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Záchranári-psovodi si vymieňali skúsenosti
V dňoch 25. až 30. marca sa na Popradskom Plese uskutočnil Medzinárodný kynologický seminár, ktorého sa zúčastnili kynológovia zo štyroch európskych krajín
– Slovenska, Poľska, Chorvátska a Bulharska. Cieľom stretnutia bolo nielen podeliť
sa o svoje skúsenosti s kolegami zo zahraničia, záchranárske psy absolvovali tréning
a počas posledného marcového týždňa skladali aj svoje skúšky.
Napriek skutočnosti, že záchranárom
v horskom teréne pri lavínových nešťastiach do značnej miery pomáhajú aj technické vymoženosti, záchranárskeho psa
nič nenahradí. Začiatky služobnej kyno-

lógie horskej služby spadajú do obdobia
60. rokov minulého storočia, začínalo sa
od piky – keďže chýbala akákoľvek metodika, predošlé skúsenosti či výcvik. Pri zrode
horskej kynológie v Tatrách stál Štefan Zá-

S vítaním jari sa spájajú ľudové staroslovanské zvyky, ako aj veľké jarné upratovanie tatranských osád, ktoré sa uskutoční už
túto sobotu.

Ukončenie lyžiarskej pretekárskej sezóny sa
nieslo v duchu zábavy i zápisu do Slovenskej knihy rekordov. Viac v rubrike šport.

vacký, ktorého pomocníkom sa stal známy
záchranársky pes Udo. Prvé spoločné koncepčné skúsenosti spoločne nabrali počas
výcviku lavínových psov v Rakúsku, následne bol (v roku 1968) založený Kynologický klub Horskej služby, ktorý postupne
vypracoval aj metodiku výcviku lavínových
psov a organizoval mnohé kurzy. V nasledujúcich dekádach záchranári so svojimi
(pokračovanie na str. 7)

Autori projektu Zásahy Tatry 2019 predstavili svoje architektonické vízie. Nápady, ako by sa mohol zmeniť kolorit Starého Smokovca, nájdete na str. 9.
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(pokračovanie na str. 6)

Čaputová bude prvou slovenskou prezidentkou
VYSOKÉ TATRY/ SLOVENSKO – V sobotňajšom druhom kole volieb sa rozhodlo, kto zasadne na nasledujúcich päť rokov do prezidentského kresla. Na základe výsledkov prvého
kola sa rozhodovalo medzi dvoma najsilnejšími kandidátmi - Zuzanou Čaputovou a Marošom Šefčovičom. Hoci druhé kolo poznačila rekordne nízka účasť, viac ako milión voličov
dalo svoj hlas Zuzane Čaputovej, ktorá sa stane historicky prvou slovenskou prezidentkou.
Pred dvoma týždňami, 16.
podporu (svoj hlas jej dalo zvyšných 774 voličov Maromarca, si 2 158 859 obyvate- 1 056 582 voličov). Šefčovič šovi Šefčovičovi. Súčasnému
ľov Slovenskej republiky volilo mal na svojom konte 41,59 % prezidentovi Andrejovi Kisv prvom kole svojho budúce- hlasov (volilo ho 752 403 obča- kovi, ktorého si Slováci zvolili
ho prezidenta. Spomedzi 13 nov). V Prešovskom kraji bolo v priamych voľbách pred piatikandidátov, ktorí sa uchádzali poradie kandidátov obrátené: mi rokmi, uplynie funkčné obo post hlavy štátu, postúpili zvíťazil Šefčovič s 51 % nad Ča- dobie 15. júna. V ten deň bude
dvaja najlepší do druhého kola: putovou so 49 %. Na úze- inaugurovaná jeho nástupkykandidátka Progresívneho Slo- mí mesta Vysoké Tatry bolo ňa, prvá slovenská prezidentka
venska Zuzana Čaputová a ne- v šiestich volebných okrskoch Zuzana Čaputová.
závislý kandidát eurokomisár zapísaných 4 182 oprávnených
Volebné miestnosti sa opäť
Maroš Šefčovič. Tí v druhom voličov. Z toho 3 207 s trvalým otvoria už o mesiac. V poradí
kole zabojovali o priazeň pobytom v meste Vysoké Tat- dvanáste voľby do Európsketakmer 4,5 milióna oprávne- ry a zvyšných 975 prišlo s hla- ho parlamentu, zároveň štvrté
ných voličov. K volebným ur- sovacími preukazmi z iných na Slovensku, sa uskutočnia
nám prišlo 41,79 % voličov, čo slovenských miest. Celko- v členských štátoch únie od 23.
je v prezidentských voľbách vá účasť v Tatrách dosiahla do 26. mája 2019. Termín kohistoricky najnižšia účasť. s 61, 52 % slovenský nadprie- nania volieb na Slovensku je
Úspech nakoniec slávila Ča- mer. Až 1 740 voličov odovzda- stanovený na sobotu 25. mája.
kb
putová, ktorá získala 58,40 % lo svoj hlas Zuzane Čaputovej,

Prehľad výsledkov volieb prezidenta Slovenskej republiky v rokoch 1999 – 2014
Od roku 1999 majú občania Slovenska právo voliť prezidenta SR v priamych voľbách tajným hlasovaním na volebné obdobie päť rokov.
Tabuľka uvádza prehľad volebných výsledkov v doteraz konaných voľbách prezidenta Slovenskej republiky vo Vysokých Tatrách:
Prehľad výsledkov volieb prezidenta Slovenskej republiky v rokoch 1999 – 2014
prvé kolo volieb

druhé kolo volieb

Stanislav Bernát
Martin Bútora
Ivan Gašparovič
Jozef Kalman
Ján Králik
Július Kubík
Eduard Kukan
Vladimír Mečiar
František Mikloško
Ľubo Roman
Rudolf Schuster
Jozef Šesták
Ivan Gašparovič
Iveta Radičová
František Mikloško
Zuzana Martináková
Milan Melník
Dagmar Bollová
Milan Sidor

Ivan Gašparovič
37,92 %
Iveta Radičová
40,34 %

Gyula Bárdos
Jozef Behýl
Ján Čarnogurský
Róbert Fico
Viliam Fischer
Pavol Hrušovský
Ján Jurišta
Andej Kiska
Milan Kňažko
Stanislav Martinčko
Milan Melník
Helena Mezenská
Radoslav Procházka
Jozef Šimko

Andrej Kiska
36,69 %
Radoslav Procházka
24,35 %

Vladimír
Mečiar
24,47 %,

84,48

Rudolf
Schuster 59,13 %

Eduard Kukan
18,85 %

58,29

56,20

4. apríl 2009

Vladimír Mečiar
11,60 %,

29. máj 1999

Ján Demikát
Michal Kováč
Juraj Lazarčík
Vladimír Mečiar
Ivan Mjartan
Rudolf Schuster
Ján Slota
Juraj Švec
Magda Vášáryová
Boris Zala

dátum
konania
volieb

17. apríl 2004

výsledky
volebná účasť
hlasovania vo Vy- vo Vysokých
sokých Tatrách
Tatrách (%)

56,93

29. marec 2014

kandidáti na funkciu
prezidenta

15. máj 1999

dátum
konania
volieb

3. apríl 2004

Slovenský zrakovo znevýhodnený lyžiar Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom získali
veľký krištáľový glóbus za celkové
prvenstvo vo Svetovom pohári
v para alpskom lyžovaní v predposledný marcový týždeň. Okrem
toho vybojovali aj malé glóbusy
za slalom a super-G. Haraus s Hudíkom podčiarkli úspešnú sezónu
dvoma víťazstvami v slalome SP
vo francúzskom Morzine. V oboch
slalomoch medzi zrakovo znevýhodnenými mužmi úplne nevidiaci slovenský reprezentant Marek
Kubačka s navádzačkou Máriou
Zaťovičovou obsadili štvrtú pozíciu. Ročník bol vydarený aj pre
Kubačku so Žaťovičovou, ktorí
získali malý glóbus za obrovský
slalom. Haraus s Hudíkom skončili v celkovom poradí disciplíny
na druhom mieste.
V nedeľu 7. apríla si pripomenieme Svetový deň zdravia (World
Healthy Day), ktorý bol vyhlásený
v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pripomenutie vzniku WHO v roku
1948. Tento dátum býva tradične
sprevádzaný celosvetovými podujatiami sústreďujúcimi sa na každoročne vyhlasovanú tému. Zdravie je telesné, duševné a sociálne
blaho. Treba oň dbať a chrániť si
ho.
Zástupcov iniciatívy Aj my sme
Tatry! prijal minister životného
prostredia László Sólymos. Stalo sa tak 19. marca, aby spoločne
rokovali o pripomienkach k novému návrhu návštevného poriadku
TANAP-u, ktorý sa stal v uplynulých týždňoch terčom ostrej kritiky značnej väčšiny všetkých tých,
ktorí v Tatrách trávia voľný čas
a sú im blízke. Minister na základe tohto stretnutia rozhodol o pozastavení procesu schvaľovania
návrhu návštevného poriadku,
a to s úmyslom vytvoriť dostatočný priestor pre rozumnú diskusiu
zainteresovaných strán. Po prijatí
a zapracovaní všetkých návrhov
a pripomienok bude pôvodný návrh doplnený a v čo najkratšom
čase prijatý.
Hotel Bachledka Strachan
v Bachledovej doline sa v sobotu
30. marca na osem mesiacov uzavrel. Po desiatich rokoch služby ho
čaká výrazná rekonštrukcia.
V uplynulých dňoch bol zaznamenaný výskyt bocianov, a to
na viacerých miestach podtatranského regiónu. Vzácni operenci
majú za sebou prílet z afrického
kontinentu, kde tradične trávia

21. marec 2009

videli počuli

Spravodajstvo

15. marec 2014

2

výsledky
volebná účasť
hlasovania vo Vy- vo Vysokých
sokých Tatrách
Tatrách (%)

Vladimír
Mečiar
27,91 %
Rudolf
Schuster
72,08 %

86,72

Rudolf
Schuster
57,18 %

50,35

Ivan
Gašparovič
59,19 %

62,40

Ivan
Gašparovič
55,53 %

66,84

Andrej
Kiska
59,30 %

Vladimír
Mečiar 24,29 %;
Ivan
Gašparovič
75,70 %

Ivan
Gašparovič
46,72 %
Iveta
Radičová 53,27
%

Andrej Kiska
71,75 %
Róbert Fico
28,25 %

zvolený
prezident SR

Martina Šlampová
Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad
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Spravodajstvo

Získajte štátny príspevok na dovolenku
Poberatelia starobného, predčasného alebo výsluhového dôchodku môžu požiadať
o jednorázový príspevok na rekondično-liečebný pobyt na Slovensku.
Poskytovaná výška dotácie Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny je vo výške 50 eur. Využiť sa dá na týždenný pobyt
v slovenských horských či kúpeľných rekreačných zariadeniach. Ministerstvo práce
vyčlenilo na pobyty 597 000 eur a rozdelilo
ich medzi tri organizácie, ktoré pobyty zabezpečujú: Jednota dôchodcov na Slovensku, Konfederácia odborových zväzov SR,
ktorá spolupracuje so spoločnosťou SOREA, a Odborový zväz potravinárov. Štátny
príspevok na dovolenku môže nepracujúci
senior využiť iba raz v roku. Keďže počet
schválených príspevkov je limitovaný, záujemcovia by si mali svoj pobyt rezervovať

K dispozícii je bezplatné

poradenstvo

Vďaka finančnej dotácii Ministerstva
hospodárstva SR poskytuje Spoločnosť
ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) občanom
bezplatné poradenstvo, a to v štyroch krajoch Slovenska – Prešovskom, Košickom,
Trnavskom a Bratislavskom.
Ako uviedol predseda združenia Michal
Fáber, v poradniach v Poprade, Košiciach,
Trnave a Bratislave boli v minulom roku prijaté stovky podnetov: „Spolu šlo o 414 podnetov a v prospech spotrebiteľov sa nám podarilo získať rôznymi formami ako je napríklad
vrátenie kúpnej ceny, výmena tovaru, zľava
z ceny či iné finančné aj nefinančné benefity
dohromady 87 956 eur.“ Problémy spotrebiteľov sa najčastejšie týkali finančných služieb
– bankových či nebankových úverov, poistenia. Vo veľkej miere šlo aj o reklamácie obuvi, elektroniky (najmä mobilných telefónov
a počítačov), ďalej problematické zmluvy
o dodávke elektriny a plynu, stavebné a remeselné práce, reklamácie cestovných služieb atď.
S.O.S. venuje zvýšenú pozornosť nekalým
praktikám v oblasti spotrebiteľskej ochrany,
no okrem toho poskytuje aj bezplatné poradenstvo predajcom a poskytovateľom služieb,
seniorom a zdravotne hendikepovaným.
Pre zástupcov spotrebiteľských združení
a iných vzdelávacích inštitúcií sa uskutočnil
tiež jednodňový tréning s názvom Pripravení na spotrebiteľské právo, ako aj dve desiatky
workshopov, na ktorých boli malí a strední
podnikatelia oboznámení so slovenskou, no
tiež európskou legislatívou na ochranu spotrebiteľa. Združenie má v úmysle v obdobných aktivitách pokračovať aj v tomto roku.
Kontaktné osoby poskytujú poradenstvo v určených hodinách (bližšie na www.
sosspotrebitelov.sk/kontakt), a to osobne,
e-mailom či telefonicky. V Poprade vám poradia na adrese Nábrežie Jána Pavla II. č. 16.
mp

čo najskôr. Jednotlivé rekondičné pobyty
budú zahájené 7. mája.
Postup na získanie príspevku:
Ak ste poberateľom starobného, predčasného alebo výsluhového dôchodku, nepracujete (nemáte živnosť ani na dohodu)
a máte trvalý pobyt na Slovensku, môžete
sa uchádzať o rekondičný pobyt.
V prvom rade potrebujete zo Sociálnej
poisťovne rozhodnutie o poberaní starobného či predčasného dôchodku.
V ďalšom kroku je potrebné vybrať a rezervovať si pobyt. Jedná sa o vopred stanovené pobyty dlhé 7 dní (6 nocí) s plnou
penziou. Oblasť či hotel si môžete vybrať

z ponuky asi 11 hotelov, ktoré sa nachádzajú v horských strediskách, kúpeľných či
hlavnom meste (kompletnú ponuku ubytovacích zariadení nájdete na www.sorea.sk
alebo na stránke Jednoty dôchodcov na Slovensku). Slovenskí seniori, ktorí sa rozhodli stráviť dovolenku vo Vysokých Tatrách,
môžu absolvovať liečebný pobyt v Hoteli
Palace či Branisko v Novom Smokovci.
Pri nástupe na rekreáciu podpíšete čestné
vyhlásenie o tom, že spĺňate zákonom stanovené podmienky na získanie príspevku
vo výške 50 eur. Manželský pár tak môže
získať príspevok na dovolenku 100 eur.
Potom vám už neostáva nič iné, ako vychutnať si pobyt a načerpať nové sily.
kb

K diskusii spoza pomyselného okrúhleho stola
STARÝ SMOKOVEC – Asociácia horských sídel Slovenska, Regionálne združenie tatranských
a podtatranských obcí, Zväz cestovného ruchu SR, Oblastná organizácia cestovného ruchu
Región Vysoké Tatry a ďalší partneri odprezentovali rezortným ministerstvám, inštitúciám
a verejnosti svoje návrhy a požiadavky dotýkajúce sa pripravovanej zonácie Tatranského
národného parku. Stalo sa tak vo štvrtok 28. marca na Mestskom úrade v Starom Smokovci.

Podľa zástupcov vyššie menovaných
inštitúcií, aktuálne je na zonáciu TANAP-u prihliadané len z ochranárskej
perspektívy, o záujmy a potreby ďalších
subjektov, ktoré na území pôsobia, sa nedbá. Pritom režim na území národného
parku je tesne prepojený s každodenným
životom obyvateľov tatranského a podtatranského regiónu, ovplyvňuje možnosti
ich rozvoja a fungovanie cestovného ruchu. „Obce a turizmus sa na území Tatier
vyskytovali a rozvíjali dávno pred vyhlásením národného parku, ale odvtedy sa ich
postavenie a možnosti rozvoja nikdy detailne neriešili,“ uviedol predseda Asociácie
horských sídel Slovenska (AHSS) a zároveň primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš. Ten zástava myšlienku, že na základe
tejto skutočnosti ľuďom žijúcim v intravilánoch obcí na území TANAP-u zákony
na ochranu národného parku do značnej miery zväzujú ruky. Mokoš považuje
za dôležité zatraktívniť tatranské sídla
nielen pre turistov, no aj pre domácich.
Za zásadné považuje tak výstavbu nových

turistických objektov, ako aj obnovu či
prestavbu už jestvujúcich stavieb, ktoré
v mnohých prípadoch chátrajú, ďalej budovanie cyklochodníkov alebo získavanie
nových plôch pre bývanie.
Tak ako on, aj ostatní prítomní zástupcovia majú záujem v čo najkratšom čase
nastaviť pravidlá s tým, že nový návrh
bude vyvážený a bude výsledkom rokovaní všetkých dotknutých strán. Richard
Pichonský, podpredseda predstavenstva
Oblastnej organizácie cestovného ruchu
(OOCR) Región Vysoké Tatry, vyjadril
na stretnutí svoje presvedčenie, že Tatry sa môžu z hľadiska cestovného ruchu
ďalej rozvíjať tak, aby boli naplnené aj požiadavky ochranárov, no aby tiež rozumným spôsobom napredovali tatranské
strediská cestovného ruchu. „Vnímame,
že nastaviť pravidlá v národných parkoch
chcú všetky strany, my vieme a chceme
byť konštruktívnym partnerom v debate
o ďalšom fungovaní tohto územia,“ dodal.
Jednou z požiadaviek zástupcov horských
sídel a subjektov cestovného ruchu je, aby
v rámci dohody o novej zonácii TANAP-u,
bolo 1,5 % súčasného
územia národného parku určeného na rozvoj
turizmu, športu, kúpeľníctva a rekreačných
aktivít. Zároveň navrhujú vytvorenie rezervy
pre rast a rozvoj sídel
na úrovni minimálne 10
% z ich celkovej súčas(Zľava) R. Pichonský (OOCR RVT), B. Hlavatý (TMR), Š.
nej zastavanej plochy,
Bieľak (RZTPO), M. Sýkora (ZMOS) a J. Mokoš (AHSS)
menšiu administratívnu
počas otvorenej diskusie v Starom Smokovci.

(pokračovanie na str. 7)
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Vynášanie Moreny predstavuje starý ľudový zvyk, ktorý má korene v predkresťanskom období. V tom čase ľudia verili, že svojím konaním môžu
ovplyvniť nadprirodzené sily, ktoré ovládajú prírodu a striedanie ročných
období. Ak chceli privolať jarné lúče, museli Morenu symbolizujúcu zimu
upáliť alebo utopiť v potoku. Tá mala podobu slamenej figuríny oblečenej
do ženských šiat, ktorú niesli so spevom k potoku mladé devy. Symbolické
privítanie jari sa uskutočnilo aj pod Tatrami. Deti z MŠ v Dolnom Smokovci si
spoločne s pani učiteľkami vyrobili slamenú Morenu, ale aj tričká so slovanskými motívmi. V sprievode rodičov sa prešli uličkami osady až k potôčiku,
kde sa symbolicky rozlúčili so zimou a privítali teplú slnečnú jar.
fm kb

Fotoreport

Dobrý pedagóg nie je len učiteľom. Je vychovávateľom, vnímavým psychológom, spravodlivým policajtom, láskavým priateľom a ľudským
vzorom. Jeho náročná práca nie je len zamestnaním, ale aj poslaním.
Každoročne 28. marec, deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, patrí všetkým slovenským učiteľom. Pozvanie na oslavu Dňa učiteľov prijali desiatky pedagogických i nepedagogických zamestnancov
tatranských škôl. Spoločne strávené popoludnie v kruhu svojich kolegov,
ktorí vštepujú deťom múdrosti a všeľudské hodnoty, bolo poďakovaním
za náročnú prácu a trpezlivosť. Súčasťou podujatia v réžii ZŠ Tatranská
Lomnica bolo vystúpenie žiakov i pedagógov ZUŠ a slovenského zabávača, speváka a imitátora Števa Hruštinca . 
kb

Z. Štefaňáková

kb

mp
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Tatranské spektrum

Marec - mesiac knihy
S batôžkom kníh, palicou v ruke a najčastejšie oblečeného do rimavského kroja –
tak ho stretávali ľudia pred vyše storočím
na jeho potulkách nielen po rodnom
kraji, ale i po iných stoliciach a roztrúsených dolnozemských osadách.
Aj my sa v marci – mesiaci knihy – častejšie stretávame s čitateľmi v našich tatranských knižniciach pri rôznych akciách,
prostredníctvom ktorých sme čitateľom poodhalili tajomstvo kníh, vtiahli ich do deja.
Spoznávali čaro písaného slova a preverili si
znalosti z tejto oblasti formou kvízu. Obohatením boli aj besedy, na ktorých mali čitatelia
možnosť nazrieť do tvorby autora a dozvedeli sa veľa informácií a zaujímavostí priamo
od nich. Sme radi, že sme deťom vybraných
ročníkov zo ZŠ v Dolnom Smokovci a Tatranskej Lomnici pripravili besedu s Karolom
Semanom a predstavili jeho knihu Moja
najmilšia ZOO, kde mapuje štyridsať rokov
od vzniku ZOO v Košiciach, tretej najväčšej
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„Chodil v temnotách a roznášal svetlo.“ „Poznali
ho veľkí i malí vo väčších i celkom malých dedinách. Bol priateľom všetkých dobrých ľudí
– Matej HREBENDA-HAČAVSKÝ.“

zoologickej záhrady v Európe. Dozvedeli sa
zaujímavosti zo života zvierat a pobavili sa
aj nad úsmevnými príhodami so zvieratami,
ktoré zažil pán Seman počas svojho „riaditeľovania“ v tejto ZOO.
Ďalšia beseda bola určená dospelým čitateľom v Dennom centre v Novom Smokovci
a v Tatranskej Lomnici, kde sme v knižnici
privítali Blaženu Bendíkovú, autorku knihy
skutočných príbehov, ktorú vydala pod názvom Pokrivené životy. Hovorí sa, že najzaujímavejšie príbehy píše sám život. A tak je to
aj v jej knihe. Príbehy, ktoré sú v nej opísané,
sa naozaj stali počas jej profesijného života
sociálnej pracovníčky a iné sa stali jej blízkym, rodine, priateľom a známym. Beseda
mala úžasnú atmosféru, vďaka rozprávačskému talentu pani Bendíkovej. Ďalšiu be-

sedu s ňou pripravujeme aj v mesiaci apríl
v Dennom centre v Dolnom Smokovci.
Nezabudli sme ani na najmenších, našich
škôlkarov, ktorých navštívil Zbyňo Džadoň,
hudobník, textár, herec a autor knihy Lara
a nebo, z ktorej deťom čítal. Okrem čítania
osviežil besedu aj spevom a hrou na ukulele,
pri ktorom nám deti predviedli svoje tanečné umenie.
Ďakujeme všetkým čitateľom, malým i veľkým, ktorí navštevujú naše knižnice a podporujú kultúru slova, učiteľkám v školách
aj v škôlkach, ktoré navštevujú s deťmi knižnice na rôznych akciách a tým vedú deti k poznávaniu kníh a čítaniu. Tešíme sa aj na nových čitateľov, ktorých radi uvítame v našich
tatranských knižniciach. 

Z. Štefaňáková

Pokrivené životy

nizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku
získala niekoľko významných ocenení.
V roku 2007 získala za dlhoročnú aktivitu
v oblasti sociálnej práce, kultúry a angažovanosti v organizáciách seniorov Cenu
primátora mesta Svit, v roku 2017 bola
Jednotou dôchodcov vyhlásená za Osobnosť roku 2016. Aj v dôchodkovom veku
ostala verná svojej práci - životnému
poslaniu. Pri neľahkej práci s ľuďmi bola
svedkom veľkej lásky ale i nenávisti, vypočula si množstvo príbehov. Takmer všetky
mali vďaka jej obetavej práci a empatii,
láskavosti a umu pri rozhodovaní šťastný koniec a radostné pokračovanie až
do dnešných dní. Knihu - zborník udalostí
z praxe - tvorí 78 príbehov, ktoré odkrývajú skutočné osudy ľudí, ktorí nevládali
niesť ťarchu života. Násilie či vraždy boli
daňou za alkohol, ktorú si odnieslo viacero
rodín, s ktorými sa stretávala v súdnej sieni. Pri čítaní knihy si uvedomíte, ako ľahko
sa pokojná hladina života dokáže ľudskou
hlúposťou v okamihu zmeniť na rozbúrekb
né more problémov...


vítanie detí
V Obradnej sieni Mestského úradu v Starom
Smokovci sa uskutočnila slávnosť vítania
detí. Malých Tatrančekov, ktorí sa narodili
v rokoch 2018 a 2019, privítal primátor
mesta za spoluúčasti poslancov za jednotlivé mestské časti. Slávnostného prijatia
najmenších obyvateľov mesta sa zúčastnili
rodičia, starí rodičia i súrodenci, pre ktorých
bol pripravený krátky kultúrny program.
Za jeden rok sa narodilo 24 detí, z toho 12
chlapcov a 12 dievčat, ktorých mená sa zapísali do kroniky mesta Vysoké Tatry.
Pri tejto príležitosti vám pripomíname
zmenu v podmienkach účasti na slávnosti
prijatia jubilantov a vítania detí. Po prijatí
zákona o ochrane osobných údajov (GPDR)
bolo vydané nariadenie, podľa ktorého je potrebné požiadať o účasť na týchto obradoch.
V súvislosti s týmto zákonom majú oslávenci alebo ich príbuzní:
Vyplniť písomnú žiadosť (nájdete ju na internetovej stránke mesta Vysoké Tatry – www.
vysoketatry.sk v Aktuálnych oznamoch prípadne v sekcii Tlačivá, v Denných centrách
alebo na pulte prvého kontaktu mestského
úradu).
Žiadosť v dostatočnom predstihu doručíte
osobne na mestský úrad (pri prijatí jubilantov minimálne mesiac pred narodeninami,
v prípade vítania detí sa slávnostné prijatie
uskutočňuje raz do roka v jarných mesiacoch,
preto je potrebné žiadosť o privítanie novorodeniatka doručiť najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka).
Bližšie informácie nájdete na stránke mesta alebo vám ich poskytne vedúca oddelenia
školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Anna
Jurečková: anna.jureckova@vysoketatry.sk,
kb
052/4780413 

Sú príbehy, ktoré by nedokázal vymyslieť
ani ten najlepší spisovateľ. Tieto príbehy
dokáže napísať len sám život. Láskavá
Blažena Bendíková zažila počas svojej
práce množstvo tragických i dojemných
príbehov na vlastnej koži. Spísala ich
a v roku 2017 vydala knižne pri príležitosti svojich 80. narodenín. O príbehoch,
ktoré nás nútia zamyslieť sa nad vlastným životom a šťastím, porozprávala
v dennom centre a knižnici aj Tatrancom.
„Ľudské vzťahy sú mnohokrát také zložité a nevyspytateľné, že akákoľvek prognóza v ich vývoji sa často ukáže ako nesprávna.“ Týmito slovami sa začína kniha
skutočných príbehov Pokrivené životy. Jej
autorkou je Blažena Bendíková, ktorá 23
rokov pracovala v sociálno-právnej oblasti v podtatranskom meste Svit, kde žije
od roku 1962. Od roku 1989 bola vo funkcii vedúcej referátu starostlivosti o rodinu
a deti na Obvodnom úrade vo Svite. Nielen ako spoluzakladateľka základnej orga-

Škôlkari sa tešili z návštevy
V stredu dopoludnia (27. marca) sa tatranskými materskými školami niesol veselý smiech detí,
ešte hlasnejší ako zvyčajne. Pozrieť ich totiž prišla milá návšteva a o zábavu bolo postarané.
Nadaný hudobník, moderátor, herec, no v neposlednom rade spisovateľ Zbyňo Džadoň zavítal najskôr do MŠ v Dolnom Smokovci, no aby nebolo smutno ani novosmokoveckým škôlkarom, navštívil aj ich. Pridali sa aj deti z MŠ Vyšné Hágy, ktoré si spravili
vychádzku a električkou sa doviezli do Nového Smokovca.
Vzácny hosť deťom prečítal niekoľko príbehov zo svojej rozprávkovej knihy Lara
a nebo, ktorej päťročná hlavná hrdinka – zvedavá a tvrdohlavá Lara – spoločne so svojím
strýkom Rudom, prezývaným tiež Hlava, prežívajú množstvo zaujímavých situácií. Rozprávajú si príbehy, premáhajú vietor aj strach či spievajú veselé, no aj poučné pesničky,
rovnako ako si zaspieval Zbyňo s deťmi počas dvoch stretnutí so škôlkarmi. Dokonca sa
aj tancovalo a deti si pre hosZbyňo Džadoň v 90. rokoch pôsobil v niekoľkých hudobťa pripravili prekvapenie –
ných zoskupeniach (Collegium SDS, Formát a i.), no vyskúza klavírneho sprievodu pani
šal si aj divadelné dosky – v muzikáli Kráľ Dávid stvárnil úloriaditeľky MŠ Nový Smohu Joába. Na svojom konte má básnickú zbierku (Výbľaby),
kovec Eleny Tancošovej mu
knihu pre deti (Lara a nebo) a je tiež autorom množstva
na oplátku zaspievali veselú
textov a hudby. Značnú časť svojej tvorivej energie venuje
pesničku. 
mp
práve projektom pre deti.
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videli počuli
(dokončenie zo str. 2)

obdobie niekoľkých mesiacov,
aby prečkali chladnú zimu. Návrat bocianov z Afriky pozorujú
v tomto období však aj v iných
častiach Európy.
Obdivovatelia slovenskej prírody majú možnosť zúčastniť sa
do 9. mája jedinečnej výstavy,
ktorá sa uskutočňuje pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia
Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. V rámci nej je
predstavené nielen rastlinstvo, živočíšstvo a neživá príroda tohto
regiónu, ale aj história a činnosť
Správy CHKO Cerová vrchovina
pri ochrane tohto jedinečného
územia, ktorá výstavu pripravila
v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom v Rimavskej
Sobote. Návštevníci môžu prostredníctvom fotografií, textov,
preparátov a interaktívnych hier
bližšie spoznať známe a menej
známe organizmy a krajinu tohto
regiónu Slovenska.
Viaceré lyžiarske strediská
už ukončili zimnú sezónu, no tie
väčšie stále dúfajú v to, že zalyžovať si bude možné ešte aj počas
veľkonočných sviatkov. Vo Vysokých Tatrách sú v prevádzke všetky zjazdovky aj lanovky, nelyžuje
sa len na Bukovej hore v Tatranskej Lomnici. Naopak s lyžiarskou sezónou sa už pod Tatrami
rozlúčili aj v menších strediskách, a to v Lučivnej, v Lopušnej
doline, ale aj na svahu v Spišskom
Bystrom či v Liptovskej Tepličke.
Dňa 2. apríla sme si pripomenuli medzinárodný deň detskej
knihy, ktorý bol vyhlásený v roku
1967 Medzinárodným výborom
pre detskú knihu (International
Board on Books for Young People – IBBY). V rovnaký deň si
totiž svet pripomína narodenie
velikána literatúry pre najmenších, dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Cieľom
tohto významného dňa je podnietiť lásku detí k čítaniu, materinskému jazyku a literatúre.
Tatranská Polianka sa počas
21. a 22. marca stala dejiskom
významného lekárskeho podujatia, ktoré má v Tatrách svoju
dlhoročnú tradíciu. V Sanatóriu
Dr. Ghura sa konali Guhrove dni
dýchania. V poradí 15. pneumologického a imunoalergologického kongresu sa zúčastnila stovka
lekárov. Nosnými témami dvojdňového stretnutia odborníkov
boli informácie o astme, chronickom ochorení pľúc ako aj ďalších
chorobách dýchacích ciest. mp
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Navrhnite grafickú podobu vlakov
Od roku 2020 postupne pribudne na železničné trate vo Vysokých Tatrách päť nových vozidiel v hodnote takmer 40 miliónov eur. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyhlasuje
zaujímavú súťaž, v ktorej víťaz získa celoročné cestovanie vlakmi zadarmo a na našich
lokálnych tratiach budú premávať vozne s jeho grafickým dizajnom.
Do
prestížnej
tvorby
návrhu
exteriéru moderných vozidiel sa
môžu zapojiť všetci Slováci. Podstatou súťaže je preniesť symboly Vysokých Tatier po Slovensku počas celého roka. sokých Tatrách, ktorý by mal
na vozidlá tatranskej železnice Najväčším ohodnotením pre vý- obsahovať symboly typické
a poukázať tak na symbiózu hercu však bude možnosť stať pre daný región. Použité majú
tatranskej prírody a ekologic- sa na niekoľko rokov súčasťou byť maximálne 4 farby, pričom
kej vlakovej dopravy. Nové malebnej tatranskej prírody,“ základná farba je červená. Sújednotky budú hybridné – do- povedal Karol Martinček, člen ťažné návrhy treba zaslať do
kážu jazdiť na tratiach tatran- predstavenstva a riaditeľ úseku 21. apríla Železničnej spoločnosti Slovensko. Presné
ských elektrických železníc ako obchodu ZSSK.
podmienky súťaže nájdete
aj ozubnicovej železnice. „Víťaz Ako sa zapojiť do súťaže?
Úlohou súťažiacich je vytvo- na stránke vyhlasovateľa www.
súťaže získa prenosný preukaz
MAXI KLASIK, ktorý umožňuje riť tematický grafický návrh slovakrail.sk/sk/sutaz-tez/podkb
neobmedzené cestovanie vlakom exteriéru pre električky vo Vy- mienky.html

Vyčistime si mesto!
Jarné obdobie je spojené s prebúdzaním prírody, roztápaním snehu a pre mnohých aj s jarným upratovaním. V našom
meste sa už po 4. raz uskutoční veľké upratovanie tatranských osád od odpadkov, ktoré v prírode zanechali neporiadny návštevníci.
Podujatie spájajúce obyvateľov - dobrovoľníkov, ktorí chcú
pomôcť prírode a zveľadiť okolie svojho bydliska, organizuje
Občianske združenie Tatranský
parlament. Nápad, ktorý vznikol celkom spontánne si okamžite získal podporu mesta ako
aj verejnosti - postupne pribúda viac pomocníkov ako aj ďalšie oblasti. „Pred štyrmi rokmi
sme zorganizovali prvý ročník
v Tatranskej Lomnici. Prišlo 40
dobrovoľníkov, ktorí vyzbierali
100 plných vriec odpadu. V roku

2017 nás prišlo 55 a vlani až
70. Pomáha nám aj mesto, ktoré poskytlo financie na nákup
materiálu – vriec a rukavíc
pre účastníkov, ako aj VPS, ktoré zabezpečili odvoz odpadu.
Na druhom ročníku sme sa pustili aj do Smokovcov. Tam nám
počet zúčastnených zatiaľ každoročne exponenciálne narastá:
v roku 2017 nás prišlo 10, o rok
20. Chceme spájať obyvateľov
jednotlivých mestských častí,
preto tento rok rozširujeme naše
pôsobenie aj o Vyšné Hágy a Po-

lianky. V poobedných hodinách
bude pre všetkých účastníkov zabezpečené občerstvenie. Pomoc
nám ponúkli z Reštaurácie Central, kde bude zabezpečená strava pre Smokovčanov a z GOA
v Tatranskej Lomnici pre ostatných pomocníkov. Zistili sme, že
ideálnym obdobím na toto podujatie je jar, kedy už nie je sneh
a vegetácia ešte nie je taká hustá,
tráva je uľahnutá. V lete čistíme
potoky v okolí Tatranskej Lomnice, ktoré sú v správe Štátnych
lesov TANAP-u. Sme zvedaví,
aká účasť bude tento rok v zabehnutých i nových oblastiach.
Vopred ďakujeme všetkým sponzorom a hlavne dobrovoľníkom,
ktorí budú ochotní dať do tejto
akcie to najcennejšie, čo majú,
a to je ich čas.
Naším dlhodobým cieľom je
urobiť z mesta
Vysoké
Tatry
najčistejšie mesto
Slovenska, a preto aj touto cestou
pozývame všetkých, aby nám
k tomu ušľachtilému zámeru
dopomohli,“
povedal Michal
Hanč, predseda
OZ
Tatranský
parlament.
kb
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Záchranári-psovodi si vymieňali skúsenosti
(dokončenie zo str. 1)

pomocníkmi naberali skúsenosti, z ktorých ťažia dodnes.
V súčasnosti slovenskí psovodi so svojimi
psami patria k európskej špičke. Na Slovensku spomedzi plemien prevažuje nemecký
ovčiak, no štvornohými záchranármi bývajú aj zástupcovia plemena belgického
ovčiaka či border kólie. Za výcvikom psov,
ktorí v zimných podmienkach nespočetnekrát pomáhajú horským záchranárom
v akciách pri páde lavín, sú však hodiny
a hodiny tréningu obratnosti a poslušnosti – ide o denno-denný výcvik. No okrem
dobrej fyzickej kondície psa
je dôležitý aj psychotréning,
keď sa štvornohý záchranár
so svojím psovodom učia byť
vyrovnaní a pokojní, pes sa
v prvom rade musí naučiť, čo
má vlastne v lavíne hľadať.
Medzi účastníkmi sústredenia na Popradskom Plese
boli aj nováčikovia, celkovo sa ho zúčastnilo 39 psov
(od 9-týždňového šteňaťa
po ostrieľaného osemročného psa). K výcviku patrí

komplexná simulácia záchrannej akcie
vrátanie vrtuľníka – aj na ten musí byť záchranársky pes zvyknutý, keďže častokrát
sa stáva, že na miesto nešťastia musia byť
záchranári dopravení práve takto (v začiatkoch záchranárskej kynológie v Tatrách
sa ukázalo, že pes sa pri pešom transporte
k lavínovému nešťastiu vo vysokohorskom
teréne natoľko vyčerpal, že potom nebol
schopný hľadania). V rámci Medzinárodného kynologického seminára teda nesmel chýbať ani vrtuľník letky ministerstva
vnútra. Boli vykonávané lety so zameraním
na nasadenie psovoda so psom pomocou
žeriavu pri modelovej záchrannej akcii, čo je veľmi
dôležité najmä pre výcvik
mladých psov. Ako prezradil
horský záchranár a psovod
Zdeno Fedor, účel spĺňa takýto seminár hlavne tým, že
sa stretli psovodi aj z iných
krajín: „Skutočne nás teší takáto spolupráca, napríklad
bulharskí psovodi veľmi uznávajú našu kynologickú školu
a preberajú našu metodiku.
hzs Takisto kolegovia z Poľska,

hzs

Deň narcisov
11. apríl je medzinárodným dňom boja proti rakovine –
civilizačnej chorobe, ktorá na Slovensku postihuje každoročne tisíce ľudí. Pre ľudí s touto diagnózou funguje už 29
rokov charitatívna organizácia Liga proti rakovine, ktorá
od roku 1997 organizuje Deň narcisov – jedinečnú verejno-prospešnú zbierku, kedy môžete pomôcť aj vy.
Vo štvrtok 11. apríla zaplavia ulice žlté narcisy, ktorých
kúpou podporíte realizáciu
projektov pomáhajúcim onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Už
po 23-krát vyjadrí každý, kto
si pripne žltý kvietok na svoj
odev podporu tým, ktorí bojujú
s ťažkou chorobou. Dobrovoľný príspevok za narcis môžete
poskytnúť aj v našom meste:

v centrách tatranských osád
sa budú pohybovať dobrovoľníci a počas celého dňa bude
zbierka umiestnená na pulte
prvého kontaktu na Mestskom
úrade v Starom Smokovci.
Vďaka získaným finančným
prostriedkom môže Liga proti
rakovine fungujúca nepretržite od jej vzniku v roku 1990
realizovať psychosociálne projekty, šíriť osvetu o prevencii,

s ktorými spolupracujeme celoročne. Uznávaní kynológovia sú tiež Chorváti, takže toto
stretnutie hodnotíme určite veľmi pozitívne.“ Náplňou kurzu bolo tiež preskúšanie
psovodov a ich psov, a zároveň získavanie
jednotlivých výkonnostných kategórií,
preskúšaní boli aj na pracovisku so špeciálnymi pachmi. „Psíky máme preškolené
a môžeme si povedať, že sú pripravené či
do zimných alebo do letných podmienok,“
mp
doplnil Fedor. 

K diskusii spoza
pomyselného
okrúhleho stola
záťaž a zjednodušenie
niektorých schvaľovacích procesov. „Cestovný ruch je pre regióny, ktoré disponujú
prírodnými krásami a národnými parkami
najprirodzenejším odvetvím a mohol by byť
zdrojom atraktívnych pracovných príležitostí pre ľudí, ktorí žijú v regióne Tatier,“ doplnil Štefan Bieľak, predseda Regionálneho
združenia tatranských a podtatranských
obcí (RZTPO), ktorý novú zonáciu Tatier
považuje za zásadný dokument, ktorý určí
pravidlá na mnohé ďalšie roky.
Svoje stanoviská k pravidlám ďalšieho
fungovania na území TANAP-u prítomní
zástupcovia deklarovali podpisom spoločnej Výzvy. Nová zonácia by mala podľa
nich určiť jasné hranice jednotlivých zón
a nastaviť jednoznačné pravidlá, podľa ktorých sa budú môcť realizovať aktivity pre rozumný rozvoj horských sídel
a cestovného ruchu. Tie dosiaľ fungovali
na princípe udeľovania výnimiek. To však
malo za následok mnohé nezhody a negatívne postoje verejnosti voči akémukoľvek
rozvoju na území národného parku. mp

(dokončenie zo str. 3)

venovať sa publikačnej činnosti, vzdelávať žiakov v školách...
Každoročne poskytuje finančnú podporu zdravotníckym
inštitúciám na nákup väčšieho
prístrojového vybavenia, podporuje výskum a napredovanie
v liečbe, zabezpečuje bezplatné poradenstvo, rehabilitácie,
vzdelávacie kurzy a semináre
pre onkologických pacientov,
ale i workshopy určené širokej
verejnosti a to aj vďaka sieti
bezplatných psychologických
a sociálnych služieb v nemocniciach, ktoré budujú od roku
2010. Prostredníctvom informačných kampaní upozorňuje
verejnosť, aby sa chránila pred
rizikovými faktormi ako je
stres, fajčenie, nezdravá živo-

tospráva, obezita, nedostatok
pohybu. Liga pôsobí na medzinárodnej úrovni. Na čele
organizácie stojí jej zakladateľka Eva Siracká, ktorá získala
za kampane spojené s aktivitami v školách prvú cenu na medzinárodnej súťaži kreativity
v New Yorku v čase 15. výročia
založenia Ligy proti rakovine.
Svetová lekárska asociácia ju
zaradila medzi 65 významných
lekárov sveta, prezident SR jej
udelil Pribinov kríž I. triedy
ako uznanie za celoživotnú prácu v onkológii, v roku 2014 dostala Cenu Európskeho občana
a cenu Osobnosť Bratislavy.
Dodnes je aktívna a naplno pomáha všetkým, ktorí to v ťažkb
kých chvíľach potrebujú.
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av izujeme
Klub slovenských turistov v Starej Ľubovni organizuje 6. apríla
od 9.00 hodiny podujatie Čistenie
a úprava turistických trás. Do brigády sa môžu zapojiť všetci milovníci prírody a dobrovoľníci. Pôjde
sa po trasách Stará Ľubovňa Sídlisko Západ – Úboč, Ľubovniansky
hrad – Osly, Pasterník – Osly. Je
potrebné priniesť si so sebou náradie. Po skončení brigády na účastníkov čaká malé občerstvenie.
Dňa 7. apríla sa v obradnej sieni
Obecného úradu v Štrbe uskutoční 82. ročník podujatia venovaného poézii. Počas Slávností poézie
PhDr. Petra Švorca sa so svojím
prednesom predstavia deti materskej školy, víťazi školského kola
Hviezdoslavovho Kubína a dospelí recitátori. Ukážkami z tvorby si
chcú organizátori tiež pripomenúť
10. výročie úmrtia Milana Rúfusa a Michala Otčenáša, a zároveň
170. výročie od narodenia P. O.
Hviezdoslava.
V utorok 9. apríla o 19.00 hodine sa fanúšikovia Radošínskeho naivného divadla môžu tešiť
na komédiu Besame mucho alebo
Čo sa skrýva v kufri (a v nás). Svoju „viac smiešnu ako trpkú správu
o ľuďoch na hlavnej a vedľajšej
koľaji“ pod režisérskou taktovkou
Stanislava Štepku Radošínci odohrajú v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku.
V dňoch 9. až 11. apríla (utorok, streda, štvrtok) sa uskutočnia
Jarné predajné trhy 2019 v Kežmarku. Návštevníci sa môžu tešiť
na široký sortiment ponúkaného
tovaru a občerstvenia.
Blíži sa záver tohtoročnej zimnej bežkárskej sezóny, a tak sa
aj vy môžete zúčastniť Uspávania
bežiek, ktoré sa uskutoční v nedeľu 14. apríla v Areáli bežeckého
lyžovania Snow na Štrbskom Plese. O 9.00 hodine je na programe
deň otvorených dverí – prehliadka
techniky na úpravu tratí (ratraky,
skúter, Polaris), o 10.00 hod. samotné uspávanie bežiek a rozlúčková jazda v pyžamách. Účastníci
akcie sa môžu tešiť na občerstvenie
v cieli a záverečnú pyžamovú fotografiu.
Mesto Kežmarok v rámci 54.
ročníka Literárneho Kežmarku
vyhlasuje celoslovenskú literárnu
súťaž Literárny Kežmarok 2019
žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej
republike a slovenských žiakov
a študentov základných a stredných škôl v zahraničí. Zapojiť sa
môžu v troch kategóriách: I. (2. –
5. ročník základné školy) – poézia

(dokončenie zo str. 9)
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Vysoké Tatry v Piešťanoch
Pred dvoma týždňami prišla na Mestský úrad Vysoké Tatry
pozvánka na vernisáž výstavy do Piešťan. Čitateľ by si mohol
pomyslieť, že čo my s tým... Ale stačilo sa pozrieť na meno autora – Yaro M. Kupčo a názov výstavy „Vysoké Tatry“.

strany Tatier vidíme fotografiu Mnícha od Morského oka
i Mengusovského štítu a z tej
našej je to napr. Bielovodská
A bolo rozhodnuté. Toto
dolina. Tu má priateľa
si nemôžeme nechať ujsť.
hájnika Martina Stodolu,
Primátor mesta Ján Moo ktorom hovorí: „Martin
koš spolu s pracovníkmi
je dva metre vysoký, má
oddelenia kultúry a športu
stodvadsať kíl a je to strašsadli v posledný marcový
ne dobrý človek. Azda jedipiatok do auta a vybrali sa
ný zamestnanec TANAP-u,
do kúpeľného mesta na juktorý nemá pušku. Minule
hozápad Slovenska. V Piešho napadol medveď, tak ho
ťanoch sme odložili naše
len bakuľou dokázal odozimné kabáty, lebo tam sa
hnať, taký chlapisko to je.“
chodí už iba v košeliach,
Yaro miluje fotografovanie
a kráčali sme do mestKežmarskej Bielej vody.
skej galérie Fontána. Už
Chatári Ďuro Gantner
na schodoch nás vítal
predtým, či Tomáš Petrík
riaditeľ galérie a zároveň
teraz mu vždy vychádzaposlanec MsZ v Piešťanoch
li v ústrety: „Naložia ma
Martin Valo, ktorý nás
do takého veľkého terénneuviedol do výstavnej siePrimátor Vysokých Tatier J. Mokoš sa tešil ho auta a vyvezú aj s vone, kde sme mali obsadené
z príjemného stretnutia s fotografom zíkom hore. Niekedy idem
miesta v prvom rade spolu
Yarom M. Kupčom.
archív M. Valo popoludní a fotografujem
s primátorom Piešťan Petpri večernom svetle. Presrom Jančovičom a viceprimáto- v Piešťanoch. Po úraze zostal pím na chate, potom pri ranrom Michalom Bezákom. Tesne na vozíčku, čo mu však ne- nom svetle a východe slnka
pred 17.30 hod. sa priestor za- bránilo precestovať takmer fotografujem severnú stenu maplnil do posledného miesta – celý svet. A nielen to. Pri tom lého Kežmarského štítu a potom
pracovníci galérie narátali 130 fotografoval. Klasickým „sto- idem dolu. To sú pre mňa také
ľudí. Medzi nimi objavujeme ročným“ veľkoformátovým fo- moje Vianoce,“ pokračuje Yaro
aj známe tváre, napr. speváčku toaparátom s čiernou plachtou M. Kupčo s jemným dojatím
Adrienu Bartošovú či českého nad hlavou. Tak, ako to vidíme v hlase a doplní ďalší príbeh:
vo filmoch pre pamätníkov. „Mám kamarátov aj na Lomfotografa Vladimíra Bruntona.
Vernisáž začala úvodnými V súčasnosti uňho dominuje nickom štíte, tam sa vždy vyvedvoma skladbami žilinské- čiernobiela fotografia, ktorá ziem lanovkou a zostanem neho maliara a pesničkára Igora zachytáva pulz a srdce krajiny. jaké dva dni aj s prenocovaním.
Cvacha. Nasledoval príhovor Nechýbajú zátišia i panorama- Raz sa mi stalo, že po mojom
primátora Mesta Vysoké Tatry tické pohľady s minimalizova- príchode hore sa veľmi zhoršilo
Jána Mokoša a taktiež domáce- ním záberov odrážajúcich vplyv počasie a lanovka prestala preho primátora Petra Jančoviča. človeka.
mávať na štyri dni. Zostal som
A potom sa ujal slova ten, kvôli
Jeho najnovšia výstava s pro- tam úplne sám spolu s troma
ktorému prišlo toľko ľudí vráta- zaickým názvom „Vysoké Tatry“ introvertmi – meteorológom,
ne nás.
obsahuje 52 snímok z našich astronómom a fyzikom. Každý
Predstavme si ho aspoň veľhôr. Sú zoradené miestopis- z nich bol zavretý vo svojej kuv krátkosti. Yaro M. Kupčo ne – od severu, cez východ, juh tici a mne vlastne ten štít na celé
je rodený Kežmarčan žijúci až po západ Tatier. Z poľskej štyri dni patril, bol to pre mňa
úžasný zážitok.“
Toto je len malá časť
z príbehov, ktoré sa skrývajú za zábermi Yara M.
Kupča. Na záver potešíme všetkých Tatrancov
– naša piešťanská misia
bola úspešná, cieľ splnený: výstavu „Vysoké Tatry“ uvedieme v našej Vile
Flóra v poslednom štvrťroku – od 12. septembra
do polovice decembra
2019. Všetci milovníci
našich hôr sa majú na čo
Na snímke primátor Piešťan P. Jankovič pri svojom príhovore. Vľavo M. Valo,
tešiť.
riaditeľ galérie, a hudobný sprievod – pesničkár I. Cvach.
J. Kapustová
 Ján Bendík
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Ako by mohla vyzerať autobusová stanica v Starom Smokovci?
Projekt Zásahy Tatry 2019, o ktorom ste sa mohli čo-to dočítať v minulom čísle našich novín, si môžete stále prezrieť v smokoveckej Vile Flóra v rámci rovnomennej výstavy. Jednotlivé projekty vám
však postupne priblížime aj na stránkach Tatranského dvojtýždenníka v nasledujúcich týždňoch.
Architekti zapojení do projektu si vzali na mušku
aj verejný priestor, ktorý dominuje Starému
Smokovcu, a to hneď
dvakrát. Autobusová stanica s priľahlým
parkoviskom sa stala
témou autorskej dvojice –
Lucie Klimekovej a Pavla Pribylinca. Za cieľ si dali navrhnúť
funkčné a bezpečné riešenie
tejto časti Smokovca, ktoré by bolo zároveň
prirodzene zasadené
do prírody a okolitej
tradičnej
zástavby.
Hoci ide o pomerne
zásadný zásah do verejného priestoru, predložili víziu vytvorenia súvislej,
bezpečnej a bezbariérovej pešej komunikácie zo zastávky
TEŽ, cez autobusovú stanicu až do Horného Smokovca
a tiež k pozemnej lanovej dráhe
na Hrebienok. Súčasný stav má
niekoľko nedostatkov, okrem
iných je to absencia čakárne, vi-

zuálny smog, neprehľadnosť
informačného systému,
nejasnosť
hlavných
ťahov a ďalšie. Návrh
dvojice autorov tak
je jedným z možných
variantov, ako by bolo
možné tento priestor
zveľadiť.
V druhom návrhu
(realizovanom tímom
autorov okolo Martina
Marušinca) automobilová doprava
ustupuje
chodcom.
„Riešenie
pozostáva
z viacerých krokov, no
prvoradé bude zníženie
frekvencie
dopravy v centrálnej časti
Starého Smokovca vybudovaním
južného
obchvatu, ktorý dovolí
do územia vstúpiť, oddelí návštevníkov od cestujúcich a zároveň zjednoduší
prejazd kritickou križovatkou
po komunikáciách, ktoré sa
svojím charakterom budú môcť

približovať charakteru peších
zón, kde prvoradý bude chodec,“ uviedli autori nápadu.
K plynulejšej doprave by mohol
prispieť aj navrhovaný kruhový
objazd v blízkosti areálu VPS
či centrálny parkovací
dom pod úrovňou železnice. Autobusová
stanica by sa nachádzala pod terénom,
pričom strecha by sa
stala zároveň parkom,
ktorý práve zeleňou
spojí obe stanice.
Všetkých dvadsaťosem nápadov pre lepšie Tatry treba vnímať ako možné varianty toho,
ako by mohol verejný
priestor v meste vyzerať. Ide však o predstavy, návrhy, o ktorých sa môže verejne
diskutovať, vypočuť
si názory a očakávania
obyvateľov Vysokých Tatier, ktoré sú jedinečné prirodzeným prelínaním prírodných
mp
a mestských prvkov. 

Vizualizácia druhého z projektov
Zásahy Tatry

ďalšie úspechy umeleckej školy
Žiaci Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Tatranskej Lomnici získavajú vďaka vedeniu školy
a šikovným pedagógom množstvo cenných skúseností i hodnotných ocenení na celoslovenských tanečných, speváckych či výtvarných súťažiach. Minulý týždeň si dve žiačky odniesli
ocenenia zo speváckej súťaže FullStar v Ružomberku, kde predviedli svoj výnimočný
talent a obhájili dobré meno lomnickej umeleckej školy.
„Na celoslovenskú súťaž v populárnom speve som prihlásila dve
žiačky našej ZUŠ - Sofiu Grich
a Katarínu Ambrózovú za účelom získania nových skúseností
a takisto, aby sme získali prehľad
o úrovni spievania v iných umeleckých školách. Dievčatá vystúpili na veľkom pódiu pred odbornou
porotou, kde sedela aj hlasová pedagogička Janka Bugalová (z relácie Tvoja tvár znie povedome)
alebo speváčka Renáta Čonková
(víťazka relácie Môj najmilší hit).
Sofia súťažila v mladšej kategórii
s piesňou od Szidi Tobias - Chlap

z kríža, s ktorou získala strieborné
pásmo. Katka spievala náročnú pieseň od Sama Smitha - Writting on
the wall. Dievčatá zvládli veľký boj
so 45 spevákmi z celého Slovenska
veľmi úspešne, prekonali samé seba
a naštartovali súťažné obdobie. Momentálne sa pripravujeme na celoslovenskú súťaž Zemplín POP 2019
v Michalovciach a takisto na okresnú
súťaž Slávik Slovenska a Slávici z lavice v Poprade,“ povedala Dominika
Gorecká, učiteľka spevu na umeleckej škole v Tatranskej Lomnici.
kb
D. Gorecká
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a próza, II. (6. – 9. ročník základné
školy, príma – kvarta 8-ročné gymnáziá) – poézia a próza, III. (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné
gymnáziá) – poézia a próza. Každý
účastník môže poslať 3 až 5 vlastných básní alebo 2 až 3 prozaické
útvary v rozsahu spolu maximálne
5 normovaných strán, ktoré neboli publikované ani zaslané do inej
súťaže. Práce je potrebné poslať
v 4 exemplároch. Na každú prácu
treba uviesť meno, vek, bydlisko
autora, kategóriu, navštevovanú
školu a ročník. Tematicky sa súťaž
nevymedzuje. Uzávierka súťaže je
15. apríla a vyhodnotenie sa uskutoční 13. – 14. júna.
Tatranská galéria v Poprade
ponúkne 16. apríla o 17.00 hodine
koncert hudobného zoskupenia
Critical band, ktoré vystúpi s obsadením priečna flauta, zvonkohra,
klavír. Trojica hudobníkov sa špecializuje na hudbu interdisciplinárne prepojenú s inými druhmi
umenia, hudbu grafických partitúr,
hudbu ticha a prekvapivých zvukov. Trio vystupuje v zložení: Lenka Novosedlíková (skladba, bicie
nástroje), Eva Hrušková (flauty)
a Matej Sloboda (skladba, klavír).
Hotel Lomnica sa premení
na divadlo. Dňa 21. apríla si budú
môcť priaznivci divadelného umenia vychutnať netradičné predstavenie – unikátnu verziu najslávnejšej Shakespearovej drámy
v komediálnom prevedení s názvom Hamlet, alebo nález lebky.
Nad tragickým osudom dánskeho princa už nevyroníte ani slzu,
naopak sa pobavíte na vtipných
situáciách a prekvapivých zvratoch. Vďaka jedinečným hereckým
výkonom a strhujúcej atmosfére
sa môžete tešiť na nezabudnuteľný kultúrny zážitok. Konferenčná
sála hotela sa premení na javisko
o 17.00 aj o 19.00 hodine. Vstupné
na predstavenie je 20 eur.
Fanúšikovia golfu majú jedinečnú šancu prísť si vyskúšať greeny golfového ihriska Black Stork
vo Veľkej Lomnici. Každú poslednú nedeľu v mesiaci sa uskutoční
deň otvorených dverí – premiérovo už v apríli. Na mieste je možné
si zapožičať golfové palice a košík
golfových loptičiek, ktoré odpálite
z krytého odpaliska pod dohľadom
skúseného inštruktora. Podujatie
je zdarma, treba sa však vopred
registrovať, keďže počet mieste je
limitovaný. Termíny podujatia: 28.
apríl, 26. máj, 30. jún, 28. júl, 25.
august, 29. september 2019 – vždy
v čase od 16.00 do 18.00 hodiny.
mp
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R ý dz e z ac hyt e n i e h a r m ó n i e
Aktuálna výstava, ktorá zdobí priestory Tatranskej galérie v Poprade, tentoraz poteší priaznivcov fotografického umenia, no
aj architektúry. Ešte niekoľko týždňov je návštevníkom prístupná Synestézia miesta a miest Anny Ondrušekovej – samotnej
riaditeľky galérie, ktorá je zároveň talentovanou fotografkou.
Svoju funkciu v galérii zastáva od roku 1997, za sebou má
mnohé študijné
pobyty v múzeách a galériách
rôznych kútov
sveta a fotografovaniu
mestskej architektúry
sa venuje vyše
dvadsať rokov,
pričom má za sebou
niekoľko
autorských výstav. Tá aktuálna – ako uvádza
jeden z jej kurátorov Ľudovít
Petránsky – by mohla niesť takisto podtitul Fotografie o architektúre ako abstraktné obrazy. Ondrušeková, inšpirovaná
hrou svetla, tvarov a línií, akoby s prostredím, ktoré ju obklopuje, viedla rozhovor, „dokáže
sa pozrieť na objekty okolo nás
tak, že ich povýši na živé organizmy s nadčasovým motívom“
(Ľ. Petránsky).
Výstava je koncipovaná
do štyroch cyklov, v rámci
ktorých autorka reflektuje to,
čo sa jej „prihovára“. Prepojením vonkajšieho sveta so súkromím, intimitou človeka sú
pre ňu okná, ktoré sú zároveň
v čomsi podobné fotografii
– skrze ne máme možnosť zachytávať istú časť reality. „Tak
ako okno prepája vnútorný svet

s vonkajším, aj ľudská tvár je
premostením vnútorných po-

Multižánrový umelecký projekt Synestézia miesta a miest predstavujúci umelcov zo Slovenska, Česka či Francúzska má byť
akýmsi hlbším ponorom pre poznanie schopností ľudí žiť a tvoriť
v určitom prostredí, v určitom meste a mieste. Organizátori chcú
vtiahnuť návštevníkov do vizualizácie počutého a počutia videného. V termíne od 19. marca do 17. mája budú odprezentované
dve výstavy z oblasti súčasnej architektúry a fotografie (expozícia fotiek A. Ondrušekovej je jednou z nich), koncerty, vizualizácia poézie, divadelné predstavenie a literárne večery.
citov s vonkajším prostredím,“
vysvetľuje Ondrušeková. Tváre
ľudí sú pre ňu zrkadlom duše,
inšpiruje sa zaujímavými ľuďmi
v rôznych situáciách, rôznych
kulisách. Týmito kulisami sú
miesta a mestá, kde nechávame

čosi zo seba, formujeme tváre
miest. A zároveň sú v týchto
mestách ľudí „zapísané“ stopy
tých, ktorí už nie sú, ktorí ich
postavili, sú však svedectvom
o tom, že boli...
mp


„Mesto žije a pulzuje pohybom ľudí, pouličným ruchom, prácou remeselníkov,
trpezlivosťou trhovníkov, hrou detí, kreativitou umelcov.“ (A. O.)

Preventívne opatrenia v prospech operencov
Ochranári zo Správy TANAP-u neustávajú vo svojom úsilí opatrovať a chrániť
prírodu tatranského regiónu. Tentoraz
sa podujali na realizáciu opatrení, ktoré
majú zabrániť úhynu vzácneho vtáctva
zapríčineného jeho stretom s elektrickým vedením.
Podľa zverejnených informácií, podnetom k hľadaniu riešenia takýchto situácií
– resp. ich predchádzaniu – bol úhyn bociana bieleho v júni minulého roka v obci
Gerlachov, nedlho po tom sa v susedných
Batizovciach našiel ďalší bocian v blízkosti
elektrického stĺpa. Ako uvádzajú ochranári,
za zlých poveternostných podmienok (napríklad v hmle) sú pre vtáctvo len ťažko vi-

Správa TANAP-u

diteľné a pre väčšie vtáky ako sú napríklad
spomínané bociany, ale aj volavky, labute či
dravce, majú kolízie s drôtmi častokrát fatálne následky. Smrť vtáčieho jedinca môže

mať však za následok aj uhynutie jeho potomstva – vtáčí partner nie je schopný sa
o mladé operence sám dostatočne postarať,
a tak dochádza aj k tragickému úhynu mláďat v hniezde.
Na základe týchto prípadov sa ochranári dohodli so správcom elektrických sietí. Ten navrhol riešenie, ktoré by v tejto
veci mohlo pomôcť – na elektrické vodiče
v Gerlachove boli nainštalované zviditeľňovače vodičov elektrického vedenia v kombinácii s odkloňovačmi letu, v Batizovciach
bol stĺp zaizolovaný. Tieto opatrenia by
do budúcnosti mali zamedziť úhynu vtáctva, ktoré v týchto miestach hniezdi či loví.
mp
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Barelové preteky v Tatrách
Zimnú prípravu voltížnych jazdcov už piaty rok spestruje seriál
barelových pretekov na konskom trenažéri. Záverečné 3. kolo Barel
cup 2019 sa aj vďaka finančnej podpore mesta Vysoké Tatry konalo
v kongresovej sále Hotela Titris v Tatranskej Lomnici.
Pre cvičencov to bola posledná možnosť získať
body do celkového hodnotenia tohto ročníka barelových pretekov. Organizátor OZ Galaxia privítal účastníkov zo 7 klubov z celého Slovenska,
ktorí s obľubou využívajú možnosť stráviť víkend
v tatranskom prostredí. Individuálnu súťaž absolvovalo 67 cvičencov v 5 kategóriách, 8 skupín
sa rozdelilo do troch vekových kategórií a obľúbenou kategóriou je aj kategória dvojíc.
V konečnom hodnotení si domáce pretekárky
z OZ Galaxia odniesli päť medailí. V kategórii starších detí získala striebro Soňa Janigová
a bronz Stela Ganovská. Ďalší bronz si odniesla
Ema Kolesárová v kategórii junior. Medzi dvojicami sa Kataríne Ambrózovej a Eme Kolesárovej
podarilo získať druhé miesto. Poslednou kategóriou, kde domáce dievčatá pretekali, bola kategória juniorských skupín a v zložení Edita Ganov-

Soňa Janigová
s Hanou Chudíkovou predviedli
náročné gymnastické zostavy,
ktoré počas leta
absolvujú aj na
konskom chrbte.

ská, Stela Ganovská, Katarína Ambrózová, Soňa
Janigová, Ema Kolesárová a Ivana Olejníková,
kde získali najcennejší kov. Barelové preteky sa
pre dievčatá opäť stali dobrou prípravou pred nasledujúcou sezónou pretekov Slovenského voltížJ. Ambrózová
neho pohára.

V Galérii Dobrá Hračka v Tatranskej Lomnici sa uskutoční séria štvrtkových
podujatí pre deti. Najbližšie tvorivé dielničky sa uskutočnia už dnes, na ďalšie sa môžete nahlásiť počas Veľkej noci. Podujatia sa konajú počas štvrtkov
od 15.30 do 17.00 hodiny. Cena je 6 eur, pričom pre účasť na dielňach nie je
potrebná prítomnosť rodičov. Svoje miesto si môžete rezervovať na info@
dobrahracka.sk alebo na čísle 0911 544 217.
4. apríla si deti vyrobia originálne drevené držiaky na fotky, fotorámčeky,
11. apríla sa uskutočnia Veľkonočné tvorivé dielničky – výroba veľkonočných dekorácii,
25. apríla je na programe výroba zvieratiek s vlnenou, farebnou hrivou.

Lyžiari vytvorili slovenský rekord
Tohtoročné preteky Žampa Cup boli z viacerých hľadísk jedinečné. Na 6. ročníku detských lyžiarskych pretekov sa na Štrbskom Plese stretol rekordný počet návštevníkov a súťažiacich,
ktorým sa podarilo zapísať do slovenskej knihy rekordov.
Verejné preteky v paralelnom
slalome sú už šesť rokov organizované slovenskými reprezentantmi – súrodencami Adamom
a Andreasom Žampovcami, ktorí držia záštitu nad obľúbeným
športovým podujatím. O jeho
popularite svedčí aj narastajúca,
tohto roku až rekordná účasť.
Na štart pretekov sa postavilo
viac ako 400 lyžiarov. Presne
285 detí sa postaralo o vytvorenie
rekordu a zápis do Knihy slovenských rekordov. Deti pod kontrolou komisára Igora Svítoka
vytvorili najdlhší „vláčik“ - naj-

archív podujatia

početnejší zjazd na lyžiach v rade
za sebou. Samotný rekord sa niesol v charitatívnom duchu, keďže
na čele „hadíkovho slalomu“ bol
maskot charitatívneho projektu
Hodina deťom Hugo. Zaňho bol
prezlečený Teo – najmladší z trojice bratov Žampovcov. Za ním sa
spustil najstarší Adam a sprievod
uzatváral Andreas. Celkovým
víťazom detských pretekov v paralelnom slalome sa stal minuloročný držiteľ putovného pohára
Błażej Budz z Poľska. „Veľmi nás
teší, že sme v deckách prebudili
zdravú súťaživosť a chuť hýbať sa.

Aj vďaka našim partnerom žiadne
dieťa neostalo bez odmeny. Takisto dúfame, že si deti užili pravý lyžiarsky pocit z pretekov, kde mali
možnosť zmerať si sily v súboji paralelne proti sebe a veríme, že ich
to motivuje do ich budúcej kariéry
v športovom alebo osobnom živote,“ uviedol organizátor a lyžiar
Andreas Žampa. Podujatie podporili aj tváre seriálu Oteckovia
– Marek Fašiang, Oliver Oswald
a Maroš Baňas či moderátor
Matúš Krnčok z rádia Európa 2.
Súčasťou Žampa Cup bola aj autogramiáda lyžiarov a Majstrovstvá Slovenska starších žiakov
pod záštitou Slovenskej lyžiarskej
asociácie. Bezplatné preteky s bohatou tombolou a hodnotnými
cenami pre víťazov boli pre súťažiacich i organizátorov úspešnou
bodkou za tohtoročnou hlavnou
lyžiarskou sezónou. 

kb
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V pokladni Mestského úradu v Starom Smokovci už môžete platiť aj platobnou kartou.
Na viac ako 11 000 eur vyčíslili Štátne lesy TANAP-u škody,
ktoré spôsobili tri lesné požiare počas uplynulých troch dní
na území v ich správe. Oheň
zničil asi 5 hektárov lesa: počas víkendu horelo v okolí
Strání pod Tatrami, druhý deň
v ochrannom obvode Tatranské
Matliare a tretí požiar vypukol taktiež vplyvom ľudského
faktoru v pondelok popoludní
pod Tatranskými Zrubmi. Hasenie vyše štyridsiatke hasičov
komplikoval vietor a suchá tráva. Zvlášť v tomto období sucha
a tepla je nebezpečné používať
otvorený oheň a vždy zakázané odhadzovať ohorky z cigariet do prírody.
V reštaurácii Central Starý
Smokovec sa môžete celý mesiac tešiť v pondelky až štvrtky v čase od 15.00 do 18.00
na šťastné hodinky, počas ktorých dostanete tankové pivo
a burger za polovičnú cenu.
Sortiment zberateľských
Euro Suvenír bankoviek s hodnotou 0 eur sa rozrastá. K bankovkám s motívom Belianskej
jaskyne, Kežmarského hradu,
Lomnického štítu či Chodníka
korunami stromov, nedávno
pribudol návrh s motívom Ľubovnianskeho hradu. V príprave je aj bankovka s motívom
ochrany slovenskej prírody,
ktorá bude vydaná pri príležitosti 100. výročia štátnej ochrany prírody na Slovensku, ktoré
si pripomíname v tomto roku.
Hlavnou témou pripravovanej
bankovky je príroda. Dominantou je Kriváň, pri ktorom sú
vyobrazené druhy európskeho
významu - kamzík vrchovský
tatranský, fuzáč alpský a poniklec veľkokvetý.
Lístky na najväčší folklórny
festival vo Východnej si už môžete do 31. mája zakúpiť v predpredaji za zvýhodnenú cenu.
Festival sa uskutoční v termíne
od 4. do 7. júla v amfiteátri Východná.
Po víkende zostalo v prevádzke už len 5 lyžiarskych
stredísk: Chopok sever i juh,
(pokračovanie na str. 12)
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(dokončenie zo str. 11)

Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Roháče-Spálená a horná
časť Vrátnej – Chleb. V týchto
strediskách si pravdepodobne lyžiari užijú aj veľkonočnú
lyžovačku. Veľmi dobré podmienky sú aj v areáli bežeckého lyžovania SNOW Štrbské
Pleso. Strediská čaká pravidelná údržba - odstávka lanoviek.
Viac na vt.sk
Rekordér v rýchlostnom
lyžovaní Michal Bekeš sa teší
z ďalšieho tohtoročného víťazstva pretekov Red Bull Tout
Schuss. Tento raz porazil 300
pretekárov vo francúzskom
stredisku Risoul. Veľmi náročné preteky pozostávali zo 150
m behu k lyžiam a zjazdu dlhého 3,8 km, na ktorom dosiahol
aj napriek náročným skokom
rýchlosť cez 140 km/h.
Vo večerných hodinách dňa
23. marca požiadal slovenský
skialpinista záchranárov o pomoc pre svojho kolegu, ktorý
si pri páde vo Veľkom Hangu
v Malej Studenej doline poranil nohu v oblasti predkolenia.
Záchranári požiadali o pomoc
svojich dobrovoľných záchranárov, ktorí sa nachádzali
na Téryho a Zamkovského chate. Tí poskytli 36 ročnému lyžiarovi prvotné zdravotné ošetrenie a zateplenie. Po príchode
údolnej skupiny záchranárov
bola pacientovi podaná medikamentózna liečba a následne
bol transportovaný a odovzdaný privolanej posádke RZP
na prevoz do nemocnice. Nočnej záchrannej akcie sa zúčastnili štyria profesionálni a piati
dobrovoľní záchranári Horskej
záchrannej služby (HZS).
Nasledujúci deň prijala HZS
žiadosť o pomoc pre 25 ročnú
turistku slovenskej národnosti,
ktorá si počas zostupu z Téryho
chaty poranila koleno. Z miesta
nehody jej pomohli kolegovia
a spoločne došli ku Zamkovského chate, odkiaľ požiadali
o pomoc horských záchranárov. Tí ju pomocou kanadských
saní pozemne transportovali
k Rainerovej chate. Odtiaľ bola
terénnou štvorkolkou dopravená k Domu HZS v Starom
Smokovci, kde bola odovzdaná
privolanej posádke RZP.
kb
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Aktuality z kultúry a športu
Blíži sa štvrtý ročník medzinárodného literárneho
festivalu Tatranská literárna jar, ktorého prípravám pracovníci oddelenia kultúry a športu (OKaŠ)
v posledných dvoch týždňoch venujú mimoriadnu
pozornosť. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na aktuálnom plagáte kultúrnych a športových
akcií mesta Vysoké Tatry pre mesiac apríl, ako
aj na zadnej strane tohto čísla Tatranského dvojtýždenníka. Vybrať si môže každý, kto má záujem
o literatúru, ide o podujatie pre širokú verejnosť.
Ako priblížil vedúci oddelenia Ján Bendík, podujatie
pripravujú spoločnými silami
so Spolkom slovenských spisovateľov. „Keďže sme však hosťujúcim mestom, našou úlohou
je, samozrejme, pripraviť také
podmienky pre všetkých zúčastnených literátov, aby sa tu cítili
dobre, aby si z Vysokých Tatier
odniesli aj nejaké zážitky. No
a keďže pripravujeme program
pre autorov zo siedmich krajín
Európy, s prípravami to nie je
jednoduché.“ Prípravy sa aktuálne chýlia do finále.
Dodal tiež, že súbežne pripravujú všetky veľké akcie, ktoré sa blížia a musia sa chystať
aj s niekoľkomesačným predstihom. „Prezradiť môžem, že už
sme definitívne dramaturgicky
uzavreli festival Altánfest, ktorý
bude 6. júla. V tomto týždni zasadal prípravný výbor a smelo
môžem povedať, že tento ročník
bude na najvyššej úrovni v jeho
doterajšej trojročnej histórii. To
znamená, že okrem domácej
kapely Fanatik, ktorá ho tradične otvára, máme pripravených
naozaj špičkových umelcov,“
uviedol. Diváci sa môžu tešiť
na vynikajúce jazzové zoskupenie AMC Trio v spoločnom
programe s DJ a rapperom Vec.
Ide skutočne o veľmi zaujímavý
projekt, veľmi netradičné spojenie jazzu a rappu. Predstaví
sa tiež vynikajúca žilinská skupina Aya, známa aj z rozhlasu,
a to najmä vďaka svojmu hitu
Malý princ. Vrcholom celého
festivalu bude legendárna skupina Fermata.
Aktuálne OKaŠ z pracovného času ukrajujú aj aktivity
spojené s nadchádzajúcimi
oslavami 1. mája, na margo
ktorých Bendík povedal: „Hoci
názory na túto udalosť sú rôzne, pravdou je, že toto podujatie láka mnohých do Vysokých
Tatier. Možno je to spôsobené

tým, že v iných mestách sa už obdobné
zaujímavé a seriózne akcie nekonajú, dokonca ani
v podtatranských
mestách, v podstate
sme jediný. Ozývajú
sa mi ľudia z celého
Slovenska, ktorí sa
na to tešia a hodlajú
prísť, takže do príprav venujeme veľa energie, aby
sme nikoho nesklamali.“ V prvej
polovici dňa sa môžete tešiť
na prvomájový happening, nasledovať bude tatranský majáles. V ďalších číslach Tatranského dvojtýždenníka prinesieme
aj podrobnejšie informácie.
V mestskom parku v Tatranskej Lomnici sa uskutočnilo dôležité stretnutie za účasti
primátora a zástupcov VPS,
na ktorom sa dojednávalo doplnenie lavíc – pevných aj mobilných –, tak aby sa zvýšila kapacita altánku pre divákov.
Referenti kultúry tiež rokovali so zástupcami Divadla
hudby z Košíc, ktorí im ponúkli
veľmi zaujímavé projekty. Niečo z toho bude zaradené aj do
programu Tatranského kultúrneho leta. Predvedú sa 21. júla
v altánku v parku v rámci divadelného festivalu Stretnutia
s predstavením pre deti s názvom Asterix a voľba starostu. „Dávame teda dokopy celý
kalendár podujatí, ktorý je už
rozpracovaný, a podrobnosti sa
dozviete počas nadchádzajúcich
týždňov na stránkach Tatranského dvojtýždenníka,“ dodal
Bendík a zhrnul, že tento rok je
dramaturgia letných programov
mierne pozmenená: namiesto
kvalitných, no menej známych
kapiel divákov v lete 2019 čaká
o čosi menej hudobných podujatí. Organizátori stavili nie
na kvantitu ako v minulom
roku, ale na kvalitu, ešte vyššiu

kvalitu, to znamená, že sa predstavia účinkujúci najvyššieho
rangu v rámci Slovenska. „Keď
budeme mať všetko definitívne
dotiahnuté, pustíme sa do propagácie – k dispozícii bude opäť stolový kalendár podujatí Tatranského kultúrneho leta, ktorý mal
v minulom roku veľmi pozitívne
ohlasy, a bude prílohou niektorého z júnových čísel týchto novín,“
uzavrel vedúci OKaŠ.
Športoví nadšenci sa môžu
tešiť na prvý májový víkend
– 4. a 5. mája sa v spolupráci
so sportklubom.sk uskutoční
podujatie City Trail. V sobotu
sú na programe 300-metrové
detské behy a bežcov čakajú
aj 4-, 8- a 16-kilometrové trate,
ktoré povedú zákutiami Nového, Starého a Horného Smokovca, chýbať nebude ani tradičný
beh mestským úradom. Na toto
podujatie majú všetci obyvatelia
Vysokých Tatier štartovné zdarma, a to v prípade, ak sa stihnú
registrovať do 14. apríla. Pre ostatných je výška štartovného 10
eur, po uvedenom termíne 15
eur. Záujemcovia sa môžu prihlasovať prostredníctvom stránky: www.tatryvpohybe.sk. V nedeľu od 10.00 sa ženy a dievčatá
môžu tešiť na Kari Traa Urban
Training pri Švajčiarskom
dome. O 13.00 hodine sa začne
charitatívny beh na podporu výskumu poranenia miechy Wings
for Life app run, ktorého trasa
povedie na Kalváriu.
OKaŠ a mp
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Medzinárodné preteky horských záchranárov
Poslednú marcovú sobotu sa vo Vysokých Tatrách uskutočnil XVIII. ročník
Medzinárodných pretekov horských služieb – Memoriál Vlada Tatarku
a Petra Šperku. Pretekov organizovaných Himalaya Clubom Vysoké Tatry
a OZ Jedinečná Zem v spolupráci s Horskou záchrannou službou (HZS) sa
zúčastnilo celkovo 41 pretekárov zo Slovenska, Čiech a Poľska.
Preteky sú spomienkou na významné
osobnosti horolezectva, skialpinizmu, horských vodcov a dlhoročných záchranárov
Vlada Tatarku (1945 -2001) a Petra Šperku (1955 - 2013). Ich úlohou je preveriť
všestrannosť záchranárov v disciplínach,
ktoré sú súčasťou ich povolania. Tento
roku súťažiaci začínali preteky na svahu
Čučoriedky v Tatranskej Lomnici disciplínou obrovský slalom s kanadskými saňami. Odtiaľ sa presunuli po modrej turistickej značke do Veľkej Studenej doliny,
kde sa rozdelili na dve skupiny: polovica

pokračovala disciplínou zimné lezenie vo Veverkovom
ľade, druhá prešla dolinou
pod stienku SOS v masíve
Svišťového štítu. Tam súťažili v disciplíne lezenie na skale a meraným lyžiarskym úsekom prešli
do cieľa na Hrebienku. Vyhlásenie výsledkov sa už tradične konalo v Hoteli Morava
v Tatranskej Lomnici. Celkovým víťazom
pretekov sa tento rok opäť stal Tomáš Kúcik - záchranár oblastného strediska HZS
Západné Tatry, ktorý zvíťazil aj v kategó-

Jednou zo súťažných disciplín
bol slalom s kanadskými
saňami, ktoré sa používajú
na transport zranených osôb.
Archív podujatia

rií A (súťažiaci do 40 rokov). V kategórií
B (súťažiaci vo vekovej kategórií 40 - 50
rokov) vyhral Ján Korenko z oblastného
strediska HZS Vysoké Tatry, v kategórií
C (nad 50 rokov) sa najlepším súťažiacim
stal Vladimír Šedek z oblastného strediska
kb
HZS Veľká Fatra. 

Tatranec bodoval na súťaži
Lezecká mládež začala pretekovú sezónu hneď dvoma kolami Slovenského pohára v boulderingu. Prvé kolo sa uskutočnilo v Žiline na novootvorenej lezeckej
stene La Skala, druhé kolo minulú sobotu v Bratislave. Pretekov s medzinárodnou
účasťou sa zúčastnil aj Martin Matúšek z lezeckej stienky Tatranská Lomnica.
Preteky v žilinskom lezeckom centre LA SKALA boli súčasťou Slovenského a Českého pohára v boulderingu. Súťažilo 158 detí, ktoré museli v časovom limite 90 minút preliezť osem
krátkych, no technicky náročných ciest (bouldrov). Martin Matúšek si vo vekovej kategórii
U14 vyliezol krásne 2. miesto. Minulý víkend absolvoval preteky v hlavnom meste, ktoré
sa konali v rámci filmového festivalu Hory a mesto. V4 CUP, 2. kolo Slovenského pohára
dospelých a mládeže, sa konal na prenosnej lezeckej stene v nákupnom centre Bory Mall.
V divácky obľúbenej disciplíne sa predstavili najšikovnejší lezci zo Slovenska a z okolitých
krajín. Nášho reprezentanta delil od druhého miesta len jediný chyt, no aj napriek tomu
kb
M. Matúšeková
obsadil pódiové bronzové umiestnenie. 

Úspešní strelci
zo ZŠ Dolný Smokovec
4. kolom pokračovala v Poprade okresná strelecká liga
žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. V kategórii mladších žiakov zvíťazil Filip Rác pred Richardom
Juríkom (obaja ZŠ D. Smokovec). V kategórii mladších
žiačok sa Lenka Schotterová umiestnila na druhom mieste. V kategórii starších žiakov kvalitným výkonom 291 bodov (z 300 možných) zvíťazil Radoslav Rác, ktorý „ladí“
formu na blížiace sa Majstrovstvá SR, na ktoré sa kvalifikoval po úspechu na krajských majstrovstvách, ktoré sa
M. Strnka
konali v Prešove. 

Netradičné ukončenie
ú s p e š n e j s e zó n y

LKTL

Lyžiari z Lyžiarskeho klubu v Tatranskej Lomnici (LKTL) opäť
súťažili, ale tentoraz v duchu zábavy na tradičnom Pohári Čučoriedok. Keďže prvé kolo bolo na čas, rozdeľovali sa aj medaily,
no pokračovalo sa v štýle originality.
V druhom kole pretekov sa nehodnotila rýchlosť, ale nápaditosť
lyžiarov. Bolo veľmi ťažké vybrať z 30 masiek tú najkrajšiu či najvtipnejšiu. Zastúpené boli zvieratká - zajac, chobotnica, medveď,
žaba, ale bol aj vietor, metalista, cyklista, černoch, indián a nechýbal ani slovenský kroj. Naozajstné divadlo na lyžiach bolo bodkou
za tohtoročnou zimnou sezónou.
(pokračovanie na str. 14)
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Šport

Bokami Západných Tatier

vovali štyri tradičné výšľapy
a zjazdy v oblasti Červenca.
V
sobotu odštartovala záverečná
Jeden z najťažších skialpinistických pretekov v Európe - Bokami
kráľovská etapa v ústí Žiarskej
Západných Tatier - sa uskutočnil za bohatej účasti Tatrancov.
doliny, kde bolo naplánovaných
Na štart 12. ročníka trojetapových pretekov sa postavilo 100
päť výšľapov a štyri zjazdy. Asisdvojíc zo Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka, Grécka, Rakúska,
tenciu na divácky zaujímavom
Rumunska, Španielska, z Kanady a Bulharska.
podujatí vykonávali záchranári
Hlavnou myšlienkou nároč- a preliezli exponované časti hre- HZS, ktorí v prvý deň pomáhali
ných pretekov dvojíc je, aby beňa Západných Tatier, ktorému pri kolapse jedného z účastníkov.
Absolútnymi víťazmi sa stala
športovci nechodili do hôr sami. sa ľudovo vravievalo „bokami“.
Pretože s kamarátom sa lepšie Štart prvej etapy a zároveň celé- dvojica Slovákov Jakub Šiarnik
a Matúš Danko.
znášajú všetky nástrahy a v ho- ho ročníka bol 14.
archív podujatia
Pre Jakuba z SK
rách to platí dvojnásobne. Počas marca na OravŽiarska dolina to
troch celodenných etáp museli skej strane Tatier
bolo v poradí treprejsť pretekárske dvojice pri- v oblasti Salatína,
lyžiarskom
bližne 60 km a prekonať prevý- pri
tie víťazstvo týchšenie 6 000 výškových metrov. stredisku Roháče
to
prestížnych
Niekoľkokrát prešli zo severnej - Spálená. Druhá
pretekov. Za nimi
strany Západných Tatier na juž- etapa bola odštarv celkovom hodnú, absolvovali ťažké výstupy tovaná v piatok
notení v kategórii
na lyžiach i s lyžami na batohu, v
Bobroveckej
muži (18 - 39 romačkami na nohách a s čakanom doline. Následne
kov) nasledovali
v ruke. Zlyžovali strmé žľaby pretekári absolRumuni a Rakú-

šania. Na výbornom 7. mieste
sa umiestnil Adam Jankura z TJ
Tatranská Lomnica, ktorý pretekal s Petrom Fraňom. Prvú
desiatku uzatvárali Gabriel Šlárko s Tomášom Repkom z tímu
DYNAFIT Tatranská Lomnica.
V kategórii veteráni (nad 40
rokov) suveréne zvíťazili naši
domáci pretekári Vlado Hubač
so Zdenom Longauerom z tímu
Dynafit Tatranská Lomnica. Výrazný náskok si vytvorili aj pred
známou skialpinistickou dvojicou - Milanom Pisarčíkom a Milanom Madajom. Tretiu priečku
obsadili poľskí reprezentanti
Tyberiusz Mikolajczyk a Marcin
Pietka. V ženskej kategórii sa postavilo na štart 6 dvojíc, z toho
dve súťaž nedokončili. Víťazkami 14. ročníka sa stali Katarína
Lovrantová a Zuzana Dudášová.
 kb

Blíži sa desiaty ročník pretekov
V dňoch 6. a 7. apríla si pretekári budú môcť zmerať sily v dvoch športoch v rámci pretekov Ski & Golf Slovakia Championship. Zažiť neopakovateľnú atmosféru a zároveň
predviesť svoje zručnosti sa chystá štyridsať športových nadšencov z troch krajín.
Slovenskí, českí a poľskí pretekári sa po- nie sa uskutoční v nedeľu o 15.00 hodine.
stavia na zjazdovku Čučoriedky nad TatVýnimočnosťou je, že päť víťazov bude
ranskou Lomnicou, prvé kolo lyžovania sa v máji 2019 reprezentovať našu krajinu
začína v sobotu o 8.30. Na grínoch golfo- na svetovom šampionáte v Zell am Seevého ihriska Black Stork vo Veľkej Lomnici Kaprun v Rakúsku. Uplynulé ročníky
sa hráči predvedú od 14.00 hodiny, kedy je turnaja ukázali, že slovenskí špornaplánované prvé kolo golfu. Vyhodnote- tovci patria medzi tých najlepších

– v kategórii midage žien sa päťnásobnou
svetovou víťazkou stala Daniela Jorčíková, v roku 2015 na svetovom finále súťažil
aj Adam Žampa ako začiatočník v golfe, no
na zjazdovke bol zo všetkých najrýchlejší.
Vlani bol tím Black Stork Slovakia na svetovom finále vyhodnotený ako najlepší
mp
amatérsky tím! 

Netradičné ukončenie
ú s p e š n e j s e zó n y
(dokončenie zo str. 13)
Pretekom odzvonilo, a tak je čas hodnotiť. Lyžiarsky klub má 40 detských členov z Vysokých Tatier.
Všetky sa zúčastňujú pretekov Východoslovenskej lyžiarskej ligy,
Pohára primátora ktorý v spolupráci s mestom Vysoké Tatry organizujeme, a niektoré aj pretekov Slovenského pohára. Umiestnenia
sú adekvátne tréningovým možnostiam, keďže nie všetkým deťom
sa darí zúčastňovať všetkých tréningov. Deti trénujú v ranných hodinách obrovský slalom na Štrbskom Plese a za tréningom slalomu
dochádzajú do Monkovej doliny. V Tatranskej Lomnici tréningy
v bránach nie sú možné, tu sa zdokonaľujú v technike len najmenší lyžiari. Najúspešnejší sa na pretekoch Východoslovenskej
ligy umiestňujú do 3. miesta a tieto deti aj úspešne reprezentujú
na pretekoch Slovenského pohára. Patrí k nim určite Tamarka Dorková, Alan Gajan, Radko Jendrušák a Natalie Danišová. U starších
Andrej Barnáš, Tomáš Dorko, Jožko Pavčík, Martin Matúšek, Daniel Szaffko, Oliver Piovarči a Krištof Petrík.
Cieľom klubu je podporovať a odborne viesť všetky deti, či už
na úrovni rekreačného lyžovania ako aj pretekového. Taktiež rozvíjať všetky stránky osobnosti ako aj pohybové zručnosti. Dôkazom
toho sú výsledky detí aj v iných športoch, ako je atletika, cyklistika,
lezenie a ďalšie, kde sú deti tiež veľmi úspešné. Dlhoročná tradícia
klubu je dôkazom toho, že šport ľudí spája a utužuje. V najbližšom
období budú mať deti tréningové voľno a letnú prípravu zahájime
cyklo sústredením 23. mája na Teplom Vrchu.
J. Uhnák, tréner LKTL

Black Stork

Posledný marcový víkend patril futbalu
V dňoch 30. a 31. marca sa odohrali zápasy
15. kola futbalovej ligy. V kategórii dospelí muži
si v nedeľu o 15.00 hodine domáci športovci z FK
Vysoké Tatry zmerali sily s futbalistami TJ Tatran
Ľubica. Zápas sa skončil s výsledkom 4:0 v prospech domácich. Skóre otvoril v 61´ minúte zápasu Ján Artman, o trinásť minút neskôr bol v útoku na bránu úspešný
Rastislav Barabas a v 82´ minúte Patrik Gončár. Našich v nadchádzajúcich týždňoch čakajú na lomnickom trávniku zápasy
s FK O5 Levoča (7. apríla o 15.30 hod.), s TJ Slovan Nálepkovo
(14. apríla o 16.00 hod.) a s TJ Nový život Kluknava (21. apríla
o 16.00 hod.).
Menej ako hráčom V. ligy sa však darilo tatranským futbalistom II. ligy v dvoch sobotných zápasoch. Domáci FK Vysoké
Tatry podľahol FAM Poprad 0:6 – v kategórii U13 a 0:7 v kamp
tegórii U15.
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Infoservis

OBCHODNÉ VEREJNÉ SÚŤAŽE
Dom služieb Starý Smokovec
- Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodné verejné súťaž č.
155/2019 na nájom nebytových priestorov v Polyfunkčnom objekte Primo (Dom služieb) Nový Smokovec. Bližšie informácie
na www.vysoketatry.sk, alebo na tel. čísle 052/478 04 36.
Obvodné zdravotné stredisko Štrbské Pleso
- Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č.
157/2019 na nájom nebytových priestorov Obvodné zdravotné
stredisko Štrbské Pleso. Bližšie informácie www.vysoketatry.sk,
alebo na tel. čísle 052/478 04 36.

Mestská polícia Vysoké Tatry
organizuje
ZBER OBNOSENÉHO ŠATSTVA,
NEPOTREBNÝCH TEXTÍLIÍ
Zapojte sa do jarnej zbierky na charitatívne účely, ktorá
sa v meste Vysoké Tatry bude konať

v pondelok 29. apríla 2019
Nový Smokovec – pri SIBÍRANKE 

– 7.45 hod.

Vyšné Hágy – pri Základnej škole 

– 9.00 hod.

Seman, Karol: Moja najmilšia ZOO

Nová Polianka – veliteľská budova 

– 9.15 hod.

Kniha dokumentuje 40 rokov spomienok a faktografických údajov Karola Semana, zakladateľa košickej zoologickej záhrady.

Tatranská Polianka – pri bytovom dome LIPA 

– 9.30 hod.

Novinky z tatranskej

knižnice

Alexijevič, Svetlana:
Poslední svedkovia. Sólo pre detský hlas,

Detská nevinnosť a vojnové besnenie. Tieto dve veci
v žiadnom prípade nejdú dokopy. A predsa v každom konflikte trpia najmä bezbranné deti. Tak je to dnes v Sýrii či
Afganistane, a tak to bolo aj pred viac ako sedemdesiatimi
rokmi počas Veľkej vlasteneckej vojny v Sovietskom zväze.
Kto iný by mohol spracovať túto nesmierne ťažkú tému, ak
nie laureátka Nobelovej ceny za literatúru, fenomenálna
Svetlana Alexijevič? Už viackrát dokázala, že na vojnu a ľudské utrpenie sa dokáže pozrieť z najrôznejších uhlov pohľadu a nikdy pri tom nestratiť z očí aj obyčajného človeka.
Van der Holland, Tina: Shalom

Gabika je temperamentná kresťanka, Milan je introvertný
Žid. Napriek rozpačitým reakciám okolia sa vzali a vychovávajú spolu dve deti... Je ich manželstvo bezproblémové?...
Marec, Anton: Po stopách tatranských názvov

Prozaik Anton Marec vo viacerých projektoch prepája literárnu erudíciu s dôvernou, hĺbkovou znalosťou regionálnych dejín a dejinných osobností najmä z jeho domovskej
oblasti Tatier a Spiša.
Hradský, Juraj: Čunovo

Čunovo je najjužnejšou mestskou časťou Bratislavy. Leží
v hraničnom trojuholníku medzi Rakúskom, Maďarskom
a Slovenskom. Na základe Parížskej mierovej konferencie
boli obce Rusovce, Jarovce a Čunovo v roku 1947 pripojené
k Československu. 
Zdenka Štefaňáková

Inzercia
Predám kvalitný leštený smrekový tatranský obklad perodrážku
3 €/m 2, zrubový obklad – polguľatý, hranový aj dlážku na podlahy.

Pre občanov a návštevníkov Vysokých
Tatier vydáva mesto Vysoké Tatry. Vedúca redaktorka: Mgr. Mária Pavligová,
PhD. (e-mail: maria.pavligova@vysoketatry.sk). Redaktorka: Mgr. Katarína Bohušová (katarina.bohusova@vysoketatry.sk).
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Mest-

T. č.: 0908 234 866,
www.drevozrubyobklady.sk.
Starší pán so záujmom o prírodné krásy hľadá podnájom alebo
kúpi menší byt v Tatrách, Poprade
a okolí. T. č.: 0944 287670.

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

Nájdete nás aj na: w w w. v y s o k e t a t r y. s k

Dolný Smokovec – Pod lesom, pri Dennom centre – 12.00 hod.
Tatranská Lomnica – pri potravinách na sídlisku – 13.15 hod.

Umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov
Mesto Vysoké Tatry v súlade so zákonom č. 79/2015 o odpadoch v súlade s nariadením mesta č.2/2016 o nakladaní s odpadmi vznikajúcimi na území mesta Vysoké Tatry, umiestni veľkoobjemové kontajnery na zhromažďovanie objemnejšieho odpadu
a odpadu z čistenia priestranstiev takto:
Podbanské - Vysoké Tatry, Polesie
18. 04.
Štrbské Pleso
1 ks pri bytovom dome Tuček
18. 04.
aj pre bytový dom Jedľa
Vyšné Hágy
1 ks pri ihrisku v starých Hágoch
11. 04.
1 ks pri bytovkách v areáli ÚT a PCH
11. 04.
Nová Polianka
1 ks v areáli VÚCHP
11. 04.
Tatranská Polianka
1 ks na sídlisku
11. 04.
Tatranské Zruby
1 ks v areáli Vojenskej zotavovne
11. 04.
Nový Smokovec
1 ks pri Centrálnych garážach
11. 04.
Horný Smokovec
1 ks bytovka Zdravie
04. 04.
1 ks v areáli učilišťa
04. 04.
Dolný Smokovec
1 ks pri Požiarnej zbrojnici
04. 04.
Pod lesom
1 ks na starom sídlisku
04. 04.
1 ks na novom sídlisku
04. 04.
Hrebienok
1 ks pri horskom hoteli Hrebienok
18. 04.
Tatranská Lesná
1 ks pri Škole v prírode
11. 04.
Tatranská Lomnica
1 ks v areáli Jamy
04. 04.
1 ks pri veľkosklade zeleniny
04. 04.
3 ks pri centrálnych garážach
04. 04.
3 ks na sídlisku
04. 04.
1 ks pri dome Tri Duby
11. 04.
Tatranské Matliare
1 ks pri bytovkách
11. 04.
Tatranská Kotlina
1 ks pri bytovkách
11. 04.
1 ks pri materskej škole
11. 04.
1 ks pri Polesí

- 25. 04. 2019
- 25. 04. 2019
- 18. 04. 2019
- 18. 04. 2019
- 18. 04. 2019
- 18. 04. 2019
- 18. 04. 2019
- 18. 04. 2019
- 11. 04. 2019
- 11. 04. 2019
- 11. 04. 2019
- 11. 04. 2019
- 11. 04. 2019
- 25. 04. 2019
- 18. 04. 2019
-

11. 04. 2019
11. 04. 2019
11. 04. 2019
11. 04. 2019
18. 04. 2019

- 18. 04. 2019
- 18. 04. 2019
- 18. 04. 2019

Táto služba odvozu zhromažďovania objemnejšieho odpadu
je pre domácnosti a podnikateľské subjekty bezplatná.
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Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

Organizátor: Agentúra Vietor tatranský +421 949 202 493
Predpredaj v Múzeu tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe
+421 918 102 296, ku každej vstupenke 10 % zľava na konzumáciu
v Kaviarni a čajovni U Vlka a nákup v Galérii Tatranský šperk

predpredaj: 3 €

11-14
Vstup voľný

TATRANSKÁ
LITERÁRNA JAR

TATRANSKÁ
LITERÁRNA
JAR

Program pre verejnosť
10:00 h - Starý Smokovec - Vila Ilona
10:30 h - Horný Smokovec - SOŠH

STRETNUTIA SO SPISOVATEĽMI

11.4. OD TATIER K DUNAJU

08:30 - 12:00 h

14

Vstup voľný

14

Vstupné: 1 €
(deti a ženy zadarmo)

VITAJTE V TATRÁCH

Slávnostné prijatie účastníkov Tatranskej literárnej jari
za účasti spisovateľov zo 7 krajín:
Slovenska, Česka, Srbska, Poľska, Maďarska,
Ukrajiny a Rumunska

FK VYSOKÉ TATRY - TJ TATRAN
NÁLEPKOVO
Tatranská Lomnica - futbalové ihrisko
Majstrovský zapas 17. kola 5. futbalovej ligy.

VÝSTAVY

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA

Besedy so zúčastnenými poľskými a srbskými autormi.

10:00 h - Starý Smokovec - Mestský úrad,
obradná sieň

Sviatočné darovanie krvi.

Organizátor: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vysoké Tatry,
+421 52 4425 174, www.rkctatry.sk

ŠPORT

14:00 h - Starý Smokovec - Vila Flóra

Predstavenia jednotlivých účastníkov festivalu s čítaním
z tvorby a prezentovaním nových kníh.

PÔSTNA KVAPKA KRVI

Nový Smokovec - rímskokatolícka fara

15:30 h

Tatranská Lomnica - zraz pri budove TEŽ

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu
pamiatok a zaujímavostiach.

NEDEĽA

09:30 h

SOBOTA

Vstupné: 4 €

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
TATRANSKEJ LOMNICE

NEDEĽA

4.4. - 17.4. 2019

PROGRAMY

6

KALENDÁR
PODUJATÍ

Starý Smokovec
Vstupné: 0,50 € - 2 €

celý
mesiac

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Expozície:

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

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

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
POD TIEŇOM OBROV Výstava čiernobielych

fotograﬁí v duchu
minimalizmu významného
slovenského fotografa
Petra Svobodu.

ZÁSAHY TATRY 2019 Výstava

architektonických štúdií
s nápadmi na skvalitnenie
verejných priestranstiev
vo Vysokých Tatrách.

11:00 h - Starý Smokovec - Vila Flóra

12.4. VEĽKÝ PÁN DUNAJ

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

PO STOPÁCH VÝZNAMNÝCH
SPISOVATEĽOV

Návšteva pamätníkov významných spisovateľov
vo Vysokých Tatrách: Franza Kafku v Tatranských Matliaroch,
Jiřího Wolkra v Tatranskej Polianke a Máši Haľamovej
na Štrbskom Plese.

Vstupné: 2 €

VEĽKÁ NOC V ÚĽUV-E

Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

09:00-18:00

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

Organizátor: ÚĽUV, +421 52 446 73 22, www.uluv.sk

PREMIETANIE O TATRÁCH

Starý Smokovec - Vila Alica, Múzeum
tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe

Premietanie krátkych digitálnych ﬁlmov o Tatrách
z obdobia 60.-70. rokov 20. storočia z archívu múzea.
Organizátor: Múzeum tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe

celý
mesiac
09:00-18:00

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 ľudových výrobcov Eduarda Hupku (tokárstvo),
Dagmar Kocianovej (ručné pletenie z vlny) a
Miloty Schusterovej (maľba na sklo).
Organizátor: ÚĽUV, +421 52 4467 322, www.uluv.sk

Predvádzanie perforovania kraslíc.

Vstupné: 7 €

SOBOTA

Vstup voľný

12:00 - 14:00 h

13
13

18:00 h

SOBOTA

Organizátori: Spolok slovenských spisovateľov +421 02 5441 8670
a Mesto Vysoké Tatry - oddelenie kultúry a športu, +421 52 478 04 55-6

celý
mesiac

Vstup voľný

14:00 h - Vysoké Tatry

Vstupné: 6 €-9 €

Slávnostná promócia medzinárodnej antológie poézie klasikov
národných kultúr podunajských krajín.

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

viac na www.vysoketatry.sk

+421 949 202 493
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

