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j e d i n e č n é tat r a n s k é s á n k o va n i e
Sánkovanie má v Tatrách naozaj dlhú tradíciu, počas ktorej sa do histórie
zapísalo aj niekoľko svetových prvenstiev a úspechov. Komerčné sánkovanie sa
rozmohlo už v roku 1903, kedy tatranskí hotelieri nakúpili desiatky saní pre rekreačné sánkovanie v kúpeľných osadách.
Postupne sa upravovali lesné cesty na Skalnaté Pleso – medzistanica Štart
na účely sánkovania. Jednou z nich bola – nesie názov podľa neďalekého miesaj dráha pri dnešnom Grandhoteli Pra- ta štartu tejto dráhy. Po prestavbe bola
ha v Tatranskej Lomnici. Tá bola v tom v päťdesiatych rokoch minulého storočia
čase najdlhšou bobovou dráhou v Euró- bobová a sánkarská dráha v Tatranskej
pe s mechanizovaným elektrickým vle- Lomnici jednou z najmodernejších a najkom. Dnešná stanica kabínkovej lanovky obtiažnejších dráh v Európe. Celodreve-

Galéria ÚĽUV-u v T. Lomnici ponúkla návštevníkom ukážku ďalšieho tradičného
ľudového remesla - o svoje zručnosti sa
s prítomnými podelil kožiar Peter Krnáč.
Viac na strane 11.

V Starom Smokovci bol predstavený návrh
nového návštevného poriadku TANAP-u.
Vybrané záujmové skupiny však plánované zmeny odmietajú. Viac na strane 8.

ná dráha postavená na drevených pilieroch bola poškodená veternou kalamitou
v roku 2004. Odvtedy miestni sánkari
trénujú na štartovacom trenažéri v Starom Smokovci a v zahraničí, no aj tak
dosahujú mimoriadne výsledky. Teraz
sa tešia z ďalšieho unikátu: je ním nová,
jediná prírodná dráha na Slovensku.
Aj vďaka nej budú mať budúci reprezentanti lepšie podmienky na tréning. Viac
kb
na stranách 12 a 14. 

Nielen brány Botanickej záhrady nám
budú pripomínať významného architekta Pavla Repku. Viac na strane 6.
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videli počuli
Začiatkom minulého mesiaca
prišla na Správu TANAP-u pozitívna informácia – Ministerstvo
životného prostredia SR odkúpilo
pozemok v národnej prírodnej
rezervácii Choč, ktorý bol v súkromnom vlastníctve. Kúpa sa
uskutočnila v súlade s uplatnením
predkupného práva štátu na pozemky patriace do chránených
území. Parcela s výmerou 190 000
m2 sa nachádza v NPR Choč a je
súčasťou územia európskeho významu Choč a tiež chráneného
vtáčieho územia Chočské vrchy.
Ide teda o veľmi cenné územie
z hľadiska ochrany prírody, a to
aj z dôvodu, že sa na ňom nachádzajú vzácne typy biotopov, ktoré
sú domovom chránených či ohrozených druhov fauny a flóry. Ide
o lesný pozemok v najprísnejšom
5. stupni ochrany.
Od skvelého športového úspechu v rámci tradičných pretekov
Biela stopa na Skalke pri Kremnici podtatranského bežca na lyžiach Petra Mlynára neprešlo
veľa času a už žne ďalšie úspechy.
Tentoraz si prvenstvo vyslúžil
v rámci X. ročníka pretekov Bieg
Podhalański im. Jana Pawła II.,
ktoré sa uskutočnili 9. februára
neďaleko poľského Noweho Targu. Na 30-kilometrov dlhej trati
skončil v cieli ako prvý spomedzi
všetkých bežcov v kategórii s časom 1:13:43.
Začiatkom januára sa na pulty
kníhkupectiev dostala biografická publikácia Kukuczka o slávnom poľskom horolezcovi Jerzym
Kukuczkovi, ktorý ako druhý
na svete (po R. Messnerovi) zdolal
všetkých štrnásť osemtisícoviek,
čo mu trvalo len osem rokov. Zahynul v októbri roku 1989 – iba
niekoľko mesiacov pred pádom
režimu –, keď sa pokúšal zdolať Lhoce južnou stenou. Kniha
okrem životopisných skutočností
popisuje takisto počiatky poľského výškového horolezectva 50.
a 60. rokov, ale pojednáva aj o pocite kamarátstva, z ktorého vplyvom doby vznikla rivalita.
Lendak sa môže popýšiť vlastným múzeom ľudovej kultúry,
zásluhu na tom má Helena Galiková, ktorá približne pred 13
rokmi svojpomocne presťahovala
ohrozenú viac ako 150-ročnú dreveničku na svoj dvor a v súčasnosti tam vystavuje rôzne vzácne
artefakty (okrem iného napr. obliečky z modrotlače, viac ako storočné krosná, historický nábytok,
šatstvo a hlavne kroje). Vo svojej
činnosti pokračuje dodnes a robí
to s láskou ku kroju i k tradíciám
svojich predkov. 
mp

Spravodajstvo

PODNET POSLANCOM ZASTUPITEĽSTVA
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
dolný smokovec / prešov – V mojej poslaneckej práci, najmä pri rozhovoroch s obyvateľmi mesta
Vysoké Tatry, sa stretávam aj s podnetmi a požiadavkami, ktoré nie sú v kompetencii poslancov Mestského zastupiteľstva ani zamestnancov Mestského úradu vo Vysokých Tatrách. Napriek tomu nechcem
byť ľahostajná k takýmto podnetom a požiadavkám a už vôbec ich nechcem riešiť spôsobom „nedá sa“.
Jedným z takýchto podnetov je aj stav cesty III. triedy
č. 3081 – cesta vedúca od motorestu Raimund v Dolnom
Smokovci po zastávku Tatranskej elektrickej železnice
v Hornom Smokovci, na ktorej ceste vykonáva majetkovú
správu a údržbu Prešovský samosprávny kraj (PSK).
Nakoľko sa v tomto prípade
jedná o dlhodobo neriešený
a nie malicherný problém, požiadala som písomne o pomoc
okrem vedenia Odboru dopravy PSK aj všetkých šesť poslancov PSK zvolených za okres
Poprad, na ktorých som sa obrátila nasledovným listom:
Vážená pani poslankyňa,
vážení páni poslanci, vedúci
Odboru dopravy Prešovského
samosprávneho kraja

Obraciam sa na Vás ako
poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách
a predsedníčka Mestského výboru v Dolnom Smokovci s požiadavkou obyvateľov Dolného
Smokovca, časti mesta Vysoké
Tatry.
Nielen obyvatelia Dolného Smokovca, ale aj ďalších
mestských častí a taktiež návštevníci Vysokých Tatier ma
opakovane upozorňujú na dve

Foto č. 1

problémové miesta nachádzajúce sa na ceste č. 3081
vo Vysokých Tatrách vedúcej
cez mestskú časť Dolný Smokovec.
Prvým problémovým mies
tom (foto č. 1) na ceste č. 3081
je kruhový objazd v Dolnom
Smokovci pri sídlisku Pod lesom, ktorý je nesprávne vyspádovaný, resp. jeho odvodnenie
je nefunkčné, následkom čoho
stojaca voda dokáže zaplaviť
v letnom aj v zimnom období
podstatnú časť tohto kruhového objazdu a dochádza tu
k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky ako aj bezpečnosti tadiaľ prechádzajúcich
chodcov, z nich najmä detí –
Foto č. 2

žiakov tunajšej základnej školy.
Druhým
problémovým
miestom (foto č. 2) na ceste
č. 3081 je úsek cesty, cez ktorý prechádza trať Tatranskej
elektrickej železnice z Popradu
do Starého Smokovca – pri motoreste Raimund v Dolnom
Smokovci. Tento úsek cesty
v dĺžke cca 25 metrov je dlhodobo v kritickom stave z dôvodu veľkého počtu hlbokých
výtlkov, kde doterajší spôsob
opravy povrchu vozovky je
absolútne neúčinný, nakoľko
po každej oprave (len vyplnenie samotných výtlkov asfaltovou zmesou) dôjde v krátkom
čase k obnoveniu a zväčšeniu
výtlkov na uvedenom mieste. Navyše tento úsek cesty je
bez samostatného chodníka
pre chodcov, ale aj bez dostatočne širokej krajnice cesty,
čím je aj tento úsek cesty veľmi nebezpečný pre všetkých
účastníkov cestnej premávky.
Nakoľko cesta č. 3081 nie je
majetkom mesta Vysoké Tatry, chcem Vás požiadať o pomoc pre riešení vyššie uvedených problémov odstránením
ktorých sa zníži miera rizika
pre účastníkov cestnej premávky, ale zlepší sa aj obraz
o Vysokých Tatrách v očiach
ich návštevníkov.
Prajem Vám príjemný deň.
Mgr. Darina Jatiová
poslankyňa MZ
vo Vysokých Tatrách
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Samospráva podporuje iniciatívu investora
TATRANSKÁ LOMNICA/VYSOKÉ TATRY – Mesto nezaháľa v úsilí
byť moderným centrom európskeho významu. K tomu patrí
aj vytvorenie priaznivých podmienok na kultúrne či športové
vyžitie a aktívne trávenie voľného času nielen pre domácich,
ale tiež návštevníkov Tatier. Práve pre tieto dôvody víta všetky
zmysluplné snahy a podporuje myšlienku obnovy lyžiarskeho
strediska Jamy v Tatranskej Lomnici.
Možnosti pre športujúcu
mládež a lyžiarske kluby

Samospráva má záujem
zvyšovať a spestrovať ponuku športovísk, ktoré by slúžili
všetkým návštevníkom Tatier.
Dlhodobou snahou mesta je
zvýšiť záujem Tatrancov o športové a pohybové aktivity najmä
u mládeže, vytvárať adekvátne
podmienky na rozvíjanie mladých talentovaných športovcov. Realizácia spomínaného
zámeru by im práve pomohla vytvoriť lepšie podmienky
na získavanie skúseností. „Jamy
jednoznačne podporujeme. Nejde totiž len o komerčný význam
zamýšľaného lyžiarskeho strediska, práve naopak. Výrazným
aspektom v tejto veci je najmä
podpora mládeže. Mestu záleží,

aby v Tatrách existovalo tréningové centrum, ktoré vytvorí zázemie lyžiarskym klubom a poskytne komplexný priestor ako
na zjazdové, tak aj na bežecké
lyžovanie,“ uviedol primátor
mesta Ján Mokoš. Ten považuje za kľúčové podporovať
športové kluby v meste, na čo
je však potrebná aj spolupráca
so sponzormi a investormi.

Riešenie a zlepšenie
statickej a dynamickej
dopravy

Plánovaný zámer v Tatranskej Lomnici má podľa slov primátora pre mesto a jeho obyvateľov aj ďalšiu pridanú hodnotu
– tou je doprava. Jednou z hlavných úloh, ktorou sa samospráva aktuálne zaoberá, je
kľúč ku koncepčnému riešeniu

Vizualizácia parkoviska pri
stredisku Jamy pod kruhovým
objazdom. EIA/TMR

situácie v tejto oblasti a zlepšenie statickej dopravy v meste je
v tomto smere zásadné. „Parkoviská v Tatranskej Lomnici sú
nevyhnutné. Dostatok parkovacích miest v tejto lokalite určite
priaznivo ovplyvní celkovú situáciu – eliminovalo by sa parkovanie na zelených plochách či
pozdĺž ciest,“ je presvedčený tatranský primátor. „Jedno z parkovísk by mohlo byť umiestnené
pod Jamami, samozrejme s tým,
že sa zachová nedotknutý drevnatý porast. Druhým by mohlo
byť odchytné parkovisko v smere
od Veľkej Lomnice, ďalej by fungovali napríklad elektrobusy,“
dodal Mokoš, ktorému záleží,
aby aj v tomto smere mesto napredovalo, preto túto myšlienku podporuje.

Druhá strana mince

Aktuálne prebieha proces posudzovania vplyvov na životné
prostredie – tzv. proces EIA
(Environmental Impact Assessment), pričom príslušným
orgánom v tejto veci je Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Zámer na obnovu lomnického
lyžiarskeho strediska predložila spoločnosť Tatry Mountain
Resorts, ktorá je prevádzkovateľom svahov na Štrbskom
Plese a v Tatranskej Lomnici.
Nemožno však zabúdať ani
na stanovisko ochranárov tatranskej prírody a možné negatívne vplyvy, ktoré by mal takýto zásah na svedomí – keďže
s projektom sa počíta na území
mp
európskeho významu. 

Aj v roku 2018 dbali tatranskí policajti o bezpečnosť v meste
VYSOKÉ TATRY – V uplynulých mesiacoch bola činnosť Mestskej polície mesta Vysoké Tatry (MsP) takisto zameraná najmä
na kontrolu dodržiavania verejného poriadku v meste a v jeho
mestských častiach, na kontrolu dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a na objasňovanie priestupkov.
V súčinnosti s Policajným
zborom SR tatranskí policajti
vykonávali pravidelné preventívno-bezpečnostné akcie zamerané najmä na bezpečnosť
detí a ich rodičov pri základných školách. Osvetový charakter má tiež cyklické vzdelávanie
malých školákov, ktorého cieľom je naučiť deti chrániť si život a zdravie. „Školákom sa hravou formou zdôrazňuje vážnosť jených a záchranných zložiek,
ich vlastnej zodpovednosti. Naj- ktoré prostredníctvom ukážok
mä deti z lomnického sídliska predviedli, ako vyzerá ich nasajazdia do školy na kolobežke či denie v praxi. Nechýbala Horskejte, cestou križujú päť až šesť ská záchranná služba, Hasičský
bočných ciest, takže upozorňovať a záchranný zbor SR, Policajný
ich, aby boli obozretní a opatrní, zbor SR, Regrutačná skupina
je určite na mieste,“ sú presved- Ozbrojených síl SR z Prešočení príslušníci MsP. V júni si va, vojenská i mestská polícia
MsP pripomenula medziná- a dobrovoľní hasiči z Tatranskej
rodný deň detí a pre školákov Lomnice a Tatranskej Kotliny.
všetkých troch tatranských zá- Nechýbali ani podujatia pre základných škôl pripravila v Tat- kladné a materské školy zameranskej Lomnici program. Deti rané na prevenciu pred detskou
sa stretli so zástupcami ozbro- dopravnou
nehodovosťou.

Mestská
polícia

V minulosti dopravnú edukáciu
praktizovali na zapožičanom
mobilnom dopravnom ihrisku, šiestu jar modelové situácie
v cestnej premávke simulujú
na vlastnom dopravnom ihrisku. Deti odtiaľ odchádzajú
nielen zdatnejšie v pravidlách
cestnej premávky, ale domov si
odnesú aj reflexné predmety.
Nemenej dôležitá je tiež
spolupráca MsP aj s vekovou
kategóriou obyvateľov nad 65
rokov, ktorá je podľa štatistík v slovenskej populácii zastúpená takmer 12-percentne. V meste Vysoké Tatry sa
toto číslo pohybuje na úrovni
takmer 24 %. Medzigeneračnú spoluprácu naštartovala
MsP pred takmer dvadsiatimi
rokmi Susedskými hliadkami.
Vzájomná ochota podieľať sa
na poriadku prerástla do pravidelných konzultácií MsP so seniormi, časom k nim ako hosť
pribudla i prezidentka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším Ľubica Gálisová,
ktoré sa zaoberá problematikou
starších, ochranou ich práv či

poskytovaním poradenstva.
MsP ďalej pokračuje v distribúcii letáku pre turistov –
„Auto nie je výklad“, a to najmä
prostredníctvom informačných
kancelárií vo Vysokých Tatrách,
ale aj v Poprade a v Zakopanom. Podobne robí už niekoľko rokov osvetu prevencie kriminality v základných školách
– pomocou brožúrky, ktorá je
určená pre žiakov štvrtých ročníkov a obsahuje viaceré upozornenia na nebezpečenstvá,
s ktorými sa môžu deti stretnúť
vo svojom okolí, v škole alebo
inde. Opakovane sa tiež uskutočnila zbierka pre charitu.
MsP pozitívne vplýva na myslenie ľudí a snaží sa opakovane
odľahčiť intravilány odvozom
nepotrebných textílií z domácností.
Vo všeobecnosti MsP pri zabezpečovaní úloh verejného
poriadku, ochrany životného
prostredia a plnenia povinností
riešila celkom 1 709 priestupkov, pričom 1 351 bolo zistených vlastnou činnosťou a 358
(pokračovanie na str. 5)
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Snežné psy
Počas dvoch víkendových dní (9. a 10. februára) sa pri medzistanici Štart v lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica
už tradične zišli milovníci zimných športov a severských
psov. Na jubilejný desiaty ročník rodinného podujatia
Snežné psy prišli tisíce návštevníkov, ktorých čakalo päťdesiat psov, mašéri, zábava a súťaže.
Pre rodiny s deťmi, lyžiarov snehovým labyrintom, navštía turistov pripravili organizá- vili iglu, naučili sa viazať potori v okolí stanice kabínkovej lárne uzly. Veľký úspech mali
lanovky dvanásť eskimáckych hladkacie bernardíny so súdstanovíšť. Nielen tí najmenší kom, ale aj psie záprahy, ktoré
lovili ryby s Inuitmi, prešli sa ich previezli pod dohľadom

skúsených mašérov. Zo snehovej vyhliadkovej veže si
vychutnali
nezabudnuteľný
výhľad na Lomnický štít. Už
po druhý raz boli súčasťou
programu lavínové psy. Záchranárske psy spolu so psovodmi z kynológie Horskej
záchrannej služby predviedli
návštevníkom hľadanie zasypaných osôb pod lavínou
a oboznámili ich s lavínovou
problematikou a bezpečnosťou
na horách. Celé podujatie mo-

deroval profesionálny tanečník a choreograf Laco Cmorej.
Počas eskimáckeho víkendu sa
na pódiu predstavili viaceré tanečné a hudobné skupiny, ako
napríklad skupina Hevi Dubi
Komiks Band, ktorá spieva texty známeho slovenského básnika, prozaika a autora literatúry
pre deti - Daniela Heviera,
nechýbalo vystúpenie tanečnej
skupiny Art Dance, Dog Dancing (psí tanec) a ukážka učebných metód a postupov pre zákb
kladný výcvik psov.

Počas imitácie zasypania vyhľadávali lavínové psy figuranta, ktorý bol schovaný v záhrabe pod snehom.

Súčasťou podujatia bolo
množstvo súťaží a zábavy.

Severské psy v záprahu dotvárali zimnú
atmosféru pod Lomnickým štítom

V priestoroch bývalej betonárne, na lezeckej stene Wood
Rock Poprad, sa uskutoční oficiálne otvorenie nového sektora Everest - najvyššej vnútornej lezeckej steny na svete!
Okrem skvelej zábavy a lezenia
na najvyššej stene vysokej 31
metrov sa návštevníci môžu
tešiť na besedy so zaujímavými
hosťami. Miška Izakovičová,
kráľovná bigwallového lezenia, porozpráva svoje zážitky
z najvyšších stien sveta a Juraj
Koreň o lezení na neprebádané
štíty, z ktorých následne zletí
pomocou padáka. Pre veľký
záujem je potrebné rezervovať
kb
si miesta na akciu.

Obľúbenou zastávkou na hladkanie
a fotenie bol bernardín so súdkom.
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Zmeny a novinky Tatry Card
Tatry Card je regionálna karta, ktorá už siedmy rok ponúka návštevníkom
Vysokých Tatier množstvo výhod. Kartu si zákazník môže zakúpiť vo svojom
ubytovacom zariadení, pričom na štyri dni stojí 4 €.

V zimnej sezóne 2018/2019 karta prešla zásadnou zmenou, pričom pôvodné
benefity ostávajú nezmenené. Postupne
sme eliminovali plastové karty a zamerali sme sa na ekologickú digitálnu verziu, ktorú si turista stiahne do mobilnej
peňaženky pomocou QR kódu. Všetky
dôležité informácie o cestovných poriadkoch, poistení, výstrahách horskej služby má tak návštevník stále po ruke.
Ďalším benefitom, ktorý karta ponúka,

sú rôzne zľavy na rozličné
atrakcie, reštaurácie, zážitky, múzeá či lyžiarske školy.
Po minulé roky bola TATRY Card najväčšmi žiadaná
kvôli bezplatnému ekologickému cestovaniu na trasách Tatranských elektrických
železníc (TEŽ) a horskému poisteniu.
No ďalšie výhody sa tak dostali do úzadia. Tento rok sme sa snažili zamerať práve na väčšie zviditeľne-
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nie prevádzok, ktoré poskytli zľavu.
Máme k dispozícii hneď niekoľko nástrojov.
Eshop Po stiahnutí TATRY Card do mobilu sa držiteľovi karty zobrazí eshop s ponukou jednotlivých kupónov, kde má každá
prevádzka samostatný opis, fotku a polohu
na mape. Držiteľ karty tak jedným klikom
nájde vybrané zariadenie a všetky dôležité
informácie o ňom.
Prispôsobivé zľavy S ponukou zliav je
možné pracovať priebežne počas celej sezóny. V systéme stačí vytvoriť špeciálnu
obmedzenú zľavovú ponuku, ktorá bude
platiť v menej vyťažené dni (napr.
koláčik ku káve zadarmo). Takto
si prevádzka môže zabezpečiť
dostatok zákazníkov kedykoľvek
bude potrebovať.
Push notifikácia Ďalším prínosom digitálnej karty je možnosť posielania notifikácie priamo
do mobilu všetkým držiteľom karty. Prevádzky, ktoré poskytli zľavu,
tak môžu okrem svojej ponuky propagovať aj rôzne akcie a podujatia,
ktoré organizujú. Z Tatry Card sa tak
môže stať nový mediálny prostriedok
na efektívny marketing a komunikáciu s hosťom nachádzajúcim sa v regióne.
Poskytnite zľavu do TATRY Card a my sa
postaráme o vašu propagáciu. V prípade
záujmu nás kontaktujte na tatry@tatry.sk.
Daniela Miturová, ZCR


Aj v roku 2018 dbali tatranskí policajti o bezpečnosť v meste
(dokončenie zo str. 3)

priestupkov bolo oznámených
na útvar MsP. Najčastejšie šlo
o priestupky proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky
(1 667), ďalej priestupky proti občianskemu spolunažívaniu (7), priestupky porušujúce
všeobecne záväzné nariadenie
mesta (25) a 10 priestupkov porušujúcich verejný poriadok.
MsP v rámci výkonu služby
používa aj vybudovaný monitorovací kamerový systém, pozostávajúci celkovo z 5 kamier.
Pôsobí hlavne preventívne proti
páchaniu trestnej činnosti a napomáha pri zisťovaní a objasňovaní spáchaných protiprávnych
konaní. Jednoznačne treba
skonštatovať, že poškodzovanie
majetku a taktiež narušovanie
verejného poriadku na monitorovanom priestore má klesajúcu tendenciu. Do budúcnosti je
potrebné ho rozšíriť, čo je však
taktiež v riešení – v lani totiž
bola schválená dotácia na tento
účel vo výške 10 000 eur.
Dlhodobým
problémom,
ktorý sa snaží mesto riešiť, je

problém v parkovaním. Kapacita parkovísk na území mesta je v súčasnosti na zvýšený
počet návštevníkov, ktorí si
vo väčšom počte ako minulý
rok nachádzajú cestu do nášho
mesta, nedostačujúca, o čom sa
permanentne presvedčujeme
nielen v období prázdnin, štátnych sviatkov alebo akcií celoslovenského významu. Súčasná

situácia je však ešte horšia, pretože parkovacie miesta sú nepostačujúce už aj v obyčajných
dňoch.
Príslušníci MsP hliadkovali
počas vyhláseného zvýšeného
nebezpečenstva výskytu požiarov, dohliadali na verejný
poriadok a bezpečnosť počas
športových súťaží a kultúrnych podujatí. Takisto riešili

výskyt medveďov na cintoríne
v Starom Smokovci a Tatranskej Lomnici, kde dochádzalo
k poškodzovaniu pomníkov
a kahancov, no po inštalovaní
elektrických oplotkov ich aktivita poklesla. Problém výskytu
tejto šelmy na území mesta je
dlhodobým problémom, ktorý
je v riešení – v roku 2018 bolo
nahlásených 525 prípadov.
Hoci mesto žiadalo od Ministerstva životného prostredia SR
koncepčné riešenie tohto problému, dosiaľ k zásadnejším krokom nedošlo. Situácia sa opäť
zhoršila a došlo aj ku škodám
na majetku občanov a aj mesta.
V letných mesiacoch sa Tatry
pasovali s ďalšou krízou, v období od 19. 7. do 17. 9. 2018 bol
vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity z dôvodu silných dlhotrvajúcich dažďov, vplyvom
ktorých boli ohrozené životy,
zdravie a majetok obyvateľov
a návštevníkov. Policajti boli
súčinní aj v tejto veci a pomáhali zvládať aj takúto kritickú
situáciu.
MsP a mp
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Inžinier architekt Pavol Repka sa narodil 14. januára 1944 v Bratislave,
kde absolvoval Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú a energetickú, neskôr Stavebnú fakultu SVŠT. Do histórie sa zapísal ako významný
slovenský architekt, ktorý zanechal nezmazateľnú stopu aj vo Vysokých
Tatrách, ktoré sa stali jeho domovom potom, ako spoznal svoju manželku
– zdravotnú sestru sanatória v Tatranských Matliaroch.
Počas svojho života bol jedným z osobnostných pilierov Slovenskej komory architektov. Patril medzi jej zakladajúcich
členov v roku 1992 a medzi prvých autorizovaných architektov na Slovensku.
Podľa slov jeho kolegov z komory boli
prínosom nielen jeho vynikajúce odborné znalosti a dlhoročné skúsenosti,
ale aj hlboké stavovské a ľudské cítenie,
ktorými sa nezmazateľne zapísal do sŕdc
širokého okruhu kolegov a spolupracovníkov. Jeho pracovná cesta do Tatier
mala viacero zastávok. V rokoch 1968 až
1972 pracoval ako odborný pracovník
Správy chránenej krajinnej oblasti Slovenský raj, v rokoch 1972 až 1973 ako
vedecký pracovník Výskumnej stanice
a Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici, od roku 1993 bol autorizovaným súkromným architektom žijúcim v Starej
Lesnej. Do dejín sa zapísal aj ako projektant kostolov v rôznych slovenských obciach, napríklad
v Kamenici nad Torysou,
Švošove, Granč-Petrovciach
a v roku 2002 nového rímskokatolíckeho kostola sv. Petra
a Pavla v Novom Smokovci
s objektom fary. Podľa slov
iniciátora výstavby kostola,
vtedajšieho správcu farnosti
ThDr. Štefana Mordela, sa
v stavbe spojila tradičná
predstava chrámu s novými architektonickými
prvkami. Objednávka oslovila architekta možno aj preto, že bol jedným z dvojčiat,
ktorým dali rodičia mená Peter
Odišiel tatranský architekt
Pavol Repka. Jeho Botanická záhrada s nami však
ostáva.
Bola to nečakaná správa
od môjho kamaráta Matúša.
Druhý februárový týždeň
od nás navždy odišiel jeho
otec, náš priateľ – architekt
Pavol Repka.
Odišiel, ale jeho stavby tu
ostávajú s nami. Ako Tatranci mu musíme poďakovať
najmä za dve architektonické
výnimočnosti, ktoré Vysoké
Tatry neuveriteľne obohatili
a robia ešte krajším miestom.
Prvou je Botanická záhra-

a Pavol. Symboliku súdržnosti a viery zakomponoval napríklad aj do veže, ktorá
sa skladá z dvoch samostatných, no vzájomne prepojených pilierov. Apoštoli sv.
Peter a Pavol, ktorým je kostol zasvätený,
sú piliermi viery. Vďaka farnosti, Pavlovi
Repkovi, množstvu veriacich a dobrovoľníkov vznikol unikátny kostol, ktorého hrany symbolizujú hrany tatranských
štítov. Výstavba chrámu začala 12. júla
1997 a trvala päť rokov. Nový kostol
s bohatou mozaikovou výzdobou bol
slávnostne posvätený 13. júla 2002 kardinálom Jozefom Tomkom.
Okrem kostola je autorom vstupného objektu botanickej záhrady
a Domu smútku v Tatranskej
Lomnici a niekoľkých rodinných domov v Starej Lesnej, vrátane
v l a s t n é h o.

da v Tatranskej Lomnici.
Vstupná hala, ktorá nás privíta, rozloženie chodníkov
a expozícií silne prispievajú
k tomu, že na návštevu záhrady len tak nezabudnete.
A potom je tu „nový“ kostol
Svätého Pavla a Petra v Novom Smokovci. Jeho výnimočnosť registruje azda
každý, kto do neho vstúpi.
Netreba byť ani docent architektúry. Pekne to vysvetlil
pán farár Róbert Tokár. Pavol Repka ho nakreslil tak,
aby v ňom ľudia mali k sebe
ešte o čosi bližšie. Zbližuje
ich akýsi vnútorný amfiteá-

Tento svet opustil
13. februára vo veku 75 rokov.
Česť jeho pamiatke!
Počas pôsobenia na pracovisku Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u navrhol grafické značky ochrany prírody,
venoval sa štúdiu vplyvov urbanizácie
na prírodnú krajinu, spracoval urbanistické a krajinárske podklady k stanoveniu únosnej návštevnosti TANAP-u a sledoval proces narastajúcej
urbanizácie v národných parkoch,
ktorých osud mu určite nebol
kb
ľahostajný. 

ter, ktorý umiestnil namiesto
klasickej rady kostolných
lavíc. Všetci ľudia tak počas
božej slávnosti na seba vidia
a sú v kontakte.
Ešte pred pár týždňami
sme s pánom Repkom telefonovali, ako urobíme rozhovor práve o Botanickej
záhrade. S Matúšom sme
dostali nápad, že by bolo
zaujímavé zaspomínať, ako
záhrada vznikala a prečo
vyzerá práve takto. Zaujalo
ma, ako svedomito a s koľkým entuziazmom sa na to
pripravoval. V počítači vyhľadal všetky materiály, ná-

kresy a dobové fotky. Urobil
si poznámky. Rozhovor sme
však odložili na jar, lebo vtedy záhradu navštevuje najviac ľudí.
Napokon od Matúša prišla
táto nečakaná správa. Už sa
s pánom Repkom nestretneme. Odchádza tam hore, jeho
stavby s nami však ostávajú.
Keď do nich najbližšie vstúpime, vždy si môžeme na neho
aspoň na chvíľku spomenúť.
Ak raz vytvoríme nejakú sieň
tatranských architektov, Pavol Repka bude na jednom
z prvých miest. Česť jeho pamiatke.  T. Tišťan
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60. výročie Základnej školy v Tatranskej Lomnici
Bývalí i súčasní pedagógovia
a nepedagogickí zamestnanci
školy strávili spoločný podvečer pri príležitosti slávnostných osláv otvorenia školy.
Školy, ktorá funguje dodnes.
Jubilantkou je Základná škola v Tatranskej Lomnici, ktorá
tohto roku oslavuje krásnych

60 rokov! Počas šiestich dekád
fungovania zažila 8 riaditeľov,
množstvo pedagógov a jej bránami prešli tisíce žiakov. Hostiteľkou bola terajšia riaditeľka
Lucia Baloghová, ktorá privítala hostí, poďakovala a vyzdvihla
prácu svojich kolegov ale i tých,
ktorí sa zaslúžili o dobré meno

školy počas uplynulých desaťročí. Spolupráca so Základnou
umeleckou školou, mestom,
rôznymi organizáciami a klubmi posúva školu medzi popredné. Športové činnosti a záujmové krúžky dávajú žiakom
možnosť nadobudnúť okrem
základného vzdelania aj niečo viac. Hosťami boli okrem
zamestnancov školy a zástupcov mesta aj prví absolventi
a učitelia z partnerskej školy
v Čechách. Stretnutie generácií
učiteľov bolo príležitosťou zaspomínať si, vymeniť si skúsenosti či odovzdať rokmi získané
poznatky mladším kolegom.
Významnú udalosť, akou bolo
pre Tatranskú Lomnicu i široké
okolie otvorenie školy, si priblížili všetci zúčastnení aj vďaka
multimediálnej prezentácii. Tá
poskytla prierez históriou vyučovania v prvých málotried-

nych objektoch, cez výstavbu
terajšej školy až po súčasnosť.
Prítomných pobavil krátkym
vystúpením bývalý žiak Gabo
Žifčák – známy slovenský
stand-up komik, ktorý svoje prvé vystúpenia absolvoval
práve na školských besiedkach
pred viac ako 18 rokmi.
Škole, všetkým jej zamestnancom a žiakom prajeme všetko najlepšie! 
kb


Ocenili múdrosti a zručnosti starších
Osemnásti seniori si v Zlatej sále Bojnického zámku prevzali ocenenie
za aktívnu výnimočnú prácu a prínos pre svoje okolie. Fórum pre pomoc starším (FpPS) udeľuje toto ocenenie už 13 rokov. Po prvý raz ho získali i mladí,
ktorí pomáhajú seniorom, no nebolo to prvý raz, čo ocenenie Senior roka
poputovalo aj do nášho mesta.
Hlavným cieľom slávnostného oceňova- stupca náčelníka Mestskej polície Vysoké
nia je upozorniť na seniorov, ktorí možno Tatry, tohto roku na ocenenie nominoval
nie sú celebritami, ale „obyčajnými“ ľuďmi, Stanislava Kováča (70) z Tatranskej Lomktorí dokážu urobiť niečo pre svoje okolie, nice. „Vždy, keď niekoho nominujem, vyberodinu, spoločnosť a odovzdávajú svoje rám spomedzi starších, ktorí sú aktívni, idú
skúsenosti, zručnosti mladým. „Už trinásty príkladom ostatným a robia niečo záslužné
rok oceňujeme starších ľudí z celého Sloven- pre svoje okolie. Stano sa aktívne venuje haska. Chceme zvýrazniť ich prínos pre spoloč- sičskému športu, trénuje mládež – dobrovoľnosť a to, že sú našou súčasťou a že je veľmi ných hasičov, a preto si toto ocenenie určite
dôležité vzdávať im hold nielen v mesiaci zaslúžil.“
Stanislav Kováč je síce na dôchodku,
úcty k nim, ale po celý rok. Všetci ocenení
sú úžasní, krásni ľudia, pretože robia veľmi no na všetky aktivity mu 24 hodinový deň
veľa nielen pre spoločnosť, pre svoj región, často nestačí. Od roku 2006 je vo funkcii
ale aj pre rodinu. Môžeme povedať, že sú ob- predsedu Dobrovoľného hasičského zborovským prínosom pre nás všetkých a sú prí- ru Tatranská Lomnica, ktorému zasvätil
kladom pre mladú generáciu, že aj v tomto výraznú časť svojho života. Zbor založený
veku sú ešte stále užitoční a môžeme si z nich v roku 1923 má aj vďaka aktívnemu prednaozaj brať príklad,“ povedala prezidentka sedovi široký záber činností. Súčasní 35
FpPS Ľubica Gálisová. Jozef Štefaňák, zá- členovia sa zúčastňujú kultúrno-spoločenských, výchovno-vzdelávacích
činností, súťaží a práce s mládežou so zameraním na požiarnu
ochranu. Zasahovali pri rozsiahlom požiari nad Kežmarskými Žľabmi, pri povodniach
v Starej Lesnej, vykonávajú
asistenčné služby pri veľkých
kultúrnych podujatiach a pod
ich patronátom sa v Lomnici zaStanislav Kováč (na snímke vpravo) s jeho víťazným tímom
paľujú Jánske ohne a stavia máj.
44. ročníka medzinárodnej Hasičskej súťaže o pohár
primátora mesta Vysoké Tatry v požiarnom útoku, ktorá sa
Stanislav Kováč zastáva viaceré
kb celoslovenské funkcie, v roku
uskutočnila 1. septembra minulého roku. 

FpPS

2004 nastúpil do funkcie „preventivára“
mesta Vysoké Tatry pre požiarnu ochranu
a obnovil hasičské súťaže v našom meste.
K hasičstvu sa však dostal viac-menej náhodne. „V roku 1980 som nastúpil do Hotela Lomnica na miesto riaditeľa. V tom čase
tam chceli usporiadať ples hasiči, ktorí ma
hneď prijali medzi seba a zvolili do funkcie
tajomníka. Ako dôchodca mám viac času,
a tak sa venujem aj rozhodcovskej činnosti
na okresných súťažiach detí a dospelých, ale
aj príprave mládeže do 16 rokov. Pre deti
je členstvo v dobrovoľnom zbore skvelou
možnosťou na získanie budúcej profesijnej
orientácie, ale aj zaujímavou formou trávenia voľného času. Ocenenie Senior roka
si veľmi vážim. Bola to pekná, milá akcia.“
Senior roka je jedinou celoslovenskou
akciou oceňovania „obyčajných“, no naozaj výnimočných ľudí z rôznych kútov
Slovenska, ktorí môžu byť svojím postojom k životu, prácou a hodnotami, ktoré
uznávajú, inšpiráciou pre nás všetkých.
Preto sa veľmi tešíme, že aj za rok 2018 ho
získal Tatranec.
kb
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Nový návštevný poriadok
Návštevný poriadok Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma upravuje povinnosti návštevníkov, definuje obmedzenia a využívanie územia národného parku v záujme jeho
ochrany a zachovania pre budúce generácie. Keďže pôvodný dokument už niekoľko rokov nie je
platný a dočasne ho nahrádza Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Prešove, uplynulé dni bol na dvoch verejných stretnutiach predstavený návrh nového návštevného poriadku.
Návrh predstavili jeho spracovatelia zo Štátnej ochrany prírody, Okresného úradu v Prešove
a Správy TANAP-u na verejnej
prezentácii v Liptovskom Mikuláši a na Mestskom úrade v Starom
Smokovci.
Predstavili novinky týkajúce sa
základných pravidiel správania sa
návštevníkov v národnom parku
a jeho ochrannom pásme. Na danom území platí Zákon o ochrane
prírody a krajiny, ktorý by mal byť
nadradený nad všetky ostatné činnosti. Návštevný poriadok upravuje a špecifikuje niektoré striktné
zákazy spomínaného zákona vyčleňovaním lokalít na vykonávanie činností rôznych záujmových
skupín. Ako spomenul M. Peiger,
starý návštevný poriadok prestal
platiť v dôsledku administratívnej chyby pri novelizácii Zákona
o ochrane prírody a krajiny asi
pred 2 rokmi. Predložený návrh
viac-menej kopíruje starý dokument, no navrhuje aj niekoľko
zmien:
Dlhšia turistická sezóna: značené turistické chodníky budú otvorené pre návštevníkov od 1. júna
do 31. októbra, čiže o dva týždne
dlhšie ako doteraz (podľa starého
návštevného poriadku bola letná
turistická sezóna od 15. júna).
Na chatu môžete ísť aj potme.
Vo vyhláške, ktorá nahrádzala návštevný poriadok, bol pohyb po turistických chodníkoch povolený
len v dennej dobre, čiže po východe slnka a túra musela byť ukončená pred jeho západom. Odteraz
by mala platiť výnimka pre výstup
na vysokohorské chaty, ktorý bude
možné realizovať aj za tmy.
Rozptylové miesta:
na miestach, kde dochádza
k nadmernej koncentrácii návštevníkov (vrcholy štítov, okolie
lanoviek, chát, odpočívadiel...)
je možný krátkodobý rozptyl
návštevníkov do vzdialenosti 50
metrov celokruhovo od týchto
miest, a to aj mimo turistických
chodníkov.
Zákaz vstupu so psom: diskutovanou témou bol pohyb psov v národnom parku, ktorí ho znečisťujú, roznášajú parazity a ohrozujú
vzácne tatranské živočíchy. Preto
plánujú ich vstup do vybraných
častí TANAP-u a počas zimy úplne
zakázať.
Zmeny sezónnej uzávery: zimná sezónna predstavuje kritické

Na strane predstaviteľov sedeli kompetentní a spracovatelia návrhu
z Okresného úradu v Prešove - odboru starostlivosti o životné prostredie (zľava): J. Straková, M. Makarová (vedúca oddelenia ochrany prírody a krajiny), M. Hudák a zo Správy TANAP-u P. Majko (riaditeľ) a M.
Peiger (krajinár). 
mp

obdobie z hľadiska zachovania
biodiverzity národného parku.
V dôsledku ochrany prírody je
stanovená v termíne od 1. novembra do 31. mája. V tom čase
bude uzavretá väčšina turistických
chodníkov Vysokých a Západných
Tatier, len vo vybraných lokalitách
bude táto uzávera skrátená. V stanovenom termíne sú otvorené
chodníky po tatranské chaty s výnimkou najvyššie položenej – Chaty pod Rysmi.
Cyklistika: možno ju vykonávať len na oficiálne značených
cyklotrasách, avšak len v čase letnej sezóny. Jazda po turistických
chodníkoch určených na pešiu
turistiku môže poškodiť vegetáciu
a spôsobiť eróziu chodníka, preto
je zakázaná.
Horolezectvo: lezecké túry
môžu vykonávať len osoby organizované v horolezeckých kluboch, zväzoch a organizáciách.
Do lezeckého terénu (s vyšším
ako 3. stupňom medzinárodnej
klasifikácie UIAA) sa môže vstupovať od 1. júna do 31. októbra
a na zimné lezenie od 15. decembra do 15. apríla, a to len v dennej
dobe, čiže nastupovať na lezeckú
túru až po východe slnka a vrátiť sa do jeho západu. Výnimkou
na zimné lezenie je napr. lokalita
Tisovka určená pre zimné lezenie
od 1. novembra do 28. februára.
Horolezecký výcvik možno realizovať len vo vyčlenených lokalitách. Horolezec musí mať adekvátnu výstroj a výzbroj vrátane lana
s dĺžkou minimálne 50 metrov.
Návrh návštevného poriadku vyčleňuje 13 lokalít, kde bude horolezectvo zakázané.
Stanovanie a bivakovanie: tieto
činnosti sú povolené na určenej
stanovacej ploche (Bielovodská
dolina) v čase turistickej sezóny

(v lete od 1. 6. do 31. 10, v zime
od 15. 12. do 15.4.). Je tam prísne
zakázané zakladať otvorený oheň.
Zimná turistika: navrhovaný
dokument zahŕňa do zimnej turistiky nielen skialpinistov, ale
aj peších turistov so snežnicami
či snowboardistov. Ako pôvodne
skialpinistické areály vyčlenili sedem lokalít, ktoré možno navštíviť v zimnej sezóne (15.12.-15.4.)
v dennej dobe, ak nie je v daný
deň vyšší ako 3. stupeň lavínového
nebezpečenstva. Zimné obdobie
je pre vysokohorské živočíchy citlivejším obdobím, a preto je psom
vstup do areálov zimnej turistiky
zakázaný.
Vodná turistika: povolené sú
tri lokality: Belá od hotela Permon
(raft), Biela zo Ždiaru a Studený
potok – prítok Oravy od Brestovej (kanoe/kajak), v čase od 15.4.
do 30.9. Môžu sa však plaviť len
skúsení vodáci, organizovaní
v kluboch či pod dohľadom inštruktora.
Lety na padákoch možno vykonávať len v určenej dobe a na
vyhradenej lokalite, drony a iné
lietajúce zariadenia sú bez špeciálneho povolenia zakázané, verejné podujatia možno organizovať
len so súhlasom ochrany prírody
v zastavaných územiach od 7.00
do 20.00 hodiny, pričom osvetlenie
a ozvučenie musí byť nasmerované smerom od pohoria, je prísny
zákaz používať pyrotechniku, geocaching sa môže taktiež realizovať
len na vyznačených chodníkoch...
Každý návštevník by sa mal
správať disciplinovane, neničiť
prírodu a pokoj v nej.
Správa TANAP-u apeluje na dodržiavanie bezpečnosti návštevníkov. Predchádzaním zranení sa obmedzí počet letov záchranárskych
vrtuľníkov do vysokohorského

terénu. Na tieto záchranné lety je
veľmi citlivá fauna, ktorej hrozí
po vyplašení nebezpečenstvo až
smrť.
Do následnej diskusie sa zapojili členovia záujmových skupín
pôsobiacich na území Tatranského národného parku – vodáci, horolezci, horskí vodcovia
a sprievodcovia, psičkári či podnikatelia, ktorí predniesli svoje
návrhy na zlepšenie. Svoje podnety môžete zaslať aj vy – písomne
na Okresný úrad v Prešove- odbor
starostlivosti o životné prostredie,
ktorý zbiera všetky pripomienky,
ktoré budú následne posúdené
a v prípade vhodnosti zapracované do nového Návštevného
poriadku Tatranského národného
parku a jeho ochranného pásma.
Termín na pripomienkovanie je
stanovený predbežne najneskôr
do 21. marca. 
kb

avi z u j e m e
Milovníci skialpinistického
športu si prídu na svoje nielen
vo Vysokých Tatrách. V Malej
Fatre sú na programe dvojdňové
skialpinistické preteky – v sobotu
2. marca Memoriál Jána Doboša
v Sučianskej doline a v nedeľu 3.
marca Malá Fatra Open v Trusalovej. Na účastníkov čakajú trasy
skialp a vertikal, ako aj finančné
odmeny a vecné ceny.
Nadšencov do histórie určite
poteší ďalšie pokračovanie tatranských Putovaní za históriou,
ktoré pravidelne usporadúva Múzeum tatranskej kinematografie
a fotografie v Starom Smokovci.
Komentovanej prechádzky okruhom pamiatok najstaršej osady
v Tatrách – Starého Smokovca sa
budete môcť zúčastniť v sobotu 2.
marca od 10.00 hodiny. Štartuje
sa na autobusovej stanici a tešiť sa môžete na budovy z rokov
1793 ako aj mnohé ďalšie zaujímavosti. Takisto nedeľu 3. marca
si budete môcť spríjemniť prechádzkou Tatranskou Lomnicou.
Jej začiatok je určený na 9.30,
miestom stretnutia účastníkov
je vlaková stanica. V rámci prehliadky sa zastavíte napríklad
pri stavbách architekta Gedeona
Majunkeho, Hoteli Lomnica či
pri kostole Panny Márie Nanebovzatej. Vstupné na každé podujatie: 4 eurá (v predpredaji 3 eurá)
a zabezpečiť si ho môžete priamo
v múzeu, na telefónnom čísle
0949 202 493/0918 102 296 či
na e-mailovej adrese: ivafigova@
gmail.com.
V termínoch 22. februára, 1.
a 8. marca v čase medzi 19.00
a 21.00 si nedajte ujsť nočné

(pokračovanie na str. 9)
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V h l av n e j ú lo he t e x t il
Tatranská galéria v Poprade ešte niekoľko týždňov hostí
5. medzinárodné trienále textilu Textile Art of Today. Najväčší
medzinárodný výtvarný projekt v Strednej Európe, odrážajúci
súčasnú vizuálno-textilnú tvorbu, môžete navštíviť do 14. marca. Prezentuje textil ako modernú a dynamickú disciplínu, ktorá
presahuje hranice klasického vnímania textilného umenia.
To-ktoré umenie má za cieľ
čo najkomplexnejšie odzrkadliť dobu, v ktorej umelec tvorí
a žije. Čoraz častejšie sa prelínajú techniky, ale aj samotné
obrazy – preto nie je statické
a neraz sa stáva dokonca akousi
hrou. Zároveň však čoraz viac
predstavuje prostriedok vyjadrenia kritiky na súčasnú spoločnosť. Odkazuje či odkrýva
jej deformácie, ba neraz nastavuje zrkadlo tomu, kto sa pozerá. Je kritikou vzťahov a doby

ako takej – doby, v ktorej sa čím
častejšie zabúda na čaro prítomného okamihu, na hodnotu
času, na nevyhnutnosť toho,
aby sme sa zastavili a zamysleli
sa nad pravou podstatou vecí,
nad tým, čo je v živote skutočne
dôležité.
Piateho ročníka Textile Art of
Today sa zúčastnilo 400 umelcov zo 49 krajín a 5 kontinentov. Kurátorská porota vybrala
z 1 000 prihlásených diel 121
najlepších a vďaka tejto pestros-

Trienále je súborom desiatok umeleckých výtvorov rôznorodých rukopisov ich autorov.

ti sa umelecký zážitok z videného o to viac umocňuje. Výrazným komponentom expozície
sú moderné technológie, ktoré
poukazujú na možnosť prepojiteľnosti sveta moderného umenia so svetom dneška. Návštevník galérie sa vďaka tomu necíti
anonymne, stáva sa súčasťou
celej výstavnej expozície, akéhosi umeleckého vesmíru
vo virtuálnej realite. Ide o hru,
ktorá nás zaujme a vtiahne
do svojho deja. Výstava odkrýva to, čo nás v súčasnom svete
ovplyvňuje, deformuje vzťahy,
zahlcuje mysle, ktoré sú neschopné upustiť od zakorenených vzorcov v hlbokom vnútri
mp
každého z nás.

Dni mesta
Vysoké Tatry
13. 3. 2019
Vernisáž dvoch nových výstav
v smokoveckej Vile Flóra
14. 3. 2019
Finále Pohára primátora
Vysokých Tatier žiakov
tatranských základných škôl
v obrovskom slalome
15. 3. 2019
Tatranský galavečer
16. 3. 2019
Deň s tatranskými nosičmi

9

avi z u j e m e
(dokončenie zo str. 6)

lyžovanie na Štrbskom Plese.
Pre lyžiarov bude pripravená
osvetlená zjazdovka Interski,
v prevádzke bude lanovka Mostíky. Čakajú vás večery plné zábavy, hudby a skvelej lyžovačky.
Vstupné pre dospelých – 10 eur,
pre juniorov/seniorov – 8 eur,
pre deti – 7 eur.
Slovenský červený kríž opäť
oslovuje verejnosť a vyzýva k darovaniu krvi v rámci každoročného projektu Valentínska kvapka
krvi. 24. ročník kampane skrýva
stále ten istý odkaz a posolstvo:
darovať krv a týmto počinom tak
vyjadriť lásku človeka k človeku.
Zapojiť sa má možnosť každý,
kto sa cíti zdravý, a to na ktoromkoľvek odberovom mieste
po celom Slovensku. Kampaň
trvá od 14. februára do 21. marca. Aktuálne informácie, miesta
a dátumy môžete nájsť na internetovej stránke Slovenského Červeného kríža darujkrv.redcross.sk.
Tatranská galéria v Poprade
7. marca o 16.00 hodine pripravila Koncert z tvorby Milana
Nováka – známeho hudobného
skladateľa, ktorý počas svojho profesijného života pôsobil
vo viacerých významných hudobných telesách ako dirigent
a umelecký vedúci, do povedomia sa dostal tiež ako autor filmovej hudby a jeho život sa spája
aj s Popradom. Účinkujúcimi
koncertu sú Beatrice Dulková
a Valéria Endreszová, hosťami
podvečera sú Pavel Burdych
(husle) a Zuzana Bérešová (klavír) – členovia Československého
komorného dua – a žiaci ZUŠ
Štefánikova v Poprade.
Herci Divadla Ozvena sa
predstavia v klasike ruskej drámy. Známu komédiu Revízor
(N. V. Gogoľ) s prvkami satiry,
kritizujúcu spoločenské pomery
vo vtedajšom Rusku, si môžete
prísť pozrieť 28. februára o 18.00
hodine, predstavenie sa uskutoční v divadelnej sále Domu kultúry v Poprade.
Mestské kultúrne stredisko
Kežmarok pozýva všetky deti
a ich rodičov na rozprávkové
predstavenie s názvom Klauniáda. V príbehu plnom poučenia,
humoru, farieb, kúziel a pesničiek o niektorých profesiách sa
deťom predstavia klaunky Vendelína a Valentína. Účinkuje žilinské potulné Divadlo zo šuflíka
a jeho dve veselé a kreatívne divadelníčky Aďka a Domka. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 24.
februára o 16.00 hodine. 
mp
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Malí Tatrančekovia chystali valentínky
Štvrtkové popoludnie 14. februára sa aj v deťmi obľúbenej
lomnickej galérii Dobrá hračka
nieslo vo valentínskom duchu.
Tentoraz boli dvere otvorené
pre všetkých tých, ktorí sa chceli nielen zahrať, ale spoločne si
vyrobiť aj drobné prekvapenie
pre najbližších. Deti vystrihovali, maľovali, lepili – na dostač
bolo množstvo rôznorodého
materiálu azda všetkých farieb.
S pomocou personálu galérie
spoločne pracovali na skrášlení sklenej nádobky zdobenej
servítkovou technikou a vyrábali aj tradičné papierové valentínky. Stačili nožnice, lepidlo,
pestrofarebné servítky, nepo-

trebná fľaštička, troška sústredenia a trpezlivosti, a roztomilé
darčeky pre mamy či tatov boli
na svete!
Nápad s tvorivými dielničkami v Dobrej hračke je ešte celkom čerstvý, no ako prezradil

Odkiaľ sa vzal sviatok zaľúbených?
Hoci sviatok sv. Valentína väčšina populácie nielen
u nás, ale aj vo svete považuje skôr za komerčnú
senzáciu, nie je to tak celkom pravda. Najstaršie
písomné pramene so zmienkou o svätcovi pochádzajú z 5.–6. storočia, so vznikom sviatku sa viaže
legenda, ktorá pojednáva o živote kňaza žijúceho
v 3. storočí v talianskom Ríme. Claudius II., vtedajší rímsky cisár, ktorý obľuboval vojenské výpravy, zakázal svojim vojakom manželské zväzky
– v domnienke, že by to oslabovalo ich vytrvalosť
a sústredenosť v boji. Valentín jeho rozhodnutie ig-

patrón detského in-doorového
ihriska v Tatranskej Lomnici Marián Bizub, po uplynutí

noroval a potajomky naďalej sobášil zamilovaných
snúbencov. No toto cisárovo neuposlúchnutie malo
za následok Valentínovo väznenie a odsúdenie
na smrť. Známy bol však aj svojou dobrotivosťou
a zázrakmi, ktoré robil (uzdravoval chorých a mnohých tak obrátil na vieru). 14. február je dňom
smrti tohto svätca. Telo previezli jeho traja učenci
do rodného juhotalianskeho mesta Terni, kde taktiež dodnes stojí Bazilika sv. Valentína. Podľa inej
z legiend má sviatok pohanské východisko – spájal
sa s oslavami plodnosti 15. februára, počas ktorých
boli ženy a dievčiny obdarovávané kvetmi. Ďalšia

Kroje, naša pečať
Len pred niekoľkými mesiacmi uzrela častiach knihy sa môžesvetlo sveta výnimočná knižná publi- me dočítať o špecifikách
kácia, ktorá nesie názov Ľudový odev
toho-ktorého typu – či
na južnom úpätí Vysokých Tatier
z pera známeho etnografa Jána Olejní- už podľa určenia, alebo
ka a spoluautora knihy Jána Levockého. príležitosti, kedy bol nosený. Autor popisuje mužský, ženský,
Uvedená
bola
detský, základný
počas folklórnych
či vrchný ľudový
slávností v Batiodev.
Pozornosť
zovciach
začiatvenuje obuvi, úprakom
septembra
a je hodnotným etve účesu, pokrývkam hlavy, doplnnografickým matekom ako aj ďalším
riálom mapujúcim
detailom. Súčasťou
časť podtatranskéje aj kapitola pojedho regiónu. Ako
sa píše v predslove,
návajúca o pestokniha je „akýmsi
vaní ľanu v podhorí
vstupom k záchraTatier, jeho spracone a oživeniu ľudových tradícií vaní a výrobe plátna a podobne.
Kniha je výsledkom jeho dla krojov... aby sme nestratili konvýskumno-zberateľtakt na bohatú minulosť našich hodobej
predkov a tak upevnili náš vzťah skej práce, ktorú robil ako zak rodným dedinám“.
mestnanec výskumnej stanice
Doktor Olejník vo svojej TANAP-u, a dokazuje, že naše
práci zozbieral cenný materiál dedičstvo v podobe ľudového
o jednotlivých typoch ľudového umenia je na Slovensku pevne
odevu podtatranských obcí Ba- zakorenené a na ľudové tradície
tizovce, Gerlachov, Mengusovce, netreba zabúdať. 

Štôla a Lučivná. V konkrétnych
mp

jarných prázdnin – z ktorých
sa deti momentálne tešia – je
v pláne organizovať podobné
akcie pravidelne. Ten má zároveň pod palcom aj jedinečnú
a návštevníkmi obľúbenú galériu optických ilúzií Tricklandia
v Starom Smokovci a o niekoľko dní sa spustí aj celkom
nová prevádzka Poliankovo
v Tatranskej Polianke. Zabaviť
a pokochať sa v nej budú môcť
malí, no aj tí väčší. Tretí projekt, digitálna galéria a kaviareň, bude na ploche 500 m2 ponúkať vizuálny zážitok a vďaka
moderným technológiám priblíži umenie zvedavcom, ktorí
mp
do nej zavítajú. 

hovorí o jeho stredovekých koreňoch a mnohé odkazy možno nájsť aj v dobovej anglickej či francúzskej literatúre – práve uprostred tohto mesiaca si
vtáci začínajú hľadať svoj pár, a tak sa 14. február
stal dňom zaľúbených. Alebo Valentínov patronát
nad zaľúbencami vraj vychádza z jeho obľuby ruží,
ktorými obdarúval snúbencov a prial im šťastný život. Dnes síce len ťažko odhalíme, ktorý z výkladov
tohto sviatku je najpravdivejší, no skutočnosťou je,
že v tento deň si mnohí zamilovaní po celom svete
prejavujú svoju náklonnosť a obdarúvajú sa drobnými darčekmi či vrúcnymi odkazmi.
mp

Počty sú už definitívne
PREŠOV/SLOVENSKO – V poslednom decembrovom čísle
Tatranského dvojtýždenníka sme informovali o legislatívnych
novinkách, ktoré sa dotýkajú počtu prijímaných študentov
na stredné školy. Prešovský samosprávny kraj (PSK) pokračuje
v optimalizácii siete stredných škôl, sú známe konečné čísla.
Hoci Ministerstvo školstva
SR na sklonku roka 2018 rozhodlo o výraznej redukcii
počtu mladých, ktorí zasadnú
do prváckych lavíc stredných
škôl, svoje rozhodnutie napokon ešte prehodnotilo a toto
číslo navýšilo o ďalších dvesto
miest. Počet prijímaných študentov pre nasledujúci školský že pre kraje je neľahká úloha
rok teda poskočil z pôvodných udržať určenú líniu optimali6 316 na 6 518, k zmenám zácie, ktorú od nich očakáva
došlo na základe požiadaviek ministerstvo, keď v odvolazamestnávateľov, verejného com konaní to isté ministerzáujmu či zástupcov organi- stvo tieto počty navýšilo – a to
zácií. „Je teraz hlavne na ma- aj napriek tomu, že na nedonažmentoch škôl, aby naplnili statočné počty študentov kraje
počty, ktoré sú pre budúci škol- upozorňovali ešte počas proský rok nastavené. Tento faktor cesu ich určovania, no museli
sa bude týkať všetkých typov sa držať legislatívy. Tatranská
škôl – súkromných, cirkevných SOŠ hotelová v Hornom Smoi verejných,“ uviedol vedú- kovci má v školskom roku
ci Odboru školstva, mládeže 2019/2020 pre potenciálnych
a telesnej výchovy PSK Ján prvákov vymedzených 77 voľmp
Furman. Zároveň však dodal, ných miest.
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Kurátorka výstavy riaditeľka
galérie Carmen Kováčová a autor výstavy Martin Augustín.
Galéria u anjela

Priaznivci umenia obdivovali deň po sviatku všetkých zamilovaných krásu a lásku vyjadrenú v dielach uznávaného slovenského
výtvarníka Martina Augustína. Autor má
charakteristický jemný rukopis, ktorým detailne vykresľuje svoje diela plné tajomna.
Do povedomia širokej verejnosti sa zapísal
v roku 2008 spoluprácou s básnikom a textárom Kamilom Peterajom. Za svoju precíznu tvorbu právom získal množstvo ocenení
a čestných uznaní. Vernisáž výstavy Cherchez
La Femme sa za spoluúčasti autora uskutočnila v priestoroch Galérie u anjela v Kežmarku. Pozrieť si ju môžete do 10. apríla v utorok
až piatok od 12.00 do 18.00 hodiny a v sobotu od 10.00 do 13.00 hodiny. 
kb

Remeslo, ktoré nezapadá prachom
Galéria a predajňa ÚĽUV Tatranská Lomnica privítala
ďalšieho vzácneho hosťa. So svojimi skúsenosťami sa
podelil Peter Krnáč – prackár, brašnár a remenár, ktorý
počas slnečného nedeľného popoludnia návštevníkom
predviedol ukážku rytia ornamentov a našívania praciek
na tradičný trojprackový opasok.
Výrobky talentovaného remeselníka
sú takisto súčasťou lomnickej výstavy
S kožou na trh. Rodený Detvianec prezradil, že práci s kožou sa venuje takmer
dve desaťročia, v úplných začiatkoch ho
viedol jeho strýko Ján Krnáč, majster
ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby tradičných pastierskych kožených
výrobkov. „Ja som sa k tomuto remeslu
dostal, keď som mal štrnásť-pätnásť rokov, doviedol ma k nemu strýko. Mal
práve objednávku na opasky, ktoré bolo
treba podokončovať, a tak sa ma spýtal,
či si nechcem privyrobiť a pomôcť mu
s robotou. Ako prvé som robil cvočky,
prešitie, prišitie praciek... úplne najjednoduchšie veci.
Po roku, po dvoch,
čo som mu takto
chodieval
pomáhať, som si
spravil už aj nejakú
kapsičku.
Asi od osemnástich som sa púšťal

P. Krnáč pri zdobení praciek na opasok.

do výrobkov celkom sám. Naučil ma, čo
bolo treba, a už som si sám nakupoval
kožu – spravil som z nej opasok, kapsu
a čo-to som si takto zarobil.“
Spektrum Krnáčových výrobkov
je ozaj pestré – najčastejšie sa venuje
výrobe opaskov, peňaženiek či moderných kabeliek, šije kapsy, krpce,
zápästníky a ako ukázal na návšteve
v lomnickom ÚĽUV-e, problém mu
nerobí vyrobiť si pracky aj blanciare,
ktoré sú vlastnoručne zdobené. „Kedysi
si výrobcovia nerobili pracky sami, na to
boli zas iní remeselníci – pracky robili len
prackári. Ja to mám však ako hobby, je to
pre mňa relax,“ uviedol. Pri práci je mu
základným materiálom hovädzia koža,
na kovové doplnky používa najčastejšie
mosadz. „Ornamenty vychádzajú z pôvodného vzoru. Na Podpoľaní sa napríklad strieda králik s nevädzou a dopĺňa
sa ďalšími prírodnými vzormi – ďatelinkou a podobne, no tiež rádlikovanými
vzormi. Na každý je spravidla samostatná raznica. Inšpirujem sa regionálnymi
výšivkami, najčastejšie detvianskymi,
lebo som stade.“
Povolaním strojár má talent na ľudové remeslá v rodine, ostatní členovia sa venovali napríklad výrobe fujár,
valašiek, detvianskych krížov... Okrem
práce na zákazkách sa pravidelne zúčastňuje aj folklórnych festivalov, svojimi produktami nadväzuje na tradičné
výrobné postupy, ktoré sa dedia z generácie na generáciu, a reprezentuje tradičnú slovenskú ľudovú kultúru, ktorá
však zaujme a ulahodí oku nejedného
mp
súčasníka.
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Dnešný deň je Medzinárodným
dňom turistických sprievodcov.
Žiakom z Košického a Prešovského kraja pomaly končia týždenné
jarné prázdniny. Od pondelka si
od školy oddýchnu v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom
kraji, od 4. do 8. 3. budú prázdninovať v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji.
Obecný úrad v Tatranskej Javorine vyzval všetkých obyvateľov a návštevníkov, aby sa zapojili do zimnej súťaže v stavaní
ľadových sôch. Súťaže sa môžu
zúčastniťvšetci tí, ktorí postavia
ľubovoľnú zaujímavú sochu na viditeľnom mieste v Tatranskej Javorine, Podspádoch, na Lysej Poľane a zaregistrujú ju na obecnom
úrade. Vyhodnotenie najkrajšieho
snehového diela sa uskutoční túto
sobotu počas lyžiarskych pretekoch v areáli Ski TAJA v Javorine.
Polhodinový dokumentárny
film Tatry, Spiš, Pieniny, mapujúci najkrajšie lokality regiónov,
uvidí vďaka prekladu ešte viac
ľudí. Úvodný trailer v maďarskom
jazyku momentálne láka turistov na veľtrhu cestovného ruchu
v Budapešti. Nasledovať bude Poľsko, Rusko, Nemecko, Anglicko
a samozrejme Česká republika.
Do týchto jazykov sa neskôr nahovorí celý film. Autori filmu na pozadí príbehu o hľadaní vnútorného
pokoja a samého seba predstavili
prírodné krásy a krásy kultúrneho
dedičstva regiónov severovýchodného Slovenska.
Najväčší realitný projekt, ktorým malo byť Lomnické korzo
so zlatou uličkou, pravdepodobne
ostane len na papieri. Komplex
s obchodmi, hotelom s kapacitou
viac ako 300 lôžok, wellnessom, 29
apartmánmi, kaviarňami, reštauráciami, bankou a potravinami
mal zmeniť charakter Tatranskej
Lomnice.
Záchranári vyzývajú turistov,
aby nepodceňovali podmienky,
ktoré momentálne panujú v horách, aby používali zimnú turistickú výstroj a výzbroj - stúpacie
železá, paličky, čakan.
Zľadovatený terén podcenili
aj dve turistky. Prostredníctvom
tiesňovej linky 18 300 boli Horskej
záchrannej službe (HZS) v rozmedzí niekoľko minút nahlásené
dva úrazy. Prvý výpadok nahlásil
slovenský turista, ktorého 53-ročná známa sa pošmykla na túre
zo Zamkovského chaty na Skalnaté pleso a padala dolu ľadovým
svahom niekoľko stoviek metrov,
až sa mu stratila z dohľadu. Druhá
turistka spadla vo Veľkom hangu
pod Téryho chatou. Záchranári
okamžite požiadali o súčinnosť
(pokračovanie na str. 12)
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(dokončenie zo str. 11)

posádku VZZS, ktorá v Starom
Smokovci nabrala na palubu záchranára a pokračovali do Malej
Studenej doliny. Na mieste bol už
dobrovoľný záchranár HZS z Téryho chaty. Pomocou navijaka vysadili na mieste záchranára, ktorý
poskytol spoločne s dobrovoľným
záchranárom 51-ročnej slovenskej
pacientke neodkladnú zdravotnú
starostlivosť a následne ju pripravili na leteckú evakuáciiu z terénu.
Na heliporte v Starom Smokovci ju
odovzdali lekárovi. Posádka letela
pod Skalnaté pleso. Po lokalizácii
uviaznutej turistky bol pomocou
navijaka vysadený horský záchranár, ktorý na mieste zistil, že pacientka ako zázrakom neutrpela
žiadne vážne poranenia a bola
schopná v doprovode pokračovat
pešo na Skalnaté pleso. Následne
bola pomocou kanadských saní
a snežného skútra transportovaná
do Tatranskej Lomnice, kde bola
záchranná akcia ukončená. Nie
každý deň sa stane, aby dve osoby
prežili niekoľko stometrové pády
bez vážnejších poranení.
Od piatku 8. 2. do nedele 10. 2.
vykonávali záchranári HZS asistenciu na Špeciálnej olympiáde
detí v Monkovej doline v Ždiari.
Súťažilo sa v slalome, behu na lyžiach a na snežniciach. Záchranári
ošetrili jeden vážny úraz.
V utorok popoludní sa
po páde v lyžiarskom stredisku
Ždiar – Strednica vážne zranil
71-ročný lyžiar z Popradu, ktorý
sa sťažoval na veľké bolesti v oblasti panvy. Službukonajúci člen
Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru (THS-DZ) poskytol zranenému prvú pomoc,
zastabilizoval ho a na zvozných
saniach dopravil na miesto, kde
ho prevzala posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby
(VZZS). Tá zraneného s podozrením na zlomeninu panvy odviezla do nemocnice. Pri pristávaní
vrtuľníka asistovali aj vyslaní príslušníci Polície zo Ždiaru.
Ťažký úraz utrpel v stredu popoludní 36-ročný poľský lyžiar,
ktorému po kolízii s iným lyžiarom spôsobila lyža hlbokú rezno-sečnú ranu stehenného svalu
spojenú s masívnym krvácaním.
Zranenému okamžite poskytli
prvú pomoc službukonajúci členovia THS-DZ, ktorí vzhľadom
na závažnosť zranenia požiadali
prostredníctvom tiesňovej linky
155 o súčinnosť posádku VZZS.
Zraneného lyžiara dopravili pomocou zvozných saní a snežného
skútra na miesto, kde pristál záchranárskych vrtuľník a pacienta
následne odovzdali do opatery
lekárke VZZS. 
kb
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Aktuality z kultúry a športu
Pracovníci Oddelenia kultúry a športu majú plné
ruky práce s prípravami nadchádzajúcich akcií.
Mesto a najmä jeho najmladší obyvatelia v ostatných dňoch žili okrem iného aj lyžiarskymi
pretekmi, ktoré vyvrcholia už o necelý mesiac
počas tradičných Dní mesta.
„V uplynulých dvoch týždňoch sme finišovali
s prípravou podkladov pre Komisiu školstva, kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnych vecí na rokovanie ohľadom dotácií na veľké projekty, teda tie
nad 1 000 eur. Po rokovaní komisie finišujeme s prípravou podkladov pre poslancov na mestské zastupiteľstvo. Medzitým boli priebežne vybavované malé
projekty, ktorých nebolo málo,“ uviedol šéf oddelenia Ján Bendík. Oddelenie kultúry a športu (OKaŠ)
má pritom z rozpočtu mesta k dispozícii 35 360
eur (v pomere: 12 000 eur – kultúra, 23 360 eur –
šport), o ktoré si doposiaľ zažiadalo 8 žiadateľov
na kultúrne akcie a 16 žiadateľov na podporu športových podujatí (z ktorých 9 je aktuálne schválených, zvyšných 7 je v riešení a čaká na posúdenie).
Oddelenie je v procese príprav Dní mesta Vysoké Tatry, ktoré budú plné hodnotných podujatí.
13. marca sa Tatranci môžu tešiť na dve výstavy,
o deň neskôr 14. marca na finálové kolo lyžiarskych pretekov a piatok sa ponesie v znamení Tatranského galavečera, ktorý spríjemnia zaujímaví
účinkujúci. „V uplynulých dňoch bola uzatvorená
pomocná anketa pre pána primátora k Cene primátora za čin roka 2018. Na základe týchto výsledkov

sa primátor Tatier rozhodol a v tejto chvíli sú isté
dve osobnosti, ktoré budú v tento deň ocenené, takže sme začali už aj s natáčaním medailónov osobností,“ dodal. Bendík zároveň prezradil, že takisto
zasadala komisia pre uvedenie činovníka do Tatranskej športovej siene slávy – tentoraz ním bude
Ing. Karol Suchánek.
OKaŠ malo na starosti organizáciu 1. kola
pretekov o Pohár primátora v obrovskom slalome žiakov, ktoré sa uskutočnilo na Bukovej hore
13. februára. Podujatia sa zúčastnilo päťdesiat detí
zo všetkých troch tatranských základných škôl.
„Tohtoročnou novinkou bolo, že každý mladý lyžiar
si mohol vo výsledkovom servise na internete vytlačiť účastnícky diplom s umiestnením – a to nielen
traja najúspešnejší pretekári, ako býva zvykom, ale
tú možnosť majú všetci,“ uviedol odborný referent
pre šport Peter Végh. Hoci sa do súťaže prihlásil menší počet detí než je obyčajne zvykom, čo
bolo zapríčinené v nemalej miere aj prepuknutím
chrípkovej epidémie, oddelenie do budúcna plánuje zaviesť aj isté zmeny v prihlasovaní sa lyžiarov
– okrem kategórie klubových športovcov sa budú
môcť prihlásiť v samostatnej kategórii tiež tie deti,
ktoré členmi klubov nie sú.
V procese príprav sú takisto preteky o Pohár
primátora v bežeckom lyžovaní, ktoré by mali byť
dvojkolové. Prvé kolo sa uskutoční vo Vyšných
Hágoch, druhé v Tatranskej Lomnici.
 OKaŠ a mp

Slovenský unikát nad Lendakom
Nielen Slovenský zväz sánkarov so sídlom v Starom Smokovci sa teší z novej dráhy, ktorú slávnostne otvorili nad obcou
Lendak. Je dlhá 290 metrov, má sedem zákrut a je jedinou
svojho druhu na Slovensku.
Originálnu prírodnú sánkar- v Starom Smokovci, na uliciach
skú dráhu budovali viac-menej v obci a výnimočne aj v zahrasvojpomocne členovia Sloven- ničí. Vďaka novej dráhe priláského zväzu sánkarov a Sánkar- kajú tréneri ďalších priaznivcov
ského klubu Lendak v kooperá- sánkovania a vytvoria deťom
cii s obcou od jesene minulého vhodné podmienky na tréning
roka. Prvú februárovú stredu a neskoršiu reprezentáciu. Nová
vyviezli gorali na saniach ťaha- dráha bude slúžiť predovšetných koňmi prvých pretekárov, kým mládeži a juniorom, avnávštevníkov a priateľov tohto šak iba počas zimných mesiašportu na kopec Kicora vypí- cov. Na slávnostnom otvorení
najúci sa nad obcou. Hoci sán- nechýbal miestny farár, ktorý
karsky klub v Lendaku vznikol ju posvätil. Plesknutím biča
len pred dvoma rokmi, v súčas- odštartovali sezónu i históriu
nosti má zhruba 30 členov. Tí dráhy medzinárodné preteky doposiaľ trénovali na trenažéri Pohár prezidenta Slovenského

olympijského a športového výboru v jazde na saniach na prírodnej dráhe. 1. ročník pretekov
hostil okrem domácich pretekárov zo Sánkarského klubu
Lendak aj športovcov z TJ Jiskra
Jeseník (Česko), KSS Beskidy
a UKS Smyk (oba Poľsko). Domáci sa nedali zahanbiť a zvíťazili vo všetkých kategóriách!
V kategórii mladší žiaci zvíťazil
Samuel Halčin, v žiačkach Lea
Kriššáková, v starších žiakoch
Dominik Neupauer a medzi
juniormi bol najrýchlejší Tomáš
Dudaško. Celkovo najrýchlejší
čas jednej jazdy dosiahol Peter
Neupauer s časom 33,65 s, čím
vytvoril prvý rekord trate. Podľa slov predsedu Slovenského
zväzu sánkarov Jozefa Škvareka
je táto dráha jedinou skutočne
prírodnou na Slovensku, čím
sa po 40 rokoch uskutočnili prvé preteky na prírodnej
dráhe – zaľadnenej priamo
na zemi ohraničenej drevenými
mantinelmi. Nejazdí sa na nej
príliš rýchlo (do 50 km/h), je
kratšia, no zároveň je vďaka
ostrejším zákrutám technicky
szs kb
náročnejšia.
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Mihoková a Bachratý opäť zvíťazili
V sobotu 11. februára vyvrcholil vo Vysokých Tatrách 6. ročník Zimnej bežeckej série. Trasa štvrtého záverečného kola pod názvom GRAND FINÁLE viedla
z Tatranskej Polianky zasneženou cestou na Sliezsky dom do nadmorskej výšky
1 670 metrov, kde bol cieľ finálového kola a zároveň aj celej série.
Pretekári – bežci a skialpinisti si zmerali
sily na trase dlhej 6,7 km s celkovým prevýšením viac ako 650 metrov. Cieľovou čiarou
pred horským hotelom Sliezsky dom prebehol ako prvý Emil Henček v čase 0:38:05,
za ním skončil Štefan Bachratý, ktorý týmto výsledkom potvrdil celkové prvenstvo
na 6. ročníku Zimnej bežeckej série. Medzi
ženami dominovala Tímea Mihoková, ktorá s časom 0:44:40 a svojím štvrtým víťazstvom série absolútne dominovala medzi
ženami. Prvý medzi skialpinistami skončil
Ľubomír Valko (0:50:51) a víťazkou medzi
skialpinistkami sa stala Katarína Bohušová (1:08:08). Organizátori rozdali celkovo
21 trofejí pre prvých troch v jednotlivých
vekových kategóriách. Grand finále ukončilo celú Zimnú bežeckú sériu, ktorá pre-

verila schopnosti a všestrannosť bežcov
na štyroch rôznych trasách v regióne Vysokých Tatier. Nielen víťazi 6. kola Zimnej bežeckej série zhodnotili tieto preteky
po všetkých stránkach veľmi pozitívne
a tešia sa už na ďalší ročník, ako aj na letné
behy. „Táto séria behov je veľmi zaujímavá. Každé preteky sú iné, niečím výnimočné a líšia sa aj náročnosťou. Pre mňa bol
asi najľahší Sunrise beh pri východe slnka,
ktorý je ale skomplikovaný skorým ranným
vstávaním, zimou a rýchlym tempom behu.
Vzhľadom na Sliezsky dom bol tento ročník asi najľahší, pretože cesta bola tvrdšia
a lepšia na beh ako minulý rok. Som veľmi
rada, že sa mi podarilo prvý raz absolvovať všetky štyri preteky série. Preto tento
ročník osobne hodnotím ako najlepší, nie-

Výzva na predkladanie žiadostí
„HORY NÁPADOV V MESTE VYSOKÉ TATRY“
Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje program na podporu realizácie projektov/
komunitných aktivít svojich obyvateľov a organizácií
pôsobiacich v našom meste. Týmto programom chceme podporiť všetkých,
ktorým záleží na dobrých vzťahoch, majú dobrý nápad,
nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt na území mesta Vysoké Tatry- vlastnými silami,
spoločne s priateľmi či susedmi.

Minimálna výška podpory jedného projektu: 500 €
Maximálna výška podpory jedného projektu: 5 000 €
Výzva je určená na podporu projektov z týchto oblastí: ,
·zveľadenie verejných priestranstiev – malé oddychové zóny, športoviská, zanedbané plochy,
klubové priestory, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú naši obyvatelia
·kultúrne, športové, poznávacie, spoločenské a charitatívne podujatia,
ktorých cieľom je stretnutie a zbližovanie ľudí
·nápady zamerané na obnovu alebo revitalizáciu prírodných lokalít
O ﬁnančné prostriedky z rozpočtu mesta Vysoké Tatry sa môžu uchádzať iniciatívy občanov a právnické subjekty,
ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta,
alebo poskytujú služby obyvateľom mesta:
§mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie...)
§zariadenia poskytujúce sociálne služby
§účelové zariadenia cirkvi
§zoskupenie minimálne 3 obyvateľov, pričom aspoň jeden z nich musí mať viac ako 18 rokov.

Predkladanie žiadostí: do 28.2.2019
Realizácia projektov: 1.4. - 31.10.2019
Žiadosť o dotáciu a detailné podmienky nájdete na:
https://www.vysoketatry.sk/hory-napadov.html

Termín uzávierky žiadostí je 28.2.2019 do 24:00 hod.

Žiadosti sa prijímajú elektronicky na adresu: hory.napadov@vysoketatry.sk,
alebo písomne na adresu
Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry s označením „Hory nápadov“.
Bližšie informácie Vám poskytne
Ing. Mária Fábryová tel. č. 052 4780433, mail: maria.fabryova@vysoketatry.sk alebo
Ing. Peter Végh tel. č. 052 4780461, mail: peter.vegh@vysoketatry.sk,
príp. na tel. č. 052 4780456, resp. si dohodnite osobnú konzultáciu.

Celkovými víťazmi štvorkolovej Zimnej bežeckej série sa stali Popradčania
Tímea Mihoková a Štefan Bachratý.

len vzhľadom na umiestnenie, ale aj na to,
ako sa mi behalo,“ vyjadrila spokojnosť
víťazka Tímea z Bežeckého klubu Poprad.
Aj v mužskej kategórii putovalo víťazstvo
do Popradu: „Absolvoval som všetky štyri
kolá, kde som obhajoval minuloročné víťazstvo bežeckej série. Dnes sa mi behalo
veľmi dobre, snažil som sa podať čo najlepší
výkon. Trať bola tvrdšia, takže sa lepšie behalo a s výsledkom som spokojný,“ povedal
Štefan Bachratý z tímu davorin.sk.
„Tento ročník Zimnej bežeckej série sa vydaril veľmi pekne. Mali sme naozaj veľmi
dobrú účasť, tretie a štvrté kolá boli dlho
vopred kompletne vypredané. Aj od pretekárov sme mali pozitívne ohlasy, čo nás ako
organizátorov veľmi teší. Oceňujú rozmanitosť jednotlivých pretekov. Každý je iný:
začíname prekážkovým behom, pokračujeme nočným behom okolo Šoldova, zaujímavý je aj beh pri východe slnka a celé sa
to končí behom do vrchu – do najvyššie položeného cieľa na Slovensku. Prihlásilo sa
nám viac ako 1 000 pretekárov, čo vidíme
ako jednu z možností prilákať ľudí do Tatier ako ideálnej destinácie pre túto cieľovú skupinu. Celý projekt Tatry v pohybe,
ktorého je Zimná bežecká séria súčasťou,
pokračuje marcovým behom v Kežmarku. V Tatrách budeme pokračovať od jari
do jesene ďalším ročníkom Tatry v pohybe PRESTIGE TOUR, bodovanou sériou,
ktorú otvorí 4. mája obľúbený City Trail
v Starom Smokovci. Pokračovať budeme
ďalšími piatimi behmi rôznej dĺžky a obtiažnosti v regióne Vysokých Tatier. Na tejto sérii je pre účastníkov atraktívne aj to,
že každý z nich si môže vyskladať kolekciu
účastníckych medailí, ktoré spoločne tvoria
panorámu našich veľhôr spolu s nápisom
TATRY,“ uviedla organizátorka podujatia
Viera Halásová z o.z. Sport Tatry. Registrácie na jednotlivé preteky budú spustené
kb
tento mesiac. 
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Napínavé pre teky o Pohár primátora
Prvé súťažné kolo na Bukovej Hore v stredisku Tatranská
Lomnica odštartovalo 23. ročník lyžiarskych pretekov žiakov tatranských škôl Pohár primátora Vysokých Tatier.

Ceny najrýchlejším lyžiarom odovzdal primátor
mesta Ján Mokoš s predsedom Lyžiarskeho
klubu, trénerom Jurajom Uhnákom.

Na štart prvého kola tohtoročných pretekov sa postavilo 47 talentovaných lyžiarov
z troch základných škôl: z Vyšných Hágov, Dolného Smokovca a Tatranskej Lomnice.
O víťazoch v šiestich vekových

kategóriách rozhodol súčet
časov dvoch jázd obrovského
slalomu. V kategórii najmladší
žiaci zvíťazil Radko Jendrušák
(ZŠ T. Lomnica), druhé miesto
patrilo Filipovi Štrbovi (ZŠ V.
Hágy) a tretie Jakubovi Pavčí-

kovi (ZŠ T. Lomnica). Medzi
dievčatami sa v tejto najnižšej
vekovej kategórii najlepšie darilo Emke Bačovej (ZŠ D. Smokovec), Katke Hoclárovej (ZŠ V.
Hágy) a Alexandre Šestákovej
(ZŠ T. Lomnica). Všetkých šesť
medailí a diplomov z kategórie
mladších žiakov získali lyžiari
zo ZŠ Tatranská Lomnica. Prvé
miesto získal Martin Matúšek,
druhé Daniel Szaffko a tretie
Jozef Pavčík, v kategórii dievčat zvíťazila Tamara Dorková
pred Veronikou Jarčuškovou
a Júliou Kunovou. Všetky pódiové umiestnenia v kategórii
starší žiaci obsadili opäť lyžiari
z Tatranskej Lomnice. Celkovo najrýchlejším pretekárom
prvého kola bol Ľudovít Tomáš
Dorko. Tesne za ním nasledovali Matúš Matúšek a Marko

Hubáč. Na najvyšší stupienok
v kategórii staršie žiačky sa postavila Monika Denická, druhé
miesto obsadila Karolína Kučerová a tretie Tímea Polorecká.
Spokojnosť s prvým kolom
pretekov vyjadril aj Ján Mokoš, ktorý prejavil svoju vďaku
za výbornú organizáciu pracovníkom Oddelenia kultúry
a športu mesta Vysoké Tatry
a členom spoluorganizátorského Lyžiarskeho klubu Tatranská
Lomnica. „Moja vďaka patrí
aj riaditeľom škôl, ktorí žiakom
vytvárajú podmienky na šport
a umožnili im zúčastniť sa pretekov. Všetci, ktorí došli do cieľa,
sú víťazmi!“ vyjadril vďaku primátor a teší sa na druhé finálové kolo, ktoré sa uskutoční 14.
marca na Štrbskom Plese.
kb


Ú spešná s á n k a r s k á sez ó na
V dňoch 25. až 27. januára sa v nemeckom Winterbergu uskutočnili Majstrovstvá sveta v sánkovaní. Jozef Ninis (ŠKP
Vysoké Tatry) skončil na výbornom 13.
mieste, Katarína Šimoňáková (ŠK Dukla BB) obsadila medzi ženami pekné 22.
miesto a v kategórii do 23 rokov to bolo
výborné 5. miesto.
1. a 2. februára sa konali v rakúskom
Igls Majstrovstvá sveta juniorov (MSJ)
v sánkovaní. Prvý deň boli na programe
preteky jednotlivcov. Z našich pretekárov dosiahol najlepšie umiestnenie Marián Skupek (ŠKS Helcmanovce), ktorý sa
umiestnil na 10. mieste. Tomáš Pisko (ŠKS
Helcmanovce) skončil na 15. mieste, Michal

Lopanič (TJ Lokomotíva
Čadca) na 17. mieste.
Jozef Hušla (TJ Vysoké
Tatry) bol po prvej jazde na výbornej 8. pozícii, avšak druhú jazdu
nedokončil, a preto sa
umiestnil na 24. mieste. Nasledujúci deň pokračovali MSJ pretekmi
dvojsedadlových
saní
a štafiet. Tomáš Vaverčák
a Matej Zmij (ŠK Dukla
BB) vybojovali vynikajúce 5. miesto, pričom
od 3. miesta ich delilo iba 0,049 s. Pred nimi
sa umiestnili iba dve sánkarské veľmoci
- Nemecko a Rusko.
6.2. sme v Lendaku slávnostne
otvorili prírodnú sánkarskú dráhu
prvými medzinárodnými pretekmi
- Pohárom prezidenta Slovenského
olympijského a športového výboru
v jazde na saniach na prírodnej dráhe.
Na 1. ročníku pretekov zvíťazili domáci
pretekári z SK Lendak vo všetkých kategóriách.
V utorok 29. januára sa na sánkarskom trenažéri v Starom Smokovci
konala už tretíkrát športová olympiáda detí a mládeže Mesta Poprad
v štartoch na saniach na ľade. Pretekov sa zúčastnilo 8 škôl, ktoré vytvorili trojčlenné družstvá. Najlepší čas
dosiahlo družstvo Spojenej súkromnej
školy v zložení Alexander Gálfy, Bruno Mick a Jozef Šifra. Druhé miesto
obsadili žiaci zo ZŠ s MŠ Dostojevské-

ho Poprad pred Spojenou školou GPDT.
8. februára prišla ďalšia skvelá správa
z nemeckého Winterbergu, kde domáci pretekár Tomáš Vaverčák s Matejom
Zmijom vyhrali na dvojsedadlových saniach preteky svetového pohára juniorov.
Marián Skupek si 15. februára vybojoval
v Oberhofe vo svetovom pohári skvelé 3.
miesto. V kategórii mladší juniori obsadil v celkovom hodnotení vynikajúce 2.
miesto spomedzi 60 športovcov. Juniorom
po 6 kolách skončila tohtoročná sezóna
svetového pohára.
V celkovom poradí v kategórii dvojsedadlové sane – juniori obsadil Tomáš Vaverčák s Matejom Zmijom pekné 5. miesto,
hoci na poslednom kole pretekov neštartovali. Aj juniorská štafeta v zložení Marián
Skupek, Andrea Pavlíková, Tomáš Vaverčák a Matej Zmij sa umiestnila na krásnom
5. mieste.
Viera Bachárová Findurová,
Slovenský zväz sánkarov

Literatúra pre deti a mládež
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Mesto
Vysoké Tatry
Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Weiss, Daniel:
Tejpovanie

Jednoducho si prelepiť boľavé miesto – funguje to? Áno,
s japonským spôsobom liečby Kinesio Taping, ktorý sa
využíva najmä pri zraneniach športovcov. Je však účinný
aj pre ostatné problémy, pri bolestiach pohybového aparátu
a svalov.
Kurćubić Ružić, Svetana:
Zatúlaná Máša

Kedysi dávno, v ďalekej rozľahlej krajine zvanej Rusko,
žilo milé malé dievčatko Máša. V jeden pekný letný deň
sa s kamarátkami vybrala do lesa nazbierať jahody a hríby.
Netušila, že ju tam čaká najväčšie dobrodružstvo, aké kedy
zažila...
Lesná,
Ľuba: Únos

Udalosť sa odohrala v čase, keď po počiatočnej etape transformácie, ktorú naštartovali po voľbách 1990 demokratocké
sily, prevzali moc autoritárski národno-populistickí politici.
Slovenská spoločnosť je odvtedy traumatizovaná skutočnosťou, že nie je možné domôcť sa spravodlivosti a potrestať ľudí, ktorí v službách štátu spáchali (resp. objednali)
zločiny únosu a vraždy.
Black, Jess: Strážkyňa krištáľov:
Slzy morských panien

Čarovný svet, v ktorom deti môžu hovoriť so zvieratami.
Eva s Oskarom sa ocitnú v ríši, kde vlnám vládnu zabijackí
piráti a jediným jazykom je reč mora. Morské panny nutne
potrebujú pomoc. Piráti ich zajali, aby mohli predávať ich
slzy ako poklad. Keď sa však z oceánu vytratia jeho dávne
ochrankyne, dôjde k narušeniu odvekej rovnováhy a všetok morský život sa môže ocitnúť v ohrození.
Zdenka Štefaňáková

Dňa 16. februára uplynulo desať rokov
od tragickej smrti nášho milovaného

Milana Plzáka.
Ani čas nedokáže zmierniť náš smútok z jeho straty.
Zdieľajte s nami spomienku.
Smútiaca rodina

Inzercia
Predám 2-izbový byt v Ta
transkej Lomnici, t. č. 0904
113 109.
Som Lomničanka a kúpim
byt v Tatrách na vlastné bývanie. T. č. 0903 977 414, ivagacikova@gmail.com.
Občianske združenie Familiaris poskytuje opatrovateľskú službu v domácnosti
od 1. februára 2019 v byte

alebo dome klienta. Viac sa
dozviete na: https://opatera.
webnode.sk/ alebo na tel. č.:
0948/619739.
Predám kvalitný leštený
smrekový tatranský obklad
perodrážku 3 €/m2, zrubový
obklad – polguľatý, hranový
aj dlážku na podlahy. T. č.:
0908 234 866, www.drevozrubyobklady.sk.

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

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy Vyšné Hágy 29, 059 84 Vysoké Tatry.
Kvalifikačné predpoklady
a požiadavky:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v zmysle vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
• vykonanie prvej atestácie (1.
kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy) v zmysle platnej
legislatívy • minimálne päť rokov
pedagogickej praxe
Ďalšie požiadavky:
• ovládanie štátneho jazyka,
• znalosť príslušnej legislatívy,
• ovládanie aspoň jedného svetového jazyka výhodou • bezúhonnosť, • zdravotná spôsobilosť, • komunikačné, organizačné

a riadiace schopnosti, • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie, • spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.
• znalosť práce s počítačom
Požadované doklady:
• písomná žiadosť o zaradenie
do výberového konania, • štruktúrovaný profesijný životopis,
• overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, • doklad o dĺžke pedagogickej praxe, • lekárske potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti (v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č.
317/2009 Z. z.), • písomný návrh
koncepcie rozvoja školy (max.
rozsah 3 strany), • výpis z registra
trestov nie starší ako tri mesiace,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti
všetkých údajov uvedených žiadosti a v prílohách k žiadosti • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými
predpokladmi a požiadavkami je potrebné doručiť v zalepenej obálke
označenej „Výberové konanie ZŠ Vyšné Hágy – NEOTVÁRAŤ“
osobne do podateľne Mestského úradu Vysoké Tatry alebo poštou
na adresu: Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry do 08. marca 2019 do 12:00 h. Do výberového konania budú zaradené len tie žiadosti, ktoré budú do konca uvedenej lehoty na predkladanie prijaté v podateľni mestského úradu (pri doručení poštou
musí byť žiadosť 08. 03. 2019 doručená). Bližšie informácie: Mestský
úrad Vysoké Tatry – Lucia Petrasová, tel. č.: +421 (0) 52 4780437,
e-mail: lucia.petrasova@vysoketatry.sk.
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude vyhlasovateľom uchádzačom spĺňajúcim stanovené podmienky oznámené
najmenej sedem (7) kalendárnych dní pred jeho uskutočnením.
Starý Smokovec, 14.02. 2019
Ing. Ján Mokoš
primátor mesta
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Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

KALENDÁR
PODUJATÍ

21.2. - 28.2. 2019
VÝSTAVY
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09:00 h

Vstupné: 16 €

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
SMOKOVCOV

Dolný Smokovec – zraz pri drevenom kostole
pri stanici TEŽ

Vstupné: 0,50 € - 2 € Starý Smokovec

celý
mesiac

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Expozície:

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

27

TATRANSKÉ CHATY - MAJÁKY
V MORI SKÁL A SNEHU

Starý Smokovec – Kaviareň a čajovňa U Vlka

celý
mesiac

VŠETKÝMI MILOVANÝ APA ŠERPA - Film Kanada, 14 min.,
r. 2017, réžia: Eric Crosland
ZAMRZNUTÁ CESTA - Film GB, 24. min, r. 2017,
réžia: Ben Page.

09:00-18:00

19:00 h

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

Vstupné: 1 €

Starý Smokovec – Kaviareň a čajovňa U Vlka
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od

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

O histórii a súčasnosti tatranských chát porozpráva
Iveta Buhušová z vydavateľstva I&B Tatry.

celý
mesiac

KNIŽNICA VYSOKÉ TATRY

VÝPOŽIČNÁ DOBA

09:00-16:15

KNIŽNICA STARÝ SMOKOVEC

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

celý
mesiac
09:00-18:00

Vstup voľný

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

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

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

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

celý
mesiac
09:00-18:00

Vstup voľný

POBOČKA TATRANSKÁ LOMNICA

okrem pondelkov

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

PONDELOK
ŠTVRTOK

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

Vstupné: 6 €-9 €
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HORY A MESTO

19:00 h

SOBOTA

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

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

Vstupné: 1 €

STREDA

Film FR, 45 min., r. 2017, réžia: Andy Collet.
Filmové premietanie festivalu Hory a mesto.

Celodenná kultúrno-turistická prechádzka po okruhu
pamiatok a zaujímavostiach spojená s obedom.

predpredaj: 12 €

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA

Starý Smokovec – Kaviareň a čajovňa U Vlka

Vstupné: 6 €-9 €

SOBOTA

Vstupné: 1 €

NOMÁDSKY AUTOBUS - IN GORA

Vstup voľný
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19:00 h

PIATOK

PROGRAMY

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

MAJSTRI ĽUDOVEJ VÝROBY
Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

Výstava produkcie troch výrobcov umeleckej tvorby
v roku 2018.
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.

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

GALÉRIA DOBRÁ HRAČKA
Tatranská Lomnica - bývalá práčovňa
Množstvo hier a atrakcií na jednom mieste.
Organizátor: Dobrá Hračka, +421 911 544 217,
info@dobrahracka.sk, www.dobrahracka.sk

TATRANSKÝ ŠPERK

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

Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

viac na www.vysoketatry.sk

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

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

