalšia z kníh z pera
plodného tatranského autora
bude inšpirovať čitateľov k za
ujímavým úvahám a stane sa
cennou súčasťou knižnice ne
jedného z nich. 
mp

Ochrana prírody
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Tatranský národný park oslávil 70 rokov
Sedemdesiat rokov založenia Tatranského národného parku (TANAP-u) si Štátne lesy
TANAP-u pripomenuli jubilejnou medzinárodnou konferenciou, nad ktorou prevzala
záštitu podpredsedníčka vlády SR, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Gabriela Matečná. Súčasťou podujatia bolo aj oceňovanie ľudí, ktorí zohrali významnú úlohu počas jeho doterajšej existencie.
národného parku bolo územie Tatier intenOkrem významných míľnikov v deji zívne hospodársky využívané. Pásli sa tu tinách najstaršieho a najväčšieho národného síce kusov oviec a rožného dobytka, územie
parku na Slovensku, ktorý vznikol 1. janu sa využívalo na ťažbu stavebných materiálov
ára 1949 na základe zákona č. 11/1949 Zb. a mnohé ďalšie aktivity. Naplniť ideu ochrany
o TANAP-e schváleného Slovenskou ná územia v takejto situácii nebolo vôbec jedrodnou radou 18. decembra 1948, si účast noduché, o čom svedčí aj fakt, že
níci konferencie pripomenuli ľudí a ich pre nesúhlas vlastníkov pozemkov
prvé kroky po nadobudnutí účinnosti spo i viacerých vtedajších autorít nebomínaného zákona či históriu obnovy lesa, la k územiu Tatranského národnéverejnoprospešných činností a turistického ho parku pričlenená prevažná časť
značenia na území TANAP-u. Venovali sa Západných Tatier, ktorá sa spolu
aj botanickému i zoologickému výskumu, s priľahlou časťou Podtatranskej
pokalamitnému vývoju lesa, manažmento kotliny stala ochranným pásmom
vým opatreniam či klimatickým zmenám, TANAP-u. Aj napriek tomu bolo
ale napríklad aj podkôrnikovej kalamite vyhlásenie TANAP-u prelomovým
krokom, ktorý položil základ veľkov susednej Českej republike.
Najvýznamnejšie momenty v histórii TA plošnej ochrany prírody na SlovenNAP-u pripomenul vo svojom príhovore sku,“ zdôraznil riaditeľ Štátnych
riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u Pavol Fa lesov TANAP-u Pavol Fabian.
Ďalším významným míľnikom
bian, ktorý sa vrátil aj k prvým iniciatívam
o zákonnú ochranu tohto vzácneho úze v histórii najstaršieho slovenského národ
mia spred viac ako dvoch desaťročí pred ného parku bolo vypracovanie Koncepcie
schválením osobitného zákona o TANAP-e. TANAP-u, ktorú Slovenská národná rada
Myšlienka vytvorenia národného parku schválila v roku 1964. Na základe tejto od
v Tatrách opäť ožila po 2. svetovej vojne. Na bornej štúdie, ktorá sa venuje problemati
plniť sa ju podarilo koncom roka 1948, kedy ke ochrany a tvorby prírodného prostre
Slovenská národná rada prijala zákon o TA dia a zlepšovania starostlivosti o lesy, bola
NAP-e. Územie národného parku spočiatku pri tvorbe nového lesného hospodárskeho
obhospodarovali viaceré organizácie lesného plánu v roku 1966 zrušená kategória hospo
hospodárstva, medzi ktorými zohrával do dárske lesy.
V roku 1973 bol prijatý dokument s ná
minantnú úlohu Lesný závod Vysoké Tatry.
Rozhodujúcim dokumentom pre spravova zvom Územný priemet funkcií z hľadiska
nie národného parku bolo prijatie nariadenia ochrany prírody, ktorý bol dôležitým ná
Zboru povereníkov č. 5 z roku 1952, ktoré strojom pri hodnotení ďalších investičných
za výkonný orgán pre veci TANAP-u usta a stavebných zámerov. Pri príležitosti 40.
novilo Správu TANAP-u so sídlom v Tatran výročia založenia TANAP-u vznikol priestor
skej Lomnici. Ako svoju organizačnú zložku na dôkladné zamyslenie sa nad stavom ta
ju riadilo Povereníctvo lesov a drevárske transkej prírody, ktoré vyústilo do uznesenia
ho priemyslu po dohode s Povereníctvom vlády SR č. 300/1990 pod názvom Opatre
školstva, vied a umení. Za svoju činnosť nia na riešenie akútnych problémov TA
zodpovedala Poradnému zboru pre veci TA NAP-u na obdobie 1990 – 1991. V uznesení
NAP-u ako najvyššiemu orgánu. Členstvo boli prehodnotené prísne a čiastočné rezer
v ňom bolo čestnou funkciou a združovalo vácie a ich zaradenie do siete štátnych prí
vtedajšie najvyššie vedecké kapacity.
rodných rezervácií. Uznesením vlády č. 658
Nariadením Zboru povereníkov č. 5/1952 z 19. novembra 1991 bol schválený Program
bolo územie TANAP-u rozdelené na štyri starostlivosti o TANAP do roku 2000.
zóny: prísna rezervácia, čiastočná rezervá
Po vypracovaní projektu s názvom Akč
cia, intravilány tatranských osád a obrábané ný plán bilaterálnej rezervácie Tatry udelil
poľnohospodárske pozemky. „V tejto súvis- 15. februára 1993 v Paríži riaditeľ UNESCO
losti treba pripomenúť, že v čase uzákonenia Frederico Mayoro certifikát Tatra Biosphe

Tatranský národný park

(TANAP) je najstarším z deviatich národných parkov
na Slovensku. Od roku 1949 má za cieľ ochranu prírody v pohoriach Vysoké Tatry, Západné
Tatry a Belianske Tatry. Územie národného parku zaberá rozlohu 73 800 ha, jeho ochranné
pásmo 30 703 ha. Rozprestiera sa na území Žilinského a Prešovského kraja, na severe susedí
s poľským Tatrzańskim parkom narodowym, s ktorým tvorí bilaterálne cezhraničné chránené
územie. Súčasťou TANAP-u je územie európskeho významu Tatry a chránené vtáčie územie
Tatry. Medzi najvzácnejšie druhy patria relikty a endemity, porasty kosodreviny či plesnivec alpínsky, zo vzácnych živočíchov tu žije orol skalný, medveď hnedý, kamzík vrchovský tatranský
alebo svišť tatranský. Prevažnú časť územia pokrývajú smrekové alebo smrekovo-jedľové lesy.

re Reserve, čím Slovensko prihlásilo Tatry
k programu UNESCO Človek a biosféra.
Zásadný zlom prinieslo schválenie zákona
o ochrane prírody č. 287/1994, ktorým do
šlo k zrušeniu pôvodnej Správy TANAP-u.
Jej nástupcom sa 1. januára 1995 stali Štátne
lesy TANAP-u, ktoré prevzali aj všetky jej
kompetencie až do marca 1996, kedy vznikla
Správa národných parkov. Tá zriadila svoje
pracoviská, medzi nimi i novú Správu TA
NAP-u. Týmto zákonom a násled
ne zákonom č. 543/2002 o ochrane
prírody a krajiny bol zrušený zá
kon o TANAP-e, ako aj naň nadvä
zujúce nariadenie Zboru poverení
kov č. 5/1952.
Dejiny najstaršieho a najväčšie
ho národného parku však ovplyv
ňovali nielen rozhodnutia ľudí,
ale aj samotná príroda. Zásadným
zlomom bola vetrová kalamita
z 19. novembra 2004. „O tom, čo
sa vtedy udialo, sme pomerne podrobne hovorili už pred 10 rokmi
aj v rámci spoločnej konferencie
pri príležitosti 60. výročia vzniku TANAP-u.
Teraz – s odstupom času – si dovolím povedať, že v prípade lepšej odozvy na naše dôrazné upozornenia a žiadosti nemusela dospieť
situácia do stavu polarizujúceho odbornú
i laickú verejnosť. Najčerstvejším príkladom
sú dôsledky povodňovej situácie z júla 2018,“
vyjadril sa riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u,
ktorý je presvedčený, že ak by bola zo strany
širokej odbornej aj laickej verejnosti väčšia
dôvera k lesníkom, tak tatranské lesy mohli
dnes vyzerať lepšie.
Súčasťou konferencie bolo aj oceňovanie
ľudí, ktorí zohrali významnú úlohu v histó
rii TANAP-u. Uznania sa in memoriam do
stalo historikovi Ivanovi Bohušovi st., ktorý
bol zakladateľom Múzea TANAP-u. Ocene
nie podpredsedníčky vlády SR, ministerky
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing.
Gabriely Matečnej a riaditeľa Štátnych lesov
TANAP-u Ing. Pavla Fabiana za dlhoročnú
prácu, zásluhy a rozvoj Tatranského národ
ného parku pri príležitosti 70. výročia uzá
konenia TANAP-u si osobne prevzal bývalý
riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u Mikuláš
Michelčík, ocenení boli dlhoroční bývalí
i súčasní zamestnanci Štátnych lesov TA
NAP-u Peter Spitzkopf st., Miroslav Jurčo,
Milan Koreň, Ján Klinko, Dominik Mi
chalík, Peter Fleischer, Alena Husovská,
Ján Glevaňák, Štefan Michalák, Pavol Kráľ,
Juraj Majerčák a Blažena Patakyová, ako
aj predseda Českej lesníckej spoločnosti
Pavel Draštík. Štátne lesy TANAP-u po
ďakovali tiež Marekovi Kozovi a Adamovi
Soukupovi, ktorí tento rok na jeseň uhasili
požiar v kaplnke na Symbolickom cintoríne
pod Ostrvou. Vďaka ich rýchlemu zásahu sa
podarilo zabrániť rozsiahlym škodám, ktoré
mohol oheň spôsobiť.
ŠL TANAP-u
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Z histórie športu jubilujúce j školy
Školský rok 1958/1959 bol významným medzníkom v tatranskom školstve. Dňa 5. januára otvorila svoje brány pre 270
žiakov „Osemročná stredná škola“ v Tatranskej Lomnici.
V tom čase ešte niektoré triedy chodievali do školy na smeny, ďalšie sa učili v budove kina. Za 60 rokov fungovania sa
zapísala do histórie a vďaka trpezlivým učiteľom vychovala
množstvo šikovných detí, ktorým poskytla základné vzdelanie.
Z množstva úspechov, ktoré škola za ten čas zaznamenala, na tie
športové spomína jej dlhoročný riaditeľ Michal Mlynár.
Michal Mlynár pracoval v zá
kladnej škole v rokoch 1964
až 2004. Vo funkcii riaditeľa
Základnej (v tom čase už de
väťročnej) školy v Tatranskej
Lomnici bol od školského roka
1991/1992 do roku 2002/2003.
Pri škole fungovali športové
ihriská, kluby a od septembra
1997 aj dve športové triedy
pre žiakov druhého stupňa.
Jeho ideou bolo zriadiť športo
vú školu so zameraním na zim
né disciplíny, pre ktoré mala
lomnická základná škola vý
borné predpoklady. Trénerom
bežcov a biatlonistov sa stal
vtedajší riaditeľ školy Michal
Mlynár, zjazdárov Straňáková
a Comissová, sánkarov Kubo
vič. Ich snaha zakrátko prinies
la svoje ovocie a žiaci úspešne
reprezentovali školu a mesto
na medzinárodných súťažiach
či neskôr na olympiádach.
Prvým významným športo
vým podujatím boli Podtatran
ské hry mládeže v rokoch 1961
až 1967. Na futbalovom ihrisku
bola postavená veľká tribúna,
okolo viedla škvarová dráha,
upravené doskočiská a vrhač
ský sektor pre disciplíny ľahkej
Žiaci lomnickej školy
dosiahli vynikajúce
výsledky na Majstrovstvách Slovenska školských športových družstiev v behu na lyžiach.
V roku 1984 si odniesli
víťazstvo chlapci,
v roku 1999 zvíťazili
chlapci aj dievčatá,
čím si zabezpečili
postup na Svetové hry
v českých Jesenníkoch.
Najlepšie sa darilo
budúcej olympioničke
Daniele Kotschovej.
O dva roky neskôr
zvíťazilo opäť družstvo
dievčat, ktoré postúpili na Svetové hry
do Francúzska.
archív M. Mlynár

atletiky. Loptové hry sa hrali
v telocvični a na volejbalových
ihriskách. Na podujatí, ktoré
zorganizovali učitelia ZŠ Tat
ranská Lomnica, reprezentovali
školu napríklad atlét F. Kulan
ga, československý volejbalový
reprezentant B. Pažický, v tom
čase držiteľ najlepšieho žiac
keho výkonu v skoku do výšky
v rámci Československa J. Ja
kubek, lyžiari Krasuľovci a bež
kyňa na lyžiach A. Pasiaro
vá-Gajancová, ktorí dosahovali
výborné umiestnenia v rámci
republiky.
V rokoch 1971 až 1973 sa ko
nal Celoštátny volejbalový tur
naj žiačok a žiakov ČSR, v roku
1972 aj ako žiacke Majstrovstvá
ČSR. Organizátorom boli žiaci
a učitelia ZŠ Tatranská Lom
nica, ktorí hosťom z českých
a slovenských škôl vytvorili vý
borné podmienky. Ubytovaní
boli v škole, kde sa aj stravovali.
Vybraní reprezentanti súťaži
li na 8 upravených ihriskách
v Tatranskej Lomnici.
Organizátorom prvých Maj
strovstiev ČSR v klasickom ly
žovaní žiakov boli učitelia školy
v spolupráci s pracovníkmi

TANAP-u. Dejiskom majstrov
stiev konajúcich sa vo februári
1973 bola Tatranská Lomnica,
kde bola škola opäť aj ubytov
ňou pre športovcov z Českoslo
venska.
Bežkyne na lyžiach si na Maj
strovstvách Slovenska Parti
zánsky samopal v roku 1974
na Táloch vybojovali 1. miesto!
Päťčlenné družstvá súťažili
v športovo branných pretekoch
v disciplínach streľba zo vzdu
chovky a beh.
V roku 2000 získali chlapci
aj dievčatá pre malú tatranskú
školu majstrovské tituly v No
vom Targu na Majstrovstvách
Malopoľskej oblasti škôl v behu
na lyžiach. Darilo sa aj združe
nárom – Hanusovi a Frákovi
–, ktorí okrem behov trénovali
aj skoky na lyžiach na mostí
koch v areáli Jamy v Tatranskej
Lomnici neďaleko školy.
Ministerstvo školstva, Peda
gogická fakulta UK v Bratisla
ve, Pedagogická fakulta UPJŠ
v Prešove v spolupráci s Peda
gogickou fakultou v Amsterda
me organizovali v rokoch 1992
a 1993 študijné pobyty a se
mináre v Amsterdame, Senci
a v Tatranskej Lomnici. Minis
terstvo školstva vybralo na zá
klade študijných a športových
výsledkov na pobyt tri školy:
ZŠ Bratislava, ZŠ Senec a ZŠ
Tatranská Lomnica. Pobytu sa
zúčastnil vtedajší riaditeľ Mi
chal Mlynár, zástupkyňa a vyu
čujúca anglického jazyka Zuza

na Scholtzová a angličtinárka
Marta Bobulová. Tí na záver
seminára vypracovali projekt
školy zameraný na moderni
záciu vyučovania a riadenia
školy. Projekt tatranskej školy
na tému Dvojstrom života ško
ly bol hodnotený ako najúspeš
nejší, vďaka čomu bol prezento
vaný aj v Holandsku.
Žiaci dosahovali výborné
umiestnenia na medzinárod
ných pretekoch a lomnická ško
la hostila športovcov z rôznych
krajín Európy. Viacero odcho
vancov školy malo neskôr príle
žitosť reprezentovať na olympi
áde. Na zimných olympijských
hrách sa predstavili bežci na ly
žiach, ale aj sánkari. Z odcho
vancov Michala Mlynára repre
zentovali školu D. Kotschová,
M. Malák, P. Barton a A. Pa
siarová-Gajancová,
rodáčka
z Tatranských Matliarov, ktorá
sa vďaka výborným športovým
základom zo školy stala niekoľ
konásobnou majsterkou ČSSR
v behu na lyžiach, dosiahla
výborné výsledky na ZOH
v Innsbrucku, Sarajeve či maj
strovstvách sveta. V roku 2012
bola zaradená do Tatranskej
športovej siene slávy.
Nielen vďaka týmto úspe
chom získala lomnická zá
kladná škola v školskom roku
2001/2002 od Slovenskej aso
ciácie športu prestížne ocene
nie „Škola roka“. V roku 2012
udelilo Ministerstvo školstva
SR najvyššie učiteľské vyzna
menanie – Veľkú medailu sv.
Goradza – Michalovi Mlynáro
vi, ktorý toto hodnotné vyzna
menanie pokladá za ocenenie
kvalitnej práce všetkých učite
ľov a zamestnancov školy.
Po 39 rokoch úspechov nastal
úpadok žiackeho bežeckého ly
žovania. Po odchode Michala
Mlynára z funkcie trénera i ria
diteľa sa podarilo tento šport
na škole oživiť až v roku 2013,
kedy za riaditeľovania Lucie
Baloghovej nastúpil do funkcie
trénera učiteľ Miroslav Plichta,
pod ktorého vedením deti zno
vu dosahujú výborné výsledky.
Možno aj on vychová novú ge
neráciu olympionikov.
O ostatných športových úspe
choch školy sa dočítate v publi
kácii Mesto Vysoké Tatry Včera
kb
a dnes.	
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“Bezzásahové územie” Juliany Mr vovej
Bezzásahové územie predstavuje priestor, do ktorého nesmieme nejakým spôsobom zasahovať. Je ním aj naša minulosť, ktorú nedokážeme zmeniť. Do 30. januára
si môžete v priestoroch železničnej stanice v Dolnom Smokovci pozrieť prácu autorky
Juliany Mrvovej, ktorá počas troch týždňov v Tatrách namaľovala dielo, ktoré ma
charakter denníka či mentálnej mapy plnej tatranských spomienok.
„Už druhú sezónu pozývame do horského prostredia súčasných autorov a autorky, vytvárame im podmienky pre prácu a výsledky ich pobytu prezentujeme
širokej verejnosti v nevyužívanej čakárni TEŽ Dolný Smokovec. V roku 2018
rezidenciu absolvovali maliar Luděk
Rathouský a sochár Štefan Papčo. Treťou v poradí je maliarka a cestovateľka
Juliana Mrvová. Jej obraz má charakter mentálnej mapy, kde sa časová ná
slednosť ako aj pravidlá perspektívy či
kompozície zámerne porušujú a dáva
sa prednosť spomienkovej perspektíve,
ktorá si vyberá to, čo je pre náš osobný
pohľad dôležitejšie. Divák až postupne
objavuje detaily, mini výjavy tohto diela,“ uviedla Zuzana Bednárová z ob
čianskeho združenia Banská st a nica.
„Bezzásahové územie je príbehom – ságou o Vysokých Tatrách realizovanou
počas pobytu v Dolnom Smokovci. Je

Mobilná aplikácia:
Elektronická karta darcu
Národná transfúzna služba SR (NTS), ktorá má za cieľ
starostlivosť a zabezpečovanie krvných prípravkov
tam, kde je to potrebné, sa snaží vychádzať svojim
pravidelným darcom v ústrety. K dispozícii je pre nich
bezplatná mobilná aplikácia.
V minulom čísle Tatran
Aby ste Elektronickú kartu
ského dvojtýždenníka sme
darcu (EKD) mohli aktívne
vás informovali o oceňovaní
používať, stačí si vypísať žia
dosť o jej aktiváciu na kto
pravidelných darcov krvi,
romkoľvek odberovom praco
ktorí si v novembri minu
visku (prípadne si ju stiahnuť
lého roka vyzdvihli svoje
z internetu) a tam ju aj odo
ocenenia – Janského plake
vzdať. Ak máte telefón s An
ty. Pre všetkých Tatrancov,
droidom, aplikáciu si ľahko
ktorí týmto humánnym či
stiahnete z Google Play, ak
nom pravidelne pomáhajú
tivujete ju kódom z SMS
tým, ktorí to potrebujú – no
správy, následne si vytvoríte
nielen pre nich – prinášame
osobný PIN na prihlasovanie
užitočnú informáciu: darco
a môžete ju používať. Vďaka
via evidovaní v NTS SR majú
nej budete mať dôležité in
možnosť stiahnuť si mobilnú
formácie o svojich odberoch
aplikáciu, a to celkom zadar
mp
vždy poruke.
mo.

mojím prvým plne ekologicky ladeným
príbehom. Hlavným námetom obrazu
je les po víchrici v roku 2004. Popadané stromy, ktoré sa postupne rozkladajú
na humus a poskytujú pôdu pre množstvo živočíchov, svojich obyvateľov, ktorí
sú v lesoch okolo panelákov dominantní nielen na obrazoch. Kresby vznikali
v Tatrách počas putovania vo víchrici či
hlbokom snehu, ale aj na základe mojich súkromných spomienok z detstva.
Túžba po návrate do divočiny a láska
k všetkému nedotknutému sa napĺňa
práve v lesoch ponechaných na vlastný
vývoj. My tu síce zažívame naše vlastné
mikro-príbehy, avšak divočina sa nachádza hneď za domom,“ uviedla autorka
výstavy. Projekt sa realizoval aj vďaka
financiám z Fondu na podporu ume
nia. Partnerom rezidenčného pobytu
je Šrobárov ústav detskej tuberkulózy
a respiračných chorôb, ktorého detskí
pacienti strávili nejaký čas s autorkou
v kine neďaleko stanice, zatiaľ čo ona
tvorila. Výstava je vďaka osvetleniu prí
stupná 24 hodín denne cez presklenné
kb
steny stanice.

Víkend v Tatrách bude
patriť ľadovej kráse

Dva výnimočné dni, 50 ton ľadu, ľadoví sochári z 10
krajín, koncert populárnych hudobných zoskupení, dve
ľadovo-ohňové šou a množstvo nadšených návštevníkov
– takto bude vyzerať víkend na Hrebienku počas
7. ročníka podujatia TATRY ICE MASTER.
Druhý
januárový
víkend (12. a 13.) Hre
bienok opäť ožije ľado
vým umením. Počas
podujatia ľadoví so
chári z desiatich krajín
vdýchnu život desiat
kam ton ľadu a pre
menia ho na unikátne
ľadové sochy v rôz
nych témach a motí
voch. V sobotu budú
mať tému Gothic štýl,
v nedeľu sa budú držať
voľnej témy.
Okrem toho si návštevní
ci môžu vychutnať koncert
Peter Bič Projekt, ktorý sa
bude konať v sobotu, ako
aj úžasnú ľadovo-ohňovú
šou. V nedeľu divákom za
hrá a zaspieva skupina Billy
Barman za sprievodu dievčat
zo SĽUK-u. Počas oboch dní

bude program plný hier, sú
ťaží či rôznych iných aktivít
s moderátorkou podujatia
Tatianou Šúrovou. Nebude
chýbať tombola o hodnotné
ceny, do ktorej sa dá zapojiť
hlasovaním o najlepší sochár
sky tím dňa. Vstup na podu
jatie je zdarma. 
Red.
a Región Vysoké Tatry
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Rok na najchladnejšom k ontin e nt e
Pred 56 rokmi sa vrátil z ročnej vedeckej sovietskej expedície v stanici Mirnyj
v oblasti južného pólu Jaroslav Petrovský (* 1933), ktorý dodnes spomína
na nezabudnuteľné zážitky, silné priateľstvá, kolónie tučniakov, víchrice
a mrazy dosahujúce viac ako -40 stupňov.

Jaroslav Petrovský priniesol z expedície okrem vedeckých poznatkov
aj vzácne fotografie a videá z nepoznaného kontinentu.
J. Petrovský

Do štvorčlenného tímu v poradí siedmej
Sovietskej antarktickej expedície v rokoch
1961 až 1963 bol Jaroslav Petrovský – ro
dák z Tatranskej Lomnice narodený v Ho
teli Lomnica – vybraný ako zdatný česko
slovenský technik. V tom čase pracoval
na Lomnickom štíte. Málokto si dokáže
predstaviť viac ako rok strávený na najmra
zivejšom kontinente sveta vyznačujúcom sa
častými a veľmi silnými víchricami, vzdia
lenom tisíce kilometrov od akejkoľvek ci
vilizácie a komfortu. Takúto skúsenosť ako
prvý Slovák na výskumnej expedícii okúsil
Jaroslav Petrovský.
„Prvou zastávkou pri ceste do Antarktídy
bola Moskva. Naša štvorčlenná československá skupina, ktorá pracovala v rámci
7. Sovietskej antarktickej expedície, počas
týždňa v Moskve prerokovala program expedície s vedúcimi pracovníkmi Ruského geo
fyzikálneho ústavu. Po týždni sme sa presunuli do leningradského prístavu, kde sme
naložili všetok materiál a prístroje na loď
Kooperácia, ktorá nás spolu s ďalšími členmi
expedície odviezla až k brehom mrazivej Antarktídy. Lúčilo sa s nami množstvo ľudí. Vyplávali sme 29. novembra 1961. Vyše 20 000
kilometrov dlhá púť cez Baltické more, Severné more, kanál La Manche a Atlantický
oceán trvala takmer dva mesiace.“
Počas plavby zažili chlad, búrky, ale
aj tropické teploty v okolí Kanárskych

ostrovov. Prechod cez rovník bol sprevá
dzaný tradičnou oslavou, pri ktorej pri
stúpil na palubu Neptún – kráľ všetkých
morí. V juhoafrickom Kapskom meste
Kooperácia na týždeň zakotvila. Posádka
načerpala sily a odvahu na ďalšiu vlnu ne
príjemného počasia, nebezpečných morí
40 až 50 južných šírok a ukrutných mrazov.
Netrvalo dlho a výskumníci uvideli prvé
pozdravy z Antarktídy – plávajúce ľadové
hory Icebergy až súvislé ľadové pole, ktoré
im nedovolilo pokračovať v plavbe. Prišiel
pre nich ľadoborec Ob, ktorý ich a všetok
materiál postupne previedol až k Mirnyj
– sovietskej antarktickej základni. „Cesta prechádzala množstvom hlbokých trhlín, čo bolo veľmi nepríjemným zážitkom.
V 12-hodinových smenách sme traja vyložili
zhruba 7 000 ton materiálu za dva týždne.
Druhá skupina skladala lietadlá, ktoré sme
rozmontované priviezli loďou. Hoci pevnina posiata trhlinami je veľmi nebezpečná
na pešiu prepravu, letová sezóna medzi antarktickými stanicami vzdialenými od seba
tisíce kilometrov trvala kvôli počasiu len 3
až 4 mesiace. Náš ročný pobyt sa odohrával
na stanici Mirnyj. Stanica povestná celoročnými víchricami a uragánmi bola postavená
1. sovietskou antarktickou expedíciou v roku
1956. Po 7 rokoch stanicu nebolo ani vidno.
Každoročné náveje snehu a mrazy spôsobili,
že prístup do budov bol zabezpečený cez stre-

chy, pretože baráky boli schované pod masou
snehu a ľadu. Trčali len stožiare. Počas ročnej expedície sme mali len pár hodín bezvetria, ináč vietor dosahoval bežne 150 až 160
km/hodinu. Okolie stanice tvorili obrovské
Icebergy a medzi nimi žili od jesene tučniaky, ktoré tam kládli vajíčka a vychovávali
mláďatá. Na jar sa presunuli opäť na sever,
do chladnejších oblastí.“ Petrovskému sa
podarilo natočiť úchvatné zábery kolónie
s počtom asi 20 000 tučniakov imperátor
skych a ich mláďat. Vďaka čistému vzduchu
vyhotovil hodnotné fotografie nepoznanej
krajiny a priebehu výskumných prác po
čas merania intenzity kozmického žiarenia
a meteorologických pozorovaní. Osaden
stvo tvorilo 20 vedeckých pracovníkov a 40
technikov vrátane pomocného personálu
– prevažne letcov, radistov, vodičov pá
sových vozidiel... Počas najväčšej polár
nej zimy v mesiacoch jún, júl, august boli
teploty okolo 40 stupňov pod nulou. Na
máhavé odpratávanie snehu bolo takmer
každodennou rutinou. „Po dlhej a surovej
zime sme sa dočkali prekrásnej jari. Leto tu
pripomínalo slnečnú jar vo Vysokých Tatrách. Dva dni sme dokonca mali teplotu +3,
v dôsledku čoho sa ľad začal topiť a vznikla
menšia potopa. Príjemné počasie sme využívali na krátke vychádzky do okolia. Navštívili sme aj cintorín, kde boli pochovaní všetci
tí, ktorí zahynuli počas vedeckých expedícií.
Navštívili sme ostrov, kde hniezdia na jar
adelky (tučniaky adeline), ktorých tam boli
desaťtisíce. Po roku sme nabalili do debničiek získané vedecké materiály a pripravovali sa na odchod. Začiatkom januára sme
sa dočkali lode, ktorá priviezla účastníkov
8. sovietskej expedície vrátane krajanov
z Československa – Stanislava Fischera
z Lomnického štítu a Bohuslava Slavíka
z Prahy, čo ma veľmi potešilo. Oni odišli merať intenzitu slnečného žiarenia na stanicu
Vostok a my sme po roku išli domov. Hoci
mi Antarktída i kolegovia prirástli k srdcu,
veľmi som sa tešil na stretnutia s blízkymi
doma. Rozlúčili sa s nami i naše priateľky
adelky a loď sa pomaly odrazila od ľadových
brehov Antarktídy.
Cesta naspäť do Sovietskeho zväzu nám
na lodi Estónia trvala 32 dní. Nemohli sme
sa dočkať, kedy budeme doma. Dlhá cesta
z Antarktídy cez tropické pásmo končila v lotyšskom prístave Ventspils. Posledné metre
do prístavu sa zdali nekonečne dlhé. Pozerali sme voľným okom či ďalekohľadom, či už
zbadáme svojich rodičov, manželku či deti.
Rovnaké napätie plné očakávaní panovalo
aj na brehu, kde ma čakala moja manželka
Ľudmila. Bolo to privítanie, na ktoré nikdy
nezabudnem,“ spomína s láskou Jaroslav
Petrovský. Rovnako ako aj na antarktické
priateľstvá družného kolektívu, veselé a ťaž
ké chvíle počas jedného dlhého roku na naj
mrazivejšom kontinente sveta. kb
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R e tro k r á s k a na tratiac h T E Ž
Vo vianočnom období sme mali možnosť previezť sa Tatrami v legendárnej električke
Trojča č. 9 z roku 1969. Takúto raritu si pre domácich ako aj návštevníkov prichystal
popradský Veterán klub železníc (VKŽ). Radosť spravila malým aj veľkým.

Vianočný koncert
Kostol sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci po nedeľnej
svätej omši rozozvučal spevácky zbor Laudamus. Jemné
tóny klasickej hudby a vianočných kolied v organovom, klavírnom a speváckom prevedení boli doplnené o hovorené
slovo pripomínajúce Božie narodenie a sviatočnú náladu.
„Miešaný spevácky zbor Laudamus“ vznikol v roku 1992 vo Svi
te. Zhruba 25 členov zboru sa vo voľnom čase zameriava na inter
pretáciu skladieb sakrálneho charakteru, liturgických, svetských
i ľudových skladieb. Poslednú decembrovú nedeľu zazneli v Tat
rách piesne od známych skladateľov ako Mozart, Balbastre, Vod
ňanský, no nechýbalo ani pásmo kolied. Zbor koncertuje doma
i v zahraničí, kde úspešne reprezentuje mesto a Slovensko na sú
ťažných prehliadkach a aktívne spolupracuje s majstrami operné
ho spevu ako Peter Dvorský, Martin Babjak, Ivan Zvarík, sláčiko
vým orchestrom Tereza a jej deti či so zoskupením La Speranza.
kb


Opravená električka s kapacitou 120
miest na sedenie, ktorá kedysi bežne pre
mávala na trati Tatranských elektrických
železníc a spájala tatranské osady s Popra
dom, sa na túto netradičnú jazdu vybrala
v štyroch termínoch – cestujúci si ju mohli
vychutnať 28. a 30. decembra, v novom
roku 4. a 6. januára.
Mašina v nedávnom období prešla ne
vyhnutnými opravami a absolvovala nie
koľko skúšobných jázd, aby bola dokonale
pripravená vydať sa na trať spolu s cestujú
cimi. Vynovené má brzdy, gumy, pruženie,
no a nesmel chýbať ani nový červený ná
ter, aby bol zážitok celkom dokonalý. Ako
uviedol Jaroslav Vančo, člen popradského
klubu, v septembri minulého roku mala
električka po dlhej dobe nečinnosti svoju
premiéru v rámci osláv 110. výročia tatran
ských elektrických železníc a 170. výročia
slovenských železníc. Svoje jubileum oslávi
takisto aj samotný Veterán klub železníc.
Z financií vyzbieraných na cestovných líst
koch má VKŽ v úmysle podujať sa na re
konštrukciu ďalšej krásky, ktorá však zatiaľ
na svoj čas čaká odstavená v depe.
mp


Ako zimujú kamzíky?

Kamzík vrchovský tatranský, endemit Vysokých Tatier, aktuálne
prežíva náročné obdobie. Výdatné sneženie a nízke teploty
pod nulou v uplynulých týždňoch zástupcom tatranskej fauny
značne komplikujú život.
Pre kamzičiu populáciu distami v zimnej uzávere, ba
je v tomto období preto cel aj vrtuľníkmi,“ uvádzajú odbor
kom prirodzené, že sa presúva níci zo Správy TANAP-u. Nie je
do nižších nadmorských výšok, výnimkou, že sa táto zver objaví
kde má lepšie podmienky na to, aj v nižších polohách, na turis
aby získala adekvátnu potravu. tických chodníkoch. Ochranári
Niekedy však môže ísť aj o nie preto apelujú na návštevníkov
koľko desiatok kilometrov, kto národného parku, aby tieto sku
ré kamzíky musia absolvovať, točnosti brali na zreteľ a k do
od areálu, kde sa vyskytujú bež mácim obyvateľom našich hôr
ne. Zimná ponuka kamzičieho boli čo nanajvýš ohľaduplní.
jedálnička je, prirodzene, o dosť Vysoká miera stresu pri úteku
chudobnejšia než počas zvyšku kamzíka by mohla mať za ná
roka. „Tieto zimné presuny sú sledok zbytočne veľkú stratu
spôsobené výlučne nedostatkom energie, ktorá sa počas tuhej
potravy, ak nepočítame nedob- tatranskej zimy získava len ťaž
rovoľný únik pred predátormi, ko. Rešpektujme preto našu prí
I. Bohuš mp
dronmi, lyžiarmi a snowboar- rodu. 
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v s kr atk e
Aktuálne najvyššie položený pre
dajný automat na zberateľské nula
euro souvenir bankovky na sve
te sa nachádza v Kaviarni Dedo
na Lomnickom štíte v nadmorskej
výške 2 634 metrov. Viac o novej
zberateľskej bankovke s motívom
Lomnického štítu ste sa mohli do
čítať v Tatranskom dvojtýždenníku
č. 25-26/2018.
V smokoveckom Grandhoteli
Bellevue sa uskutočnilo premie
tanie najnovšieho filmu Pavla Ba
rabáša – V tieni jaguára – príbehu
štyroch priateľov, ktorí sa vydali
do amazonského pralesa na nároč
nú cestu s neistým koncom. De
siatkam divákov porozprával autor
aj o nedávnych zostupoch cez naj
vyššie vodopády sveta, o prechode
cez neprebádané hory Amazónie
i o múdrostiach, ktoré sa od Indiá
nov kmeňa Hodi milujúcich príro
du naučil.
Vďaka mrazivému počasiu sú
v prevádzke všetky klziská na území
mesta – vo Vyšných Hágoch, Sibíri,
Dolnom Smokovci pri škole a pri
zastávke TEŽ, v Tatranskej Lomnici
pod školou a prírodná plocha v are
áli Jazierko.
Po niekoľkých náročných rokoch
lyžiarske stredisko v Tatranskej
Lomnici zvládlo vďaka novej ceno
vej politike sviatočný nápor turistov
na konci roku 2018 plynulo, ne
tvorili sa výrazné dopravné zápchy
a nenastal dopravný kolaps, hoci
všetky parkovacie plochy boli bez
nádejne obsadené. Prevádzkovateľ
strediska spoločnosť Tatry moun
tain resorts, a.s. zaviedla flexibilné
ceny, čo malo za následok, že pre
veľký záujem sa ceny skipasov vy
šplhali na úroveň 49 až 60 eur, no
počet lyžiarov na svahu bol nižší,
čím sa zvýšil ich komfort. Problém
s dopravou nastal v Starom Smo
kovci z dôvodu vysokého záujmu
o návštevu Tatranského ľadového
dómu na Hrebienku, ktorý denne
navštívilo viac ako 5 000 osôb.
Nápor turistov mal za následok
zvýšený počet zásahov Horskej zá
chrannej služby (HZS). Záchranári
zasahovali vo vysokohorskom teré
ne a na lyžiarskych svahoch, častou
lokalitou bol Hrebienok.
Minulý rok mali záchraná
ri v čase turistickej sezóny (od 15.
júna do 31. októbra 2018) celkovo
365 zásahov. Spomedzi 7 oblastných
stredísk ich bolo najviac vo Vyso
kých Tatrách, kde mali v spomína
nom období 137 zásahov.
Záchranári sa pred zimnou sezó
nou zúčastnili trojdňového cvičenia
lavínových psov vo Veľkej Studenej
doline, kde precvičili základné tech
niky vyhľadávania ľudí zasypaných
lavínami. Práve tie si dva dni pred
Vianocami vyžiadali prvú obeť
kb
v Soliskovom žľabe. 

Tatranské spektrum

Najlepšie outdoorové filmy v Tatrách
28. december patril športovým nadšencom,
milovníkom hôr a filmov prevažne s horskou tematikou. Druhý ročník kanadského
festivalu BANFF privítal v Teniscentre
v Tatranskej Lomnici množstvo návštevníkov.
Festival priniesol do Tatier minulého roku
Róbert Gálfy. Pre veľký úspech ho zopakoval
aj s niekoľkými novinkami. Na svetovom festiva
le Banff sa premietajú filmy, ktoré boli ocenené
za daný rok ako najlepšie snímky sveta s horskou
tematikou. Diváci videli v dvoch blokoch celkovo
11 filmov o lezení, zimných športoch, cyklistike,
potápaní pod ľadom, ale najmä o prekonávaní sa
mého seba a kráse i pestrosti života. Hosťom fes
tivalu bol Popradčan Peter Hámor - prvý Slovák,
ktorý vystúpil na najvyššie vrcholy kontinentov
a na všetkých štrnásť osemtisícoviek, čím dovŕšil
tzv. „Korunu Himalájí“. Peter pútavo a pokorne

Po viac ako štyroch rokoch vo funkcii riaditeľky Materskej školy Nový Smokovec z osobných dôvodov odchádza, deťmi a rodičmi obľúbená, Tatranka Ľudmila
Zeníková. Svoje poďakovanie za skvele vykonanú
prácu s deťmi a vedenie škôlky, ktorá v ostatnom období prešla nejednou rekonštrukciou, učiteľke vyjadril
primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš ako aj vedú-

archív P. Hámor

porozprával o jeho výstupoch na najvyššie hory
sveta, o priateľstvách a o nástrahách, ktoré tam
číhajú. Jeho cestu za „Korunou Himaláji“ sfilmo
val Rasťo Hatiar, ktorý film „Vrcholová príťažli
vosť“ premiérovo premietol v októbri na festivale
horských filmov v Poprade. „Bol to môj doteraz
najťažšie vznikajúci film. Peťo mi dodal kvantum materiálu, z ktorého som musel vybrať len
zlomok. Rok som trávil intenzívnym filmovaním
Peťa v Nepále, Tatrách, v jeho domácom prostredí,
v Slovenskom Raji a na podujatiach, kde vystupoval. Oslovil som asi 15 významných osobností
– jeho priateľov, spolulezcov, ktorí poskytli cenné,
úprimné výpovede o Peťovi. Vo filme sa objavili aj dnes už žiaľ nebohé osobnosti horolezectva,
ktoré s Peťom prišli do kontaktu na expedíciách.
Okrem toho, že bol pre mňa najťažším, je aj mojím
najdlhším filmom. Zmyslom filmu bolo to, že ak sa
chce, tak sa dá kadečo dokázať. Sú horolezci, ktorí
vyšli ťažšími cestami, no nedá sa to porovnávať.
Za týmito výstupmi bola obrovská vôľa, Peťo dokázal, čo sa nikomu u nás ešte nepodarilo. Siahol
si na Himaláje ako žiaden Slovák. Hory sú jeho
život. Užíva si ich. Život v horách, ale aj trek pred
výstupom, jedlo, celú expedíciu. Obdivujem jeho
pozitívny prístup, jeho vzťah k horám, ktoré miluje,“ zhodnotil Rasťo Hatiar, autor filmu Vrcho
lová príťažlivosť. Banff však nebol len o filmoch.
Jeho súčasťou bola bohatá tombola, výstava no
viniek zo sveta športu, predaj kníh z Vydavateľ
stva IB Vysoké Tatry, no bol hlavne príležitosťou
na stretnutia s priateľmi rovnakej krvnej skupiny.
kb


ca oddelenia školstva, sociálnych vecí a rodiny Anna
Jurečková a vedúca ekonomického oddelenia Mária
Fáfryová. Pani učiteľke želáme veľa ďalších úspechov.
Od polovice januára ju vystrieda víťazka výberového
konania na tento post – Mgr. Elena Tancošová (za slobodna Dolinková), koreňmi Novosmokovčanka.
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Šport / Infoservis

Pohár ostal v tatr ách

Novinky z tatranskej

knižnice

Posledný piatok roku sa na sánkarskom trenažéri v Starom Smokovci konal 9. ročník pretekov žiakov v štartoch na ľade „O pohár primátora mesta Vysoké Tatry“.

Wotowski, Stanislaw: Dom prízrakov

Pretekov pod záštitou primátora Jána rii staršie žiačky si prvenstvo vybojovala
Mokoša a Slovenského zväzu sánkarov Zuzana Kandrová z ŠKS Helcmanovce. Fi
sa zúčastnilo 32 pretekárov zo Slovenska lip Prusák z ŠKS Helcmanovce vyhral me
kb
a z Poľska. Zo slovenských klubov sa me dzi staršími žiakmi. 
dzinárodných pretekov
zúčastnili sánkari z Telo
výchovnej jednoty Vysoké
Tatry, Športového klubu
sánkarov Helcmanovce,
Telovýchovnej
jedno
ty Lokomotíva Čadca
a Sánkarského klubu
Lendak. Najpočetnejšou
kategóriou bola kategó
ria mladších žiakov (rok
narodenia 2007 a mlad
ší), kde súperilo o pohár
až 15 pretekárov. V súčte
dvoch kôl napokon vyhral
domáci pretekár Bruno
Mick z TJ Vysoké Tatry.
Medzi mladšími žiačkami
zvíťazila Ema Kriššáková
z SK Lendak, v kategó
Slovenský zväz sánkarov

Vysoké Tatry
VÝZVA

pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré
prevádzkujú malé zdroje znečisťovania
ovzdušia (ďalej len prevádzkovateľ
malého zdroja),
na území Mesta Vysoké Tatry

Na základe § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998
Z. z o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov je prevádz
kovateľ malého zdroja (výkon do 300 kW)
právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ,
povinná oznámiť každoročne do 15. feb
ruára mestu Vysoké Tatry za každý malý
zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív
a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vzni
kajú.
Oznámenie má obsahovať:
1. Názov prevádzkovateľa
2. Druh spotrebovaného paliva a suroviny

Inzercia
Predám 2-izbový
byt v Tatranskej Lom
nici, t. č. 0904 113 109.
Som Lomničanka
a kúpim byt v Tatrách
na vlastné bývanie. T.
č. 0903 977 414, ivaga
cikova@gmail.com.

3. Množstvo spotrebovaného
paliva a suroviny
4. Prevádzka
5. Druh a typ malého zdroja
znečisťovania ovzdušia
6. Výkon malého zdroja
znečisťovania ovzdušia

Adresa:
Mesto Vysoké Tatry
Starý Smokovec 1
062 01 Vysoké Tatry
Na základe hore uvedeného Vás žiadame
o splnenie si povinnosti poskytnúť údaje
Mestskému úradu v Starom Smokovci ihneď
po obdržaní výzvy.
Kontaktná osoba: Michal Ovšonka, od
delenie výstavby, územného plánovania
a dopravy, tel.: 052/478 04 27, mail: michal.
ovsonka@vysoketatry.sk

Mesto Vysoké Tatry
prijme do Materskej školy Nový Smoko
vec učiteľa/učiteľku.
Termín nástupu:
od 01. február 2019
Podmienky: kvalifikácia pre predpri
márne vzdelávanie
Kontakt:
Lucia Petrasová
Personalistika a mzdy
Mesto Vysoké Tatry
Starý Smokovec 1
062 01 Vysoké Tatry
Tel: 052 478 04 37
lucia.petrasova@vysoketatry.sk
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Román Dom prízrakov (1931) žánrovo
kombinuje detektívku s okultným hororom.
Súkromný detektív Den prichádza na pros
bu svojho priateľa Freda Podbereského
na pohraničie v Podbereží do jeho paláca,
v ktorom „straší“. V jednej z komnát dochá
dza k nadprirodzeným úkazom: počuť v nej
stony, zjavujú sa obrovské nenávistné zelené
zrenice, neviditeľná ruka zovrie hrdlo obete...
Zakrátko počas špiritistickej seansy dôjde
aj k záhadnému úmrtiu. Pomôže prípad vy
riešiť znalosť okultných náuk, alebo racionál
ne detektívne vyšetrovanie?
Kearney, Fionnuala: Lavína

Jess prišla o dcéru Annu, ktorá za tragic
kých okolností zahynula pod lavínou v Al
pách. S manželom je dávno rozvedená a so
stratou jediného dieťaťa sa, prirodzene, nevie
vyrovnať. Najväčšou útechou a zmyslom jej
života je malá Rose, Annina dcérka, ktorú
s láskou vychováva, a hrozí sa chvíle, keď jej
ju vezme Rosin otec Sean.
Stašíková Galvánková, Alena:
Biela pani z Levoče

Napísané na pamiatku Juliany Korponayo
vej Géczyovej. Ženy, ktorá bola nespravodlivo
obvinená, odsúdená a popravená ako jediná
šľachtičná v uhorských dejinách. Kniha od
krýva skutočný a ojedinelý príbeh ženy, ktorá
vošla do dejín Uhorska ako krásna zradkyňa
a jej biely tieň dodnes blúdi nielen po hrad
bách starobylej Levoče...
Literatúra pre deti a mládež

Beutelhauser, Róbert:
Za všetko (ne)môže Štúr

Ďalším zväzkom edície Naše hrôzyplné
dejiny sa dostávame do 18. storočia, do ob
dobia osvietenstva, keď sa z feudálneho
spoločenstva začínajú vyčleňovať moderné
národy. Do 18. storočia ľudia mali čo robiť,
aby sa dožili nasledujúceho dňa, a preto im
bolo ukradnuté, či sú Slováci, Maďari, Nemci
alebo Huróni. No zrazu sa mali lepšie, deťom
pribudlo viac voľného času, ktorý vďaka Má
rii Terézii začínajú tráviť v škole, a títo vzde
laní ľudia vždy viac špekulujú nad životom
a svetom.
Haraštová, Helena: Misia: zachráň planétu

Vieš si predstaviť, ako asi vyzerá tvoja pla
néta z výšky? Modro-biela guľa, ktorá ukrýva
znečistený životný priestor, otrávené vody,
ropné škvrny na mori, vydrancovanú pôdu,
horiace pralesy… Mimozemšťan Qui-Do sa
vydá vo svojej kozmickej lodi Zem zachrániť.
Spolu s ním sa pustíš do uzdravovania a na
právania nepliech, ktoré ľudia svojej planéte
spôsobili.
Zdenka Štefaňáková
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Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

12-13

Vstupné: 4 €

Vstupné: 1 €

20
Vstup voľný

NOMÁDSKY AUTOBUS - IN GORA
Starý Smokovec – Kaviareň a čajovňa U Vlka

Film FR, 45 min., réžia: Andy Collet. Filmové premietanie
festivalu Hory a mesto.

BIELO-MODRÉ TATRY

Vernisáž výstavy. Zimná krajina našich veľhôr na starých
fotograﬁách a pohľadniciach. Súčasťou vernisáže bude
premietanie ﬁlmu ( Biela tvár Slovenska r. 1970, 16 min. )

od 16:00 h

SOBOTA

Tatranská Lomnica - údolná stanica lanovky
8. ročník nočného preteku.

Organizátor: Intersport Gálfy, www.galfy.sk

09:00-18:00

13

TATRANSKÝ ŠPERK

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

Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

Vstupné: 2 €

celý
mesiac

Vstup voľný

VÝSTAVY
okrem pondelkov

Vstupné: 0,50 € - 2 €

celý
mesiac

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

PO – ST na objednávku
ŠT: 10:00 - 16:00
PI: 10:00 - 18:00
SO - NE: 12:00 - 18:00

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

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

Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

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

TATRANSKÝ DÓM

Starý Smokovec - Hrebienok

Ľadová bazilika postavená v štýle Baziliky sv. Petra
v Ríme s Berniniho kolonádou. Hlavným staviteľom
je sochár Adam Bakoš so svojim tímom.
V dňoch 12.- 13.1.2019 otvorené až do 20:45 h.

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA

Starý Smokovec

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

Expozície:

TATRY V UMENÍ Stála expozícia s tematikou Tatier
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

celý
mesiac
09:00-18:00

VERTICAL GRAND TOUR

S KOŽOU NA TRH

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

Starý Smokovec – Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe

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

Vstup pre
divákov voľný

do

09:00-16:15

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok
a zaujímavostiach.

ŠPORT

19

celý
mesiac

Starý Smokovec – zraz na autobusovej stanici

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

16:00 h

NEDEĽA

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

19:00 h

SOBOTA

predpredaj: 3 €

19

7.ročník medzinárodných majstrovstiev v stavaní
ľadových sôch a bohatým sprievodným programom.

Vstup voľný

12

Starý Smokovec – Hrebienok

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

Organizátor: Región Vysoké Tatry, www.regiontatry.sk

09:30 h

SOBOTA

Vstup voľný

TATRY ICE MASTER

celý
mesiac

Vstupné: 6 €-9 €

SO - NE

PROGRAMY

Vstup voľný

9.1. - 23.1. 2019

KALENDÁR
PODUJATÍ

TRICKLANDIA

Starý Smokovec - Tricklandia

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

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

KNIŽNICA VYSOKÉ TATRY

VÝPOŽIČNÁ DOBA

KNIŽNICA STARÝ SMOKOVEC

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

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

Kontakt: kniznica-ss@vysoketatry.sk; +421 52 4422 778

POBOČKA TATRANSKÁ LOMNICA

od 17.1. 2019 do odvolania v skrátenom režime (PN pracovníčky)

PONDELOK
ŠTVRTOK

08:30 - 12:00 12:30 - 16:30
08:30 - 12:00 12:30 - 15:30

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

POBOČKA DOLNÝ SMOKOVEC

UTOROK

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

Kontakt: kniznica-ds@vysoketatry.sk

viac na www.vysoketatry.sk

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

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

