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T u n e l p o p o d Tat r y ?
Starý Smokovec - Pred dvoma týždňami sa vo Vysokých Tatrách uskutočnilo Poľsko-Slovenské stretnutie zamerané na rozvoj cestovného ruchu na oboch stranách Vysokých Tatier.
Prioritným riešením komunikácie a spolupráce bol návrh tunela spájajúceho oba štáty.
Hlavným iniciátorom stretnutia bol Jozef
Hrobák, podpredseda predstavenstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pre Prešovský kraj. Ján Mokoš privítal
na pôde mesta Vysoké Tatry zúčastnených
hostí, medzi ktorými bol Jozef Švagerko, primátor mesta Poprad, Štefan Bieľak, primátor mesta Spišská Belá, starosta Zakopaného
Leszek Dorula, vicestarosta Zakopaného
Wiktor Lukaszcyk, Piotr Bak, starosta Tatrzanskiego okresu s jeho vicestarostom Jerzym
Zacharkom, Anton Andráš, splnomocnenec
mesta Poprad, Gabriel Jamnický, poslanec
mestského zastupiteľstva mesta Vysoké Tatry, Eugen Knotek, prednosta MsÚ Vysoké
Tatry, Darina Žembová, vedúca oddelenia

regionálnej politiky, cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov a Radoslava Havlíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Vysoké Tatry.
Na stretnutí sa predložili ciele spolupráce
na roky 2018 a 2019. Zúčastnení a venovali štyrom hlavným bodom programu: tunel
popod Tatry, založenie Poľsko-Slovenského
klastra, študijná cesta k Brennerskému tunelu
a odborné konferencie o rozvoji Tatier.
Zámer tunela popod Tatry bol predložený
ako nedokončený plán našich praotcov. Preto
sa rokovalo o pokračovaní v ich úsilí a o štúdii realizovateľnosti ako aj o komplexnom
modernom integrovanom dopravnom systéme, ktorý Tatry nevyhnutne potrebujú. „Od

druhej svetovej vojny žijeme z diel, ktoré vytvorili naši prarodičia a starí rodičia. Zmohli sme
sa len na rekonštrukcie a modernizácie toho,
čo vymysleli a postavili. Tatry sú unikátne,
bezpečné a svetom nepoznané. Dnes ich navštevujú prevažne Poliaci, Slováci a občania
susedných krajín. Iniciatíva ich ďalšieho rozvoja musí ísť od nás Tatrancov, Goralov. Medzi
zámery našich prarodičov z 2. polovice 19. storočia patrilo napríklad vybudovanie železnice
popod Tatry a následné napojenie na Tatry.
Tieto plány boli realizované, okrem dobudovania napojenia na Poľsko. Viac ako 100-ročná
vízia cestného alebo železničného tunela popod
Tatry by mala prispieť k rozvoju slovenských
a poľských Tatier, čím by sa zvýšila životná úroveň a zamestnanosť v týchto lokalitách. Cestné
prepojenie slovenskej a poľskej strany Tatier je
dlhé desiatky kilometrov. Najkratší navrhovaný tunelový variant zo Štrbského Plesa do Zakopaného meria len 10 až 15 kilometrov, verzia

Mimoriadne zastupiteľstvo s jediným
bodom programu – Dom služieb
Starý Smokovec / Vysoké Tatry – V stredu pred veľkonočnými sviatkami zasadali mestskí poslanci do lavíc, aby sa
na pretras dostal znovu Dom služieb. Na návrh viceprimátora
a ďalších troch poslancov sa diskutovalo o tézach. Otázky a hľadanie odpovedí bolo tak správnym miestom kde sa tieto témy
majú rozoberať. V následných diskusiách a interpeláciách sa
rozvírili emócie nad formálnou zmenou rozpočtu pre Oblastnú
organizáciu cestovného ruchu.

Mestské zastupiteľstvo zvolané
na návrh štyroch poslancov, M.
Bittnerovej, I. Šestákovej, A. Gálfyho a viceprimátora J. Janigu sa
dotýkalo Domu služieb. J. Janiga
v úvode uviedol: „Dôvody, ktoré
viedli k zvolaniu mestského zastupiteľstva sa týkajú najmä, žiadostí
zo smerníc, priestorov mesta, reálne-

Uvítanie nových
občanov mesta
a jubilantov.
Viac sa dočítate
na strane 6.

Hoci podľa kalendára vstupujeme do ďalšieho jarného mesiaca, v Tatrách je naďalej súvislá snehová pokrývka, ktorá počas Veľkonočných
sviatkov prilákala množstvo návštevníkov. Skialpinistická sezóna potrvá
už len do 15. apríla
Foto a text: kb

0,30 €

(pokračovanie na str. 2)

ho posunu prác, stavebnej obhliadky
a predloženie nových skutočností.
Nesúladu medzi zamestnancami
v zmluve o rekonštrukcii a ich dodatkov. Prijatie opatrení. V rámci
diskusií predložíme 10 konkrétnych
otázok, aby sa vyvrátili pochybenia
či pochybnosti. Poprosím potom
predložiť aj obrazový materiál.“
Prostredníctvom prezentácie predkladal viceprimátor jednotlivé
(pokračovanie na str. 2)
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videli sme
Naladiť sa na Veľkonočné sviatky
mohli turisti, okoloidúci či miestny
aj v ÚĽUV-e v Tatranskej Lomnici.
Umelkyňa Alena Pelechová predviedla výrobu kraslíc technikou perforovania a voskovania. Od 12. 00
do 14. 00 hodiny s voľným vstupom
a s množstvom návštevníkov ožili
priestory ÚĽUV-u vo všetkých prevádzkach na Slovensku.
Majstri svojho remesla I.
v ÚĽUV-e od začiatku marca vystavujú umelecké diela a prácu Ján
Fotta, Milan Stieranka a Ladislav Jurovatý ml. V rámci pripravovaných
sprievodných podujatí si na sobotu
12. mája pripravili Predvádzanie výroby črpáka majstrom Milanom Stierankom. Výstava potrvá do 27. júna
a vstup na podujatie je bezplatný.
Veľkonočná okúpačka v Aquacity v Poprade od pondelka 26.
marca do nedele 15. apríla pripravila pre všetky deti a ich rodičov
zaujímavý program. Ak počas tohto
obdobia prinesiete nejakú sladkosť,
máte možnosť získať vstup pre dieťa
do 12 rokov za 1 euro. Sladkosti budú
použité na charitatívne účely.
V Krásnych sadoch v sobotu 7.
apríla od 10. 00 prebehne seminár
s ovocinárom Ľudom Vaššom. Seminár s praktickými aj teoretickými
poznatkami a programom. Pre deti
bude pripravená tvorivá dielnička
s pedagógmi zo Zariadenia lesnej
pedagogiky. Témy ako založiť sad,
výsadba a skúsenosti s drevinami,
starostlivosť o strom od zasadenie,
princípy rezu, množenie ovocných
drevín, štepenie, domáca ovocná
škôlka a mnohé iné. Za organizačný
poplatok zaplatíte 9 eur a lektorné je
podľa možností dobrovoľné.
Medveď vo Vyšných Hágoch okupoval v utorok doobeda kontajner.
Privolaní Mestskí policajti maca nielen odohnali, ale pridali aj na instagram, kde má zatiaľ 86 videní. Verme,
že strety s medveďom budú mať len
dobré konce.
Slavomír Polaček z Popradu
v rozhovore s K. Jurzovou pre portál Dobré noviny predstavil svoju
tvorbu. Vyrába nádherné, originálne postele z masívneho dreva, kde
krajších vo svete nenájdete. Originálne sú najmä preto, že sú vyrobené
ručne a s doživotnou zárukou. Tvorí
v Jánovciach pri Poprade a v rozhovore uviedol: „Vymyslieť nový dizajn
a niečo originálne, čo ľudí osloví, je
dlhý proces a mňa to napĺňa.“ V sérii
maľovaných postelí predstavil najmä
ľudovú tvorbu, obľúbené kvetované
vzory a detaily. 
(danbir)

počuli sme

Na aktuálnu tému / Spravodajstvo

T u n e l p o p o d Tat r y ?
(dokončenie zo str. 1)

zo Smokovcov by mala do 25 kilometrov, trasa mimo národných
parkov 35 až 40 kilometrov,“
uviedol Jozef Hrobák, ktorý ďalej informoval o komunikácii
a spolupráci obchodných komôr
pôsobiacich v dotyku s Tatrami
na príprave memoranda o spoločnom rozvoji Tatier. Výstavbu bude možné realizovať len
za účasti Poľska a s podporou
Európskej únie. Štúdia realizovateľnosti z pohľadu životného
prostredia, dopravy a cestovného ruchu by sa najlepšie realizovala spoločne, na oboch stranách Tatier, formou odbornej
verejnej diskusie na túto tému.
Preto sa uvažovalo vytvoriť Slovensko-Poľský klaster, ktorý by

tvorili zástupcovia regionálnych
samospráv, príslušných vysokých škôl, obchodných komôr
a ďalších vhodných subjektov.
Pracovná skupina má do 30.
apríla predložiť návrh stanov
predmetného klastra.
O spoločnom Poľsko-Slovenskom rozvoji Tatier by sa malo
diskutovať na ďalších odborných konferenciách, ktorých
organizovanie by sa malo stať
tradíciou.
Viacerí zúčastnení poukázali na obavy medzi ľuďmi z cezhraničnej spolupráce, ktorí
ju vnímajú ako konkurenciu.
Avšak Slovenské a Poľské Tatry
by mohli byť jednou európskou
destináciou. Keďže dopravná
infraštruktúra je na oboch stra-

nách Tatier v kritickom stave,
stane sa prioritou komunikácie
a spolupráce pre najbližšie roky.
„Z pohľadu cestovného ruchu
by to bolo zaujímavé riešenie
a pre cestovný ruch prínos. Tunely existujú aj v zahraničí, kde
s nimi majú pozitívne skúsenosti. Určite je to ťažká úloha,
do ktorej je potrebné zapojiť štát.
Bez vízie a takýchto odvážnych
riešení sa nepohneme ďalej a nebudeme z dlhodobého časového
horizontu
konkurencieschopní. Samozrejme, musí sa to riešiť komplexne, z pohľadu environmentálnych dopadov a aj
z hľadiska trvalej udržateľnosti,“
zhodnotil prednesený zámer
Ján Mokoš. 
(kb)

Mimoriadne zastupiteľstvo s jediným
bodom programu – Dom služieb
(dokončenie zo str. 1)

otázky o ktorých sa diskutovalo a k jednotlivým bodom sa následne vyjadrovali zodpovední zamestnanci
zo stavebného úradu, majetkového a ekonomického
oddelenia, právnici mesta či vedúci oddelenia investičnej činnosti, opráv a údržby. Znovuotvorenie otázky
kolaudácie budovy, zápisy vlastníckych práv do katastra nehnuteľností, či tretí bod programu o uverejnení projektovej dokumentácie na webovej stránke
mesta. O údajnej zámene projektovej dokumentácie
sa rozvírila diskusia. Zástupcovia mesta vylučujú akékoľvek pochybnosti a právne oddelenie dodáva, „Rieši
sa tú tematika výkladu zmlúv, dodatok. Je pravdou, že
zmluvný proces a činnosť ľudí je širokospektrálna. Nie je
možné dogmaticky lipnúť na slovíčkach v zmluve. Treba
vychádzať z vôle zmluvných strán. Regresná náhrada
– umožňuje strane požadovať náhradu, ktorá ona spáchala na základe svojej činnosti. Statika je skrytá vada
a škoda a regresná náhrada nie je jedno a to isté.“ Následne poslanec J. Janiga požiadal majetkové o informovaní kedy bude predložená projektová dokumentácia po prevzatí stavby. Stavebné oddelenie, D. Šípková
uviedla: „V tomto kolaudačnom jednaní sa prikladá
ku kolaudáciu a v rámci toho nám budú predložené.“
J. Janiga pokračoval, „My sa už k tomu nedostaneme.
Vypadlo množstvo materiálov a množstvo prác z rozpočtu, neviem akej zmluvy. Musia to urobiť nájomcovia a neskôr mesto v zápočte nájmu.“ K téme sa vyjadril aj prednosta E. Knotek, ktorý uviedol: „Pomôžem
si dodatkom, robeným za účasti právnej agentúry,
poslancov a spoločnosti Primo Tatry. Dokumentácia
bola daná a akceptovaná v plnom rozsahu. Je priamo
uvedené, že zmeny vyplývajúce si budúci nájomca urobí na svoje náklady. Podľa prieskumu nik nepožiadal
z nájomcov o zníženie nájmu. Chceme dávať dlažbu,
novú sanitu v zmysle vlastného kolaudačného riešenia,
pizzéria aj reštaurácia. Nemali sme žiadnu vedomosť
tomuto neveriť. Áno, je porušený termín, žiaľ stanovili si ho sami a nemohli skolaudovať kotolňu počas
výstavby A a C. Súhlasím s istou satisfakciou zo strany investora.“ Poslanec J. Janiga následne uviedol, že
jedna z vlastníčok bytu, právnička sa v liste obrátila

na primátora a informovala ho o prebiehajúcich súdnych konaniach firmy Primo Tatry. Primátor J. Mokoš sa vyjadril, že ide o vzťah firmy a druhej strany.
Následne prednosta, E. Knotek dodal: „Písala to vlastníčka bytu, právnička Veselá. Mesto sa tým zaoberať
nebude, lebo nemá to nič s konaním mesta. Dali sme si
zavolať konateľov a boli nútení meniť ceny bytov, lebo
neboli schopní odovzdať toto dielo. Tlmočím ich vyjadrenie, že za statiku si premietli cenu a mesto sa nechce vyjadrovať k nastavovaniu cien. Sú v slobodnom
stave, neradi, by sme išli do riešenia ich problémov.“
Právne oddelenie reagovalo: „Mesto nesmie reagovať
na procesné údaje a pokiaľ sa nepreukáže previnenie,
nemáme právo vyjadrovať sa k tomuto ich vzťahu
a súdnemu sporu.“ V závere mestského zastupiteľstva
pred samotnou diskusiou a interpeláciou sa opäť rozoberala téma verejného obstarávania. Po prestávke
pokračovala návrhová komisia na čele s poslankyňou
M. Bittnerovou v prednesení návrhu, ktorý však bol
adresovaný mestu. Na čo vedenie mesta, primátor reagoval: „Čo to je vedenie mesta? Mesto je štatutár, nie
vedenie mesta.“ Oslovil teda predsedníčku komisie
a požiadal ju o upresnenie a doplnenie. Po následnej oprave znenia, kde návrhová komisia vyzýva
zamestnancov mesta a zainteresovaných pracovníkov... sa hlasovalo o uznesení, za bolo 5 poslancov
a zdržali sa 3 poslanci. V časti interpelácií poslanec
A. Gálfy interpeloval primátora na základe otázok
obyvateľov o mestských bytoch o tom kto rozhoduje
o mestskom nájomnom byte a o evidencii nájomcov
a možnosti nahliadnutia do evidencie. Primátor reagoval: „Zriadila sa komisia, kde sekretárom bola pani
Čechová a po návrhu má zoznam žiadateľov a prvých
osloví. Kto má záujem o daný byt a na základe toho
sa v podstate schvaľuje pridelenie bytu.“ Zároveň primátor uviedol, že nahliadnutie do zoznamu je možné po splnení ochrany osobných údajov a tie, ktoré
je možné uverejniť tak do tých sa môže nahliadnuť.
Poslanec ešte požiadal či, by bolo možné zverejniť
zoznam aj na webovej stránke, aby ľudia videli koľko
je tam žiadateľov. Primátor požiadal o predloženie
návrhu po Veľkej Noci. 
(danbir)

Spravodajstvo
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Vďaka projektu sa zdravotne znevýhodnený rýchlejšie začlení
Vyšné Hágy/Vysoké Tatry - V rámci realizácie projektu, ktorého
hlavným cieľom bola myšlienka začleniť zdravotne znevýhodneného žiaka do procesu vyučovania a mimoškolských aktivít
bola úspešná. Celkový rozpočet projektu je hradený z financií
Európskej únie a do februára 2021 tak pomôže žiakovi v Základnej škole vo Vyšných Hágoch (ZŠ V. Hágy) asistenta učiteľa.
Zlepšenie prístupu k vzdelá- lávacieho procesu a zlepšiť mu
vaniu a vzdelávacích výsledkov tak prístup ku kvalitnému vzdežiaka so zdravotným znevý- lávaniu. Zároveň zlepšiť výsledhodnením v ZŠ V. Hágy reali- ky a jeho kompetencie. Spozovaný od marca tohto roku až mínané aktivity majú možnosť
do februára 2021 je oficiálny prispieť k lepšej pripravenosti
názov aktivity, ktorá pomôže žiaka nielen na prechod do ďalkonkrétnemu žiakovi. „Výška šieho ročníka, ale aj na strednú
nenávratného finančného prí- školu či na budúce pôsobenie
spevku (NFP) je 31 140 €, z toho na pracovnom trhu. Vďaka tejto
mesto zabezpečuje spoluúčasť podpore k rovnakému prístupu
vo výške 5 % čo je 1 557 eur. ku kvalitnému a inkluzívnemu
NFP sa použije výlučne na úhra- vzdelávaniu dostane žiak moždu mzdových nákladov asistenta nosť, o ktorej by bez takejto požiaka.“uviedla Z. Hlavatá, Me- moci mohol len ťažko uvažovať.
dzinárodné vzťahy, projektový
Prostriedky budú vynaložemanažér mesta Vysoké Tatry. né na činnosť jedného asistenta
Cieľom projektu bolo integrovať učiteľa v uvedenej škole. Medzi
znevýhodneného žiaka do vzde- jeho úlohy budú patriť aktivi-

Čistenie mesta
do ktorého sa zapojili aj mladí

ty zamerané na vyrovnávanie
znevýhodnenia žiaka so zdravotným znevýhodnením, zabezpečenie rovnosti príležitostí
vo výchovno-vzdelávacom procese, pomoc pri skvalitňovaní
vyučovacieho procesu. Často je
takýto žiak odkázaný na pomoc
práve asistenta učiteľa, nakoľko
má problémy s poruchou aktivity, pozornosti či poruchami
správania. Je nutné spoločne
prekonávať bariéry, komunikačné, vo vyučovacom procese
i sociálne. Rovnako dôležitá je
aj kontrola jeho činnosti a celkového správania, ktoré v mnohých situáciách nie je logické,
mnoho ráz impulzívne a nepredvídateľné, pričom samotný
žiak nevie odhadnúť prípadné
nebezpečenstvo. Odporúčaná
prítomnosť asistenta učiteľa je
podľa centra špeciálno-pedagogického poradenstva určená
v rozsahu 100 %. Žiakovi slúži
počas vyučovania a všetkých

vzdelávacích činnostiach, ktoré
sa podieľajú na odstránení nerovnosti príležitostí vo výchove,
prekonávaní architektonických,
informačných,
jazykových,
zdravotných, sociálnych alebo
aj kultúrnych bariér. Zároveň
sa bude rozvíjať aj spolupráca
so samotnými rodičmi tohto
žiaka. Kvalita a samotné vzdelanie sa tak stane pre neho
omnoho efektívnejšie a to nielen počas samotných hodín ale
aj počas voľno časových aktivít
organizovaných školou.
Tento projekt sa realizuje
vďaka podpore z Európskeho
sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje.
(danbir)
w w w.esf .gov. sk
w w w.m i n e du.gov. sk

Mestská polícia informuje

Zamestnanci VPS
a študenti SOŠ
v Hornom Smokovci
pri odpratávaní štrku
z chodníkov
a vozoviek.
Foto: danbir

Vysoké Tatry – Čistenie mesta je aj napriek pretrvávajúcej
zime v plnom prúde. Výmole, diery či celkový zlý stav vozovky
denne trápi vodičov.
Brána do Vysokých Tatier či príjazdové cesty sú po tejto zimnej
sezónne poriadne rozbité. Diery, výmole a štrk na krajniciach. Verejnoprospešné služby mesta začali upratovanie v tomto roku o čosi
neskôr. V skorých ranných hodinách, počas miernejšej cestnej
premávky vyčistili pracovníci na odvoze komunálneho odpadu
a separátov aj kanále a okraje ciest. „Po minulé roky sme mali zväčšia pred Veľkou Nocou všetko vyčistené, teraz trochu meškáme. Sme
však vybavený dostatočným množstvom techniky a ľudí, zároveň ďakujeme študentom a vedeniu Strednej odbornej škole v Hornom Smokovci za ich pomoc pri čistení mesta.“ Uviedol Zoltán Berger, vedúci
prevádzky odvozu odpadu, VPS Vysoké Tatry, s. r. o., 
(danbir)

Jelenica v Tatranskej Lomnici preskočila po celej dĺžke
osobné auto. Nikomu sa našťastie nič nestalo, len obaja účastníci ostali v šoku.
Pred sviatkami ale aj počas Veľkonočných sviatkov príslušníci MsP monitorovali pravidelne miestne cintoríny. Vo štvrtok doobeda, pred Veľkým piatkom stihol medveď porozbíjať
kahance, poškodiť pietne miesta a urobiť neporiadok. Policajti
preto prosia občanov, aby nezapaľovali sviečky na hroboch.
Hliadka aj naďalej monitoruje okolie cintorínov. Akékoľvek výtržnosti zo strany ľudí či zvierat hláste príslušníkom
MsP. Zároveň návštevníkov prosia, aby pri návšteve pietnych
miest dbali na zvýšenú opatrnosť, nakoľko je pôda premočená a šmykľavá.
Počas sviatkov bolo v Tatrách dostatok turistov, kvôli nepriaznivému počasiu však niektorí stornovali pobyty a poklesol aj počet jednodňových turistov. 
(danbir)

Diera v plote, ktorou pravdepodobne
prešiel medveď a vybral sa na potulky
cintorínom. Foto: Archív MsP
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v skratke
Prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu prác súvisiacich
s opravou a pravidelnou údržbou je naplánované v Tatranskej
Lomnici v lokalite od čísla domu
103 po číslo 111 na štvrtok, 5.
apríla od 07.30 do 15.00 hodiny.
Riaditeľom Štátnych lesov
TANAP-u je naďalej Pavol Fabian, ktorý na tomto poste nahradil po takmer pätnástich
rokoch Petra Líšku. Funkciu
riaditeľa mu potvrdilo výberové
konanie, ktoré vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Do funkcie bol
vymenovaný s účinnosťou od 1.
apríla.
Do kuchárskeho tímu Hotela Lomnica pribudli dvaja noví
profesionáli. Hotel prijal posily
pri príležitosti 100. výročia založenia prvej Československej
republiky – spoločného štátu
Čechov a Slovákov. V tom čase
bol hotel jedným z najnavštevovanejších prvorepublikových
hotelov. Novým šéfkuchárom sa
stal Slovák Milan Šavel a Čech
Tomáš Levý, ktorý stál pri zrode
pražskej reštaurácie La Degustation Bohême Bourgeoise ocenenej michelinskou hviezdou.
Na pulty kníhkupectiev sa
dostala nová kniha od Antona Mareca „Povesti z Tatier.“
176-stranovú knihu plnú príbehov z Vysokých Tatier ilustroval
Kamil Leštach. Vyšla vo vydavateľstve Ikar.
5. ročník lyžiarskych pretekov
Zampa cup, ktorý organizujú
Žampovci s cieľom podporiť
lyžiarske nádeje, sa uskutočnil
v nedeľu, 25. marca na Štrbskom
Plese. Pretek v paralelnom slalome dlhom 15 metrov sa konal
na svahu Interski. Motiváciou
pre deti boli aj nové sponzorské
lyže Salomon model 2019, ktoré
si domov odniesli víťazi štyroch
kategórií. Súťaž bola určená
pre lyžiarov narodených v roku
2002 a mladších.
Nepriaznivé počasie sa počas sviatkov podpísalo nie len
na zníženej návštevnosti, ale
aj na úrazovosti vo vysokohorskom teréne.
Hoci SHMÚ vydalo na 1.
apríl výstrahu tretieho, teda najvyššieho stupňa pre vietor, ktorý
v nárazoch dosahoval vo vysokohorskom prostredí rýchlosti
až 40 m/s., turisti českej národnosti smerovali v mimoriadne
nepriaznivých
poveternost(pokračovanie na str.12)
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Martin Činovský - jubilujúci autor
tatranských poštových známok
Na medzinárodný deň žien, 8. marca sa dožil 65 rokov docent
Martin Činovský, akademický maliar, ktorý v súčasnosti pôsobí
na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,
ako riaditeľ Ústavu umelecko – edukačných štúdií.
Od roku 1986, kedy vstúpil
do známkovej tvorby ako rytec,
má za sebou asi 160 návrhov
alebo rytín poštových známok.
Je autorom prvej slovenskej
poštovej známky, ktorý vyšla
1. januára 1993 v deň vyhlásenia samostatnej Slovenskej
republiky. Je autorom aj spoluautorom poštových známok
s portrétmi všetkých našich
prezidentov, rovnako aj autorom prvej slovenskej poštovej známky v eurovej mene.
Mimoriadne miesto v jeho
známkovej tvorbe patrí Vysokých Tatrám. V roku 1996 to
bolo Skalnaté pleso v emisii
Krásy našej vlasti. V roku 1999

to bola tatranská panoráma
v emisnom rade „Europa“ (prvé
a tretie mesto v súťaži Najkrajšia známka roka). V roku 2001
opäť Studenovodský vodopád
a napokon v roku 2013 v emisii Krásy našej vlasti: Tatranské
motívy Malá Studená dolina
a Chata pri Zelenom plese.
Levočský rodák Martin Činovský je autorom poštovej známky Krížová cesta (tabuľová maľba na hlavnom oltári v chráme
svätého Jakuba v Levoči (2000)
a v emisii Umenie (2002) opäť
výjav z hlavného oltára sv. Jakuba – Šťastie sv. Jakuba staršieho. V emisii výplatných
známok je to levočská radnica
(2002). Z teritória Spiša
sú to poštové známky
zachycujúce Spišský hrad
a Ľubovniansky hrad
a v minulom roku rytina
vzácneho orgánu v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku.
Docent M. Činovský
šíri slávu slovenských

poštových známok do celého
sveta. Svedčia o tom vzácne
ocenenia – hárček Ľudovít
Štúr (1995) sa stal o dva roky
neskôr 3. najkrajšou známkou sveta. Martin Benka –
Krajina z Terchovej, rovnako
3. najkrajšia známka sveta
(grafická úprava M. Činovský,
rytina František Horniak) a do
tretice známka k príležitosti
400. výročia konania Žilinskej synody v roku 2012 opäť
3. miesto najkrajšej známky
sveta. Táto poštová známka vydaná v roku 2010 sa o rok neskôr
stala najkrajšou rytou známkou
Európskej únie. Docent M.
Činovský sa venuje aj voľnej
a úžitkovej grafike, nižnej ilustrácii, maľbe a je vynikajúcim
hudobníkom. Komponuje hudbu rôznych žánrov (aj filmovú)
a hrá na viacerých hudobných
nástrojoch. Za svoj významný
vklad do oblasti umenia mu
minister kultúry a komunikácie Francúzskej republiky
udelil Rád rytiera umenia a literatúry. Pred 4 rokmi, v roku
2014 mu prezident Slovenskej
republiky udelil Pribinov kríž
I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska v oblasti výtvarného umenia. Autor v závere majstrovi
Činovskému do ďalších rokov
želá pevné zdravie a ešte veľa
umeleckých počinov v oblasti výtvarného a hudobného
umenia. 

Andrej Janovský a red.

Známka Skalnatého plesa, Studenovodských vodopádov,
Malá Studená dolina, Chata pri Zelenom plese Foto: danbir
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Jarné Smokovecké trhy v znamení šperkov
Kaviareň a čajovňa u Vlka a Mesto Vysoké Tatry pripravilo pre Tatrancov a návštevníkov ďalší ročník Jarných Smokoveckých trhov.
Tatranskí umelci tak dostali priestor predstaviť svoju prácu a kumšt.
Nechýbali šperky z rôznych
kameňov, medi, striebra, čipky
a vyšívané náramky. Dych vyrážala aj nádherná ručne zdobená
keramika, ktorá sa už od nepamäti nachádza v našich domácnostiach. Nechýbali ani veľkonočné kraslice, anjeli i originálne
zdobené hrnčeky. Napriek nepriaznivému počasiu ste mali
čo obdivovať. Síce organizátori
očakávali 5 stánkov aj v troch
nebola núdza o ručne šité hračky,
peňaženky, kožené náramky či
tatranské podkovičky pre šťastie.

Na ne ste si podľa želania mohli
dať vytesať svoje meno či prianie.

Súčasťou trhov boli večerné umelecké vystúpenia v Kaviarni a čajovni u Vlka. Svoju tvorbu, lásku
k remeslu a zážitky prezentovala
počas večerov šperkárka Miriam

Výroba náušníc podľa želania zákazníčky potešila nejedno oko. 

Veselá s témou: O kvetoch a ich
zobrazení v šperku spolu s moderátorkami Natáliou Bokníkovou a Lenkou Proškovou. 
(danbir)

Nechýbali ani tatranské podkovičky pre šťastie. Foto: danbir

„Teší ma, že obdarúvanie sa ma takú silnú tradíciu“

V rámci Jarných Smokoveckých trhov sa konali každý večer komorné posedenia a rozhovory so šperkárkou Miriam Veselou, majiteľkou galérie Tatranský
šperk. Vyštudovala strednú školu v Kremnici so zameraním na zlato a šperk.
Odmalička mala blízko k umeniu, kresbe a navštevovala hudobný a výtvarný
odbor na Základnej umeleckej škole. Dnes miluje svoju prácu a vytvára umelecké šperky, ktoré potešia oko i dušu.
Možnože na základe spontánneho podnetu od svojej učiteľky sa pripravila na umeleckú školu. No možno to bola práve
stará mama, ktorá ju pravdepodobne rozprávaním o svojom starom otcovi priviedla k umeniu. „Stará mama často spomínala
svojho starého otca, sochára, ktorý žil v Maďarsku a vytvoril v malom meste Súsošie
ľudstva a pri spomínaní pri fotografiách sa
to vo mne uchovalo. Spomínali sa tiež kresby
kreslené ceruzkou a zaujali ma najviac ďateliny a druhá kresba bola ťava. Vykreslené tak
veľmi pekne, detailne, tak som si to prisvojila,
že toto máme v rodine, vieme to, je to také
automatické pre nás.“
Predstavila nielen svoju zbožňovanú prácu ale aj to, ako vyzerá obyčajný deň šperkárky. No nielen to, predstavila aj svoju dielňu, bez ktorej by výroba šperku bola takmer

nemožná. Základným pilierom je určite tzv.
zlatnícky stôl, ktorý má polkruhový výrez,
aby sa dostala čo najbližšie k opracovaniu
detailov. Pilníky, nožnice, kladivá, pinzety,
tŕň na formovanie prsteňov a spôsob ich
použitia bol dych berúci.
„Za tým nádherným šperkom je veľa špinavej, hlučnej a ťažkej práce. „Vyrábam
aj šperky zo zlata, výrobu si veľmi užijem.
Je to cítiť, že je to ušľachtilý kov a väčšinou
vyrábam niečo konkrétne podľa želania,
na objednávku, znamenajú pre človeka niečo
výnimočné a celá práca je taká výnimočná
a slávnostná.“
Precíznosťou a prácou si už získala obdivovateľov a zákazníkov, pre ktorých vyrábala jedinečné umelecké kúsky. Aký intenzívny je pocit keď vidí, že sa šperk páči taktiež
prezradila hosťom večera.
Zľava moderátorka
večera Lenka Prošková
a šperkárka Miriam Veselá
v rozhovore predstavili
šperkársku dielničku.
Foto: danbir

„Určite mám aj špeciálnych zákazníkov,
ktorí vedia oceniť šperk a majú zaujímavé
vnímanie vecí a podľa toho si to aj vysnívajú.
K samotnej výrobe sú cenené pre mňa práve
tie stretnutia s ľuďmi, ktorých niečo očarí,
osloví a vtedy sa mi tají dych a som vďačná
za tú možnosť vidieť to. Niečo sa človeka dotkne a ten údiv a chvíľa je plná ducha, je prítomná duša človeka a je na to pekný pohľad.“
Pri otázke kedy osadila prvý diamant
a ako sa pri tom cítila si spomenula práve
na situáciu, ktorá sa takpovediac vyriešila
sama. Rovnako ako niektoré veci a ťažké
skúšky v živote.
„Úplne prvý, to si asi nespomeniem. Pamätám si, že pre známu som robila zlatý prsteň
s modrým takmer 4 mm diamantom a okolo 8 malých. Dosť dlho som mala urobené
telo prsteňa so všetkými súčasťami. Myslela som si, že to bude veľmi ťažké a zhodou
okolností keď už mal byť termín odovzdania
objednávky som sa počas telefonátu nesústredila len na prácu. Nevnímala som svoju
nervozitu a potom som zistila, že som stihla
osadiť všetky kamene. Následne som všetko
skontrolovala a opadla zo mňa taká zodpovednosť. Nie je to úplne rozdielny postup
ako pri iných kovoch či materiáloch, len treba dbať na správne ukotvenie kameňa, aby
sa nezatrhával o oblečenie, vychytať takéto
špecifiká.“ Radosť jej prinášajú obyčajné
príbehy a najkrajšie a najprirodzenejšie
prejavy úcty a spokojnosti. „Spomínam si,
že nedávno do galérie prišla rodina, otec,
mama a dvaja synovia a dcéra bola prostredná. Dievčatku kúpili náušnice. Pre mňa
to bolo čarovné v tom, že celá tá rodina to
riešila a venovala pozornosť výberu šperku.
Bolo to dojemné, že dajú malému dievčatku
takú úctu a čas, aby sa mohla potešiť a cítiť
sa výnimočná. Veľmi ma to potešilo a bolo
to čarovné. Teší ma, že to samotné obdarúvanie má tak silnú tradíciu a nevymizlo.“

(danbir)
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Veľkonočné mestečko s neprekonaným vlaňajším rekordom
Veľkonočné mestečko v posledný marcový deň pripravilo pre návštevníkov
tradičný a nevšedný program.
Kúpele Nový Smokovec nadviazali
na každoročnú tradíciu a nielen ľudové
remeslá, folklór, súťaženie či špeciality slovenskej kuchyne lákali svojou vôňou i dobrou atmosférou. Nechýbal ani Veľkonočný
tatranský strom, ktorí ozdobovali všetci
návštevníci. Minulý rok sa naň zavesilo neuveriteľných 982 kraslíc a organizátori dúfali, že rekord sa tieto sviatky podarí prekonať. „Možno práve zlé počasie spôsobilo,
že vlaňajší rekord sa nepodarilo prekonať,“
informovali organizátori podujatia.
Návštevníkov programom sprevádzal
zabávač a moderátor Jožo Pročko, folklórny súbor Bystrianka zo Svitu či úsmevno
- zábavná skupina TRAKY z Čani pri Košiciach prezentujúca výhradne vlastný
repertoár. Nechýbali ani sprievodné ak-

Veľkonočné mestečko
pritiahlo návštevníkov
aj tento rok.
Foto: danbir

cie ako zvieratká pre deti, fotografovanie
s maskotom, maľovanie na tvár a súťaže
v jedení halušiek a pití piva. Nejedno oko
pritiahli aj umelci vystavujúci svoju prácu
od majstrov stolárov, rezbárov, pernikárov

či ručne šité vankúšiky ba dokonca i kvalitná červená paprika či slovenská chutná
vegeta. V tombole ste si mohli vysúťažiť
zaujímavé ceny a pre víťaza bol pripravený
víkendový pobyt. 
(danbir)

Noví občania mesta – Tatrančekovia
Starý Smokovec/Vysoké Tatry – Nových, malých občanov privítal primátor mesta J. Mokoš v obradnej sieni Mestského úradu
v Starom Smokovci. Na významnej udalosti nechýbali čestní
malí Tatrančekovia s rodičmi.

Slávnostným privítaním si mesto
uctilo najmenších občiankov.
Foto: danbir

Víťazi lístkov na HEX
V minulom čísle sme vyhlásili súťaž
o 2x2 lístky na koncert skupiny HEX,
ktorý sa uskutoční v rámci celoslovenského turné HEX feat. Silné reči
TOUR s Jánom Gorduličom. Do žrebovania o lístky boli zapojení všetci,
ktorý správne odpovedali na súťažnú
otázku, čo znamená názov kapely.
Spomedzi tých, ktorí napísali, že to
je skratka slovného spojenia „humanoidný experiment“ (experiment, či
ľudia budú schopní počúvať ich muziku) sme vyžrebovali dvoch, ktorí pôjdu 7. apríla o 19.00 hodine na koncert
v Aqua City v Poprade. Lístky získava
Matej Pirschel z Tatranskej Kotliny
a Filip Rusnák z Kežmarku.  (red.)

Privítanie nových občanov
mesta je vždy veľkou udalosťou, nielen pre rodičov
ale i pre samotné deti. Sála
obradnej sieni bola do detailov pripravená pre detské oči
a nechýbala kolíska či plyšoví kamaráti. Hoci privítanie
bolo v úvode vážne a oficiálne, detskí džavot a energia
rozjasnila celú sálu. Pribudlo
32 nových občanov mesta,
17 dievčat a 15 chlapcov. Postupne chodili spolu s rodičmi podpísať matričnú knihu
a malé darčeky boli takmer

samozrejmosťou. Nechýbali
ani zástupcovia z radu poslancov, ktorí prejavili najmenším
úctu. Celú príjemnú atmosféru si užili najmä dospelí,
ktorí chtiac či nechtiac museli
zdvihnúť kútiky úst a doširoka sa usmievať, inak sa ani
nedalo. V závere oficiálnej
časti sa stal nielen primátor,
ale i poslanci maskotmi, s ktorými sa fotili rodičia a ratolesti. Budú tak mať príjemnú
spomienku z prijatia, mestom
Vysoké Tatry.
(danbir)
Primátor mesta Vysoké
Tatry pozval na Mestský
úrad v Starom Smokovci
65 jubilantov, ktorí svoje
výročie oslávili v mesiacoch
január až marec 2018.
Tridsiati z nich sa zúčastnili
slávnostného popoludnia,
ktoré im spríjemnili škôlkari
z Materskej školy v Novom
Smokovci. Kultúrny program
spojený so spevom a tancom
natrénovali pod vedením
riaditeľky Ľudmily Zeníkovej
s kolektívom. Najstaršími
oslávencami v tomto štvrťroku boli obyvatelia Nového
Smokovca, 94-ročný Jozef
Jaško a o rok mladší Jozef
Lukáč (na snímke vľavo).
Foto a text: kb
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Ako vznikli názvy v Tatrách?
Najnovšia kniha autorskej dvojice otca a syna Bohušovcov
„Príbehy zemepisných názvov Vysokých Tatier“ ponúka čitateľom nový pohľad na dobre známe i odľahlé kúty Vysokých
Tatier. Texty o pôvode a vzniku názvov Vysokých Tatier dopĺňajú farebné fotografie.
Na základe príspevkov Ivana Bohuša st. v časopise Vysoké Tatry (dnešné Tatry) vyšla
v roku 1996 publikácia „Od
A po Z o názvoch Vysokých
Tatier.“ Išlo o faktografickú,
odbornú publikáciou. Jej autor
vyjadril radosť nad tým, že takto
spracovaná „tematika názvoslovia bude teraz prístupná širšiemu okruhu záujemcov nielen
slovom, ale aj obrazom.“ V publikácii, ktorá vyšla pred dvoma
týždňami, sa totižto nachádza
aj množstvo farebných fotografií. Texty nie sú písané tak vecne
ako Názvoslovie, skôr príbehovo, pútavo aj pre „bežného“ čitateľa. „Kapitoly nie sú členené
abecedne, ani geograficky, ale
podľa tematických celkov, napríklad názvy podľa miest a obcí,
územných celkov, poľovnícke,
pytliacke, pastierske a banícke
názvy alebo pomenovania podľa
farieb, rastlín, zvierat a osobností,...“ povedal o knihe spoluautor
Ivan Bohuš ml.
Ivan Bohuš st. sa problematikou tatranského názvoslovia
zaoberal od roku 1949, kedy
sa stal riaditeľom Tatranského (dnes Popradského) múzea
v Poprade. Už vtedy si uvedo-

mil, že vedecko-výskumné aktivity je možné robiť len vtedy,
ak sa bádateľ detailne zoznámi
s terénom a literatúrou, ktorá je
o danom území už spracovaná.
Podrobné názvoslovie Vysokých Tatier bolo dôležité najmä pre prírodovedecké odbory
a tak sa mu venoval aj neskôr
ako historik Výskumnej stanice
TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Poznať región znamenalo
poznať aj vývoj jeho názvov.
Tatranské názvoslovie prešlo
v mnohých prípadoch skutočne
spletitým vývojom. V 17. a 18.
storočí prichádzali do Tatier
prví podtatranskí vedci, ktorí
spočiatku preberali pôvodné,
ľudové názvy, neskôr ich pretvárali do spisovných podôb
a v latinských textoch ich prekladali do „reči učencov.“ Ich
diela prilákali do Tatier zahraničných bádateľov, ktorí vo svojich príspevkoch rôznym spôsobom modifikovali zaužívané
názvy, čím na dlhé roky spätne
ovplyvnili aj časť slovenského
názvoslovia. Nomenklatúru slovenskej časti Vysokých Tatier
tvorili okrem Slovákov aj spišskí
Nemci, goralské etnikum, Poliaci a počas monarchie aj Maďari.

„Príbehy zemepisných názvov“ sú dielom otca a syna, Ivana Bohuša
staršieho a mladšieho. 
Foto:kb

„V časopise Vysoké Tatry som
asi šesť rokov uverejňoval články
o názvoch Tatier. Štátne lesy TANAP-u sa rozhodli pre ich knižné vydanie. Medzičasom som
veľa publikoval o vplyve baníctva, pastierstva na názvoslovie,
o osobnostiach, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Tatier a ktoré prešli
do názvoslovia. Základné informácie, ktoré som zozbieral, pretransformoval do tejto knihy syn
Ivan. Beriem to ako prejav úcty
z jeho strany,“ skromne opísal
vznik knihy historik Ivan Bohuš starší.
Do roku 1918 boli práce v slovenčine len čímsi výnimočným.
Bohatstvo názvoslovia spracoval
vďaka výborným znalostiam maďarského a nemeckého jazyka,
latinčiny a poľštiny.

Brány múzea sú ot vorené
POPRAD - Ako sme už informovali, Podtatranské múzeum v Poprade je po troch rokoch rekonštrukčných prác znovu otvorené.
Prví návštevníci si ho mohli pozrieť už minulý týždeň.

Komplexná rekonštrukcia
v rokoch 2015 až 2016 priniesla múzeu nový vzhľad - úpravu exteriéru a moderný interiér. V roku 2017 sa múzejníci
sústreďovali
predovšetkým
na realizáciu novej expozície
„Poprad a okolie v zrkadle
vekov.“ Súčasťou komplexnej
rekonštrukcie budovy múzea
bola aj príprava expozičných
priestorov na prezentáciu
unikátneho
archeologického nálezu – hrobky kniežaťa
z Popradu - Matejoviec z konca štvrtého storočia. Päť
miestností na prvom podlaží a jedna v suteréne určené
na túto expozíciu zatiaľ nie sú
sprístupnené. Avšak návštevníci expozície Poprad a okolie

Názvoslovie sa vyvíja aj v súčasnosti. Najmä horolezci kvôli
podrobnej orientácii v zložitom
teréne potrebujú pomenovať
pre oko „nezasväteného“ bezvýznamné vežičky, zuby, štrbiny,
piliere, žľaby... Zemepisné názvoslovie poskytuje bohatstvo
podnetov na úvahy historikom,
lingvistom, geografom, ale aj radovým turistom a milovníkom
Tatier. Najmä posledne menovaným je určená táto publikácia,
v ktorej autori opísali Vysoké
Tatry netradičným spôsobom,
prostredníctvom niekedy až spletitých príbehov vývoja ich slovenských zemepisných názvov.
Prezentácia knihy sa uskutoční v sobotu, 7. apríla o 19.00 hodine v Kaviarni a čajovni U Vlka
v Starom Smokovci. 
(kb)
v zrkadle vekov, v časti venovanej neskorej dobe rímskej,
uvidia niekoľko originálnych
predmetov z hrobky, ktoré
múzeu zapožičal Archeologický ústav SAV Nitra.
V prvý deň otvorenia využilo bezplatnú prehliadku
múzea takmer 200 návštevníkov.
Do 30. apríla bude múzeum počas týždňa otvorené
od 9.00 do 17.00 hodiny,
cez víkendy a sviatky od 10.00
do 17.00 hodiny. Otváracia
doba sa predĺži od 1. mája
do 30. novembra - v pondelok až piatok bude múzeum
otvorené od 9.00 do 18.00
hodiny, počas víkendov
od 10.00 do 18.00 hodiny, počas štátnych sviatkov od 10.00
do 17.00 hodiny. 

Foto a text: kb
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Avizujeme
Tourism X Games pri príležitosti 100. výročia Československa zorganizuje v závere zimnej
sezóny na Štrbskom Plese športovo-vzdelávacie podujatie. Patróni
a partneri zo Slovenska, Českej
republiky, Nemecka a Poľska pripravili pre účastníkov v čase od
5. do 7. apríla športové, zábavné
aktivity a okrem klasických zimných disciplín aj novinky – Yukigassen (guľovačka) či tematické
tatranské nosičské krosná. Okrem
spoločnej spolupráci, športu a zábavy podporí podujatie charitatívny projekt Zdravotných Dr. Klaunov, ktorí pôsobia na detských
oddeleniach na Slovensku a susedov v Českej republike.
Tatranská galéria v Poprade
v štvrtok 5. apríla predstaví autorskú výstavu Bedřišky Znojemskej, Svet na gombík. Výstava potrvá do 20. mája.
Štvrtkové Soirée Živá Hudba
s hosťami večera Félix Bureš – ústna harmonika a Pavarotti – spev
(jubilant zo SNV). Každý prvý
štvrtok v mesiaci môžete zažiť kabaretné večery pre strednú generáciu. Tatranská galéria v Poprade
si tak na aprílový večer pripravila
o 18.00 hodine pestrý program.
Účinkujúci večera: Richard Bureš,
Milan Sivý, Peter Pavličko, Juraj
Švedlár a Ivan Drozdík. Vstupné
na podujatie je 5 eur.
Divadelná sála Domu kultúry v Poprade predstaví v piatok
6. apríla divadelné predstavenie
TO NEMÁ CHYBU, Radošinského naivného divadla. Dve
predstavenia po sebe so začiatkom
o 16. 30 a 19. 30 hodine pod Tatrami. Trpký a vtipný príbeh novinára, ktorý pochádza z pera režiséra Stanislava Štepku tak trochu
pripomína jeho vlastné zážitky.
Spolu s divákmi vtipne uvažuje
o naprávaní chýb a o tom čo a ako
by bolo, keby tých osudných ľudských, ale aj historických, ba dokonca aj vesmírnych chýb nebolo.
Hrajú Stanislav Štepka, Maruška
Nedomová, Simona Miháliková,
Zuzana Norisová alebo Barbora
Švidraňová, Jozef Adamčík a iní.
Za vstupné zaplatíte 16 eur.
Zaujímavú prednášku „Na
jeden nádych“ v sobotu 7. apríla o 19. 00 hodine v Kine Tatran
v Poprade predstaví Juraj Karpiš.
Bližšie predstaví freediving (potápanie na jeden nádych), ako ho
praktizovať bezpečne a čo nám
môže ponúknuť do každodenného
života.
(pokračovanie na str.14)

Ochrana prírody

Zachráňme tatranského kamzíka
Poddruh kamzík vrchovský tatranský žije len v Tatrách, je teda tatranským endemitom. Najmä
v tom spočíva jeho vedecká a kultúrna hodnota. Jeho ochrana je logicky stredobodom záujmu
odborníkov. Jeho stavy v uplynulých desaťročiach kolísali pod vplyvom známych aj neznámych
faktorov. V nedávnej dobe, pred asi 20 rokmi, to s kamzíkom vyzeralo veľmi zle. Odborníci
najmä zo Štátnych lesov TANAP-u a Štátna ochrana prírody ŠOP – Správy TANAP-u v spolupráci
s ďalšími špecialistami hľadali príčiny úbytku až ohrozenia existencie tohto symbolu Tatier.
Pozitívne boli aj ohlasy
z laickej verejnosti nielen
v Tatrách, ale aj mimo nich.
Pre podchytenie tohto záujmu
a vytvorenia možnosti lepšej
a konkrétnej pomoci vzniklo
v roku 2000 Občianske združenie Zachráňme tatranského kamzíka (ďalej OZ ZTK).
K viacerým špecialistom
z vyššie uvedených odborných
organizácií sa pridalo niekoľko
desiatok dobrovoľných spolupracovníkov, najmä z Tatier
a ich okolia. Odvtedy až doteraz vykonalo toto združenie
nemálo prospešných aktivít
v prospech záchrany kamzíka,
či podpory aj jeho vysokohorského súputníka – svišťa
vrchovského
tatranského.
Veľký význam pre uplatňovanie podporných činností mal
rámcový dokument Program
záchrany tatranského kamzíka z roku 2000, na ktorého
tvorbe sa svojimi poznatkami
a námetmi podieľalo
nemalou mierou aj OZ
ZTK. Pomocou priamo

v teréne boli a sú ochranné
a monitorovacie služby vo vysokohorskom prostredí, brigády pri údržbe turistických
chodníkov či odstraňovaní
iných negatív z prírodného
prostredia. Pre zvyšovanie povedomia o stave a problémoch
kamzíka viacerí členovia realizovali odborné prednášky najmä na školách, či v niektorých
ubytovacích
zariadeniach.
Niektorí členovia sa zúčastňovali na odborných seminároch
a konferenciách, na ktorých
sa riešili otázky ochrany biotopu kamzíka a svišťa. Najmä
pre žiakov boli vydané v spolupráci s miestnymi školami
a Mestom Vysoké Tatry informačno-výchovné brožúry
o kamzíkovi, svišťovi, či medveďovi, rozpracovaná je ďalšia
o živote vlka.
OZ ZTK vykonalo doteraz
nemálo a nemálo ešte môže
urobiť. K súčasným nádejným stavom kamzíka
určite prispelo. Avšak nemožno zaspať

na vavrínoch a ponechať kamzíka bez pozornosti a pomoci.
Neúprosný tok času sa však
podpisuje aj pod dnes znížený
počet členov OZ ZTK, stúpa
aj ich priemerný vek a tým
aj akcieschopnosť. Preto nebude nik odmietnutý, kto sa
chce aspoň drobnou aktivitou
podieľať na podpore kamzíka
vrchovského aj ako člen OZ
ZTK. Redakcia Tatranského
dvojtýždenníka vie sprostredkovať záujemcom kontakt
na členov Predstavenstva OZ
ZTK, ktoré zvolalo výročnú
schôdzu na 13.4.2018 o 16.00
hodine v Informačnom centre
ŠL TANAP-u v budove Múzea
TANAP-u v Tatranskej Lomnici.
Marián Šturcel, podpredseda OZ ZTK

K záchrane vzácneho kamzíka vrchovského tatranského môžete prispieť aj Vy!

Foto: kb
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Tatranské spektrum

Čaro knižníc

Otváracia doba tatranských knižníc:

Starý Smokovec:

Dvere do knižnice sú bránou do sveta múdrosti. Majú svoju dušu, jedinečnú atmosféru, skrývajú tisíce príbehov a faktov. Slovenská asociácia
knižníc vyhlasuje každý rok v marci, mesiaci knihy, Týždeň slovenských
knižníc. Cieľom podujatia je sprístupniť ich pre všetkých záujemcov
a zviditeľniť ako významné kultúrno-vzdelávacie inštitúcie.
Mesto Vysoké Tatry má Lomnici absolvovali v mestskej
vo svojej občianskej vybave- knižnici besedu so spisovateľnosti tri knižnice: v Starom kou Katarínou Mikolášovou.
Smokovci, Tatranskej Lomnici Pre deti, ktoré sa liečia v Šroa Dolnom Smokovci - Pod le- bárovom ústave a v Kúpeľoch
som. „Najväčšia je Knižnica Horný Smokovec sme pripravili
Starý Smokovec. Je aj hlavnou viaceré exkurzie spojené s číknižnicou, kde sa zapisujú knihy taním z kníh, ktoré sme vybea vedie celá evidencia. Zároveň rali podľa veku detí. Čítali sa
má aj najviac kníh, čitateľov povesti, rozprávky a hádanky.
a výpožičiek. Ostatné dve sú jej Tieto akcie boli v knižniciach
pobočky, ktoré sa využívajú len v Starom Smokovci a v Dolnom
na požičiavanie publikácii a ak- Smokovci. V Dennom centre
cie. V marci sme v nich pripravili v Dolnom Smokovci prezentoval
plejádu podujatí určených pre či- svoje bohaté skúsenosti so zvietateľov rôznych vekových kategó- ratami a prírodou Karol Serií. Pre Materskú školu v Novom man,“ uviedla Janka Kapustová,
Smokovci to bola výtvarná diel- odborná referentka pre knižniňa s významným slovenským ce z oddelenia kultúry a športu
výtvarníkom, ilustrátorom det- mesta Vysoké Tatry. Podujatia
ských knižiek a časopisov, Miroslavom Regitkom. Do Knižnice
v Tatranskej Lomnice prišli najmenšie deti na besedu o knihe
Moja prvá knižka o koníkoch.
V Materskej škole v Dolnom
Smokovci sa rozprávali o poézii.
Miroslav Regitko navštívil aj Základnú školu v Dolnom Smokovci, kde deťom priniesol niekoľko
knižiek, ktoré ilustroval. Druhou
akciou v tejto škole bol mini čitateľský maratón rozprávok. Žiaci
zo Základnej školy v Tatranskej

Na pocitoch záleží
Architekti a odborníci na verejný priestor spustili projekt „Pocitové mapy.“ Pocitová mapa
mesta ponúka možnosť aktívneho zapojenia
občanov do zberu informácií a názorov na verejné priestory vybraných slovenských miest.
Do projektu sú zapojené aj Vysoké Tatry.
Verejné priestory vytvárajú atmosféru mesta.
Zanedbané ulice, poškodené chodníky a málo
miest oddychu so zeleňou v nás vytvárajú negatívne pocity. Naopak, upravená zeleň, čisté ulice,
kvalitné ihriská a pocit bezpečia v nás vyvolávajú pozitívne pocity, ktoré sú predpokladom
pre krajší a kvalitnejší život. Názory na verejný priestor má zozbierať pocitová mapa, ktorá
na základe informácií od obyvateľov a návštevníkov pomáha zmapovať zanedbané, negatívne
pôsobiace, nebezpečné miesta, zbiera informácie
o bariérach ako aj o najatraktívnejších lokalitách.
Po spustení interaktívnej mapy na webovej stránke označíte miesta, ktoré sa vám páčia a ktoré
nie. Výber miest je zameraný na štyri kategórie:
atraktívnosť/príjemnosť priestorov, doprava, zeleň a bezpečnosť. Každá kategória obsahuje dve

Pondelok:

9.00 – 12.00

12.30 – 16.30

Utorok:

9.00 - 12.00

12.30 – 15. 30

Streda:

Zatvorené

Zatvorené

Štvrtok:

9.00 - 12.00

12.30 – 15. 30

Piatok:

9.00 - 12.00

Zatvorené

Tatranská Lomnica:
Pondelok:

9.00 – 12.00

12.30 – 17.00

Utorok:

Zatvorené

Zatvorené

Streda:

Zatvorené

Zatvorené

Štvrtok:

9.00 - 12.00

12.30 – 16.00

Piatok:

Zatvorené

Zatvorené

Dolný Smokovec – Pod lesom:
Utorok:

10.00 – 12.00

12.30 – 16.00

a besedy s autormi kníh sa organizujú celoročne. Rovnako
dôležité je aj dopĺňanie regálov
o nové tituly. Na najbližší nákup do tatranských knižníc sa
zamestnanci chystajú už tento
mesiac, takže čitatelia sa určite
majú na čo tešiť. 
(kb)

otázky. Ku každej otázke môžete označiť viacero
miest a taktiež pridať stručný popis, prečo sa vám
dané miesto páči alebo nepáči.
Za projektom Pocitové mapy stoja Atrium
architekti a Územne plány o.z. Zber dát by mal
trvať približne tri mesiace. Zhromaždené dáta
budú verejne prístupným zdrojom informácií
pre samosprávu, architektov či aktivistov a môžu
byť podkladom pre ďalší výskum a plánovanie.
„Práve vďaka participácii občanov, ktorí poznajú
svoje okolie, môže mesto vytvárať verejné priestory
efektívnejšie a zamerať sa na problémové lokality.
Vo svete sú mapy často využívaným podkladom
pri plánovaní investícií a výstavby. U nás sa využívajú od 15. marca. Vysoké Tatry sú tak jedným
z prvých miest na Slovensku, ktoré sa do projektu
zapojili, “ uviedla koordinátorka projektu pre Vysoké Tatry Mária Caffrey.
Ak vám nie je ľahostajné mesto, v ktorom žijete a trávite voľný čas, vyjadrite svoje názory
k atraktívnosti verejných priestorov vo Vysokých
Tatrách do Pocitovej mapy. Pocitová mapa Vysokých Tatier sa nachádza na internetovej stránke
https://www.pocitovamapa.sk/vysoke-tatry-2018/.

(kb)
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Novinky z tatranskej

knižnice

Džadoň, Zbyňo: Lara a nebo

V knihe sa stretnete s päťročnou
Larou a jej strýkom. Spolu s nimi
strávite výlet ku schodom nad dedinou s písmenom, popasujete sa
s vetrom aj strachom a porozprávate si pri tom množstvo rozprávkových príbehov a budete si želať
spokojný svet, kde spolu žijú balóny a kaktusy.
Príbeh o strachu a jeho prekonávaní, ale aj o nebi, ktoré neodpovedá a o krásnom výhľade z veže.
Weiner–Kráľ, Imro

Kniha nadväzuje na Rozprávky
pre Elise - Príbehy kocúra Mineta, ktorá iba prednedávnom vyšla
vo vydavateľstve Petrus. Autor
oboch kníh, významný slovenský
maliar Imro Weiner-Kráľ (1901 –
1978), ich vôbec nezamýšľal publikovať. Obrázkové príbehy boli
určené iba pre dcérku Elise.
Štelbaská, Zuzana: Zornička

Zorničkina záhrada je najkrajšia
na svete. Dievčatko sa v nej každý
deň hráva s mačičkou Lízou a psíkom Titi a spolu objavujú, čo tam
robí krtko, ježko, usilovné mravce,
užitočný netopier či drobné pavúčiky.
Šinkovicová, Zuzana: Myšiak Samuel a jeho cesta okolo Slovenska

Hrdina našej knižky, myšiak
Samuel, sa po náročnej príprave
vydáva spoločne so svojimi myšacími kamarátmi na cyklistické preteky okolo Slovenska. Na dlhočiznej ceste z Bratislavy až do Košíc
navštívi množstvo krásnych a zaujímavých miest a stretne veľa významných osobností našej dávnej
minulosti.
Rowling, J.K.:
Rozprávky barda Beedla

Päť očarujúcich rozprávok plných mágie a ľsti. Rozprávky barda
Beedla rodičia v čarodejníckych
rodinách s obľubou čítali svojim ratolestiam pred spaním celé
storočia. Z originálu napísaného v runách preložila Hermiona
Grangerová. Sprievodné poznámky profesora Albusa Dumbledora
sme pripojili s láskavým súhlasom
rokfortského archívu.
William, Anthony:
Medicínske médium

Anthony William ako jedinečné Medicínske médium pomohol
vyliečiť desaťtisíce ľudí, ktorým lekári stanovili nesprávnu diagnózu,
nastavili neúčinnú liečbu alebo im
nevedeli určiť chorobu.
(kap)
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Moja škola

V ď a k a u č i t e ľo m
Už viac ako polstoročie je 28. marec vyhlásený za Deň učiteľov.
Vďaku za ich obetavú prácu vyjadril aj primátor Vysokých Tatier
Ján Mokoš, ktorý sa prihovoril všetkým učiteľom z tatranských
základných, materských i umeleckej školy, ktorí sa pri tejto príležitosti stretli v priestoroch Teniscentra v Tatranskej Lomnici.
Tento deň je symbolom
vďačnosti a uznania pre učiteľov, pedagogických a nepedagogických
zamestnancov
školstva, ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Učitelia
sú výraznú časť života našimi
druhými rodičmi. Dennodenne vštepujú svojim žiakom vedomosti a vychovávajú z nich
dobrých ľudí. Hovorí sa, že
byť dobrým učiteľom je tým
najväčším umením. Preto by
sme si mali vážiť ich namáhavú
prácu nielen počas tohto dňa.
Slávnostný večer pripravil spolu s kolegami riaditeľ ZŠ s MŠ
Dolný Smokovec Ondrej Ba-

logh, ktorý si v príhovore uctil
prácu svojich kolegov: „Učiteľ
často siaha na dno svojich síl,
aby žiakom ukázal správnu
cestu vzdelávania. Každý z nás
by najradšej učil len nadaných
žiakov, čo však nie je možné.
Každý je jedinečný. Musíme to
tolerovať a pristupovať ku žiakom tak, aby dosiahli úspech.
Hoci je tento deň ako každý iný,
je niečím výnimočný: výnimočný svojou atmosférou a naším
slávnostným imidžom. Hoci
sme na pracovisku spolu každý
deň, v návale práce a hektike
nemáme čas na takéto posedenie.“ Primátor privítal hostí,
pedagógov a zamestnancov

Mesiac knihy v školách

Učitelia zo ZUŠ v Tatranskej Lomnici
spríjemnili svojim kolegom slávnostný
večer krásnou hudbou. Foto:kb

škôl. Úprimne im poďakoval
za ich náročnú prácu, ktorá nie
je len povolaním ale aj poslaním, ktoré si vyžaduje celého
človeka, pretože učiteľ žije nielen svoj život, ale aj život svojich žiakov. Vykonáva prácu
plnú lásky, trpezlivosti a fantázie. Formuje generácie žiakov

a pripravuje ich na život a do
sveta vzdelanosti.
Súčasťou kultúrneho programu boli vystúpenia tanečnej
skupiny ARtDanse Tatranská
Lomnica pod vedením Adriany Rusnákovej a hudobníkov
zo Základnej umeleckej školy
v Tatranskej Lomnici. 
(kb)

novištiach získavali body, ktoré
rozhodli o víťazoch olympiády.
Marec sa v tatranských školách niesol v duchu rozvoja čitateľMladším žiakom sa veľmi páčiskej gramotnosti. Zábavno-vzdelávacia Olympiáda víly Lomlo hádať rozprávku, staršie deti
museli uhádnuť názov diela,
ničky mala svoju premiéru v Základnej škole (ZŠ) v Tatranskej
ktoré majú v povinnej literatúre
Lomnici, kde sa stretlo 40 detí z troch tatranských škôl. Pedagóa uviesť aj autora, ktorý ho nagovia pre ne v rámci aktivít Súkromného centra voľného času
písal. Neverbálnu komunikáciu
(SCVČ) Vyšné Hágy pripravili olympiádu zameranú na rozvoj
si natrénovali pantomímou,
čitateľských a komunikačných zručností.
v dvojsmerovke boli ukryté
Každá škola má dobrého du- s dielami známych autorov
názvy rozprávok a rozprávkocha, ktorý pomáha jej žiakom ale učili sa aj spolupráci v kových bytostí, mladší žiaci hľas učením. V Tatranskej Lom- lektíve. „Žiaci prvého stupňa
dali rozdiely v rozprávkových
nici je to víla Lomnička, ktorá si hravou a zábavnou formou
obrázkoch. Na základe indícií
dostala meno podľa štítu týčia- precvičujú čitateľské schopnoshľadali slová, čím si zlepšoceho sa nad touto školou. Pred ti. Plnením jednotlivých úloh
vali slovnú zásobu. Potrápili
dvoma týždňami sprevádzala si zlepšujú úroveň čítania, posa písaním rozprávky, ktorá
žiakov prvého stupňa tatran- rozumenia textu, samostatnosť
mala obsahovať čo najviac voských škôl úlohami, pri riešení a tvorivosť pri práci s textom.
pred určených slov. V rámci
ktorých sa oboznámili so sve- Pripravili sme im deväť stanooddychu súťažili v navliekaní
tom rozprávok a zdokonalili sa víšť: uhádni rozprávku, hľadaj
korálok, z ktorých vyrobili nánie len v čítaní, skladaní viet, rozdiely, rozprávková dvojsmehrdelník pre vílu Lomničku,
v skupinách nakreslili obrázky
víly, ktorú by chceli mať v škole.
Všetci žiaci si okrem skvelých
zážitkov odniesli aj množstvo
nových vedomostí a diplomy
za účasť. Víťazi oboch kategórií
získali od zriaďovateľky SCVČ,
riaditeľky Základnej školy
v Tatranskej Lomnici Lucie Baloghovej, diplomy a vecné ceny.
Najúspešnejším
družstvom
v I. kategórii boli "Medvedíci" z Tatranskej Lomnice. V II.
Víla Lomnička sprevádzala žiakov tatranských kategórii získali najviac bodov
škôl prvou olympiádou zameranou na rozvoj "Kyslíkovci" z Vyšných Hágov.
čitateľskej gramotnosti. Foto: kb (kb)
rovka, skladačky, bystré očká,
maliari,... Každú školu reprezentujú dve štvorčlenné družstvá, ktoré súťažia medzi sebou
v dvoch kategóriách: v prvej
kategórii sú v družstve dvaja
prváci a dvaja druháci, v druhej
kategórii dvaja tretiaci a dvaja
štvrtáci. Štvrtáci, ktorí sú členmi záujmového útvaru Hravá
gramatika, pomáhajú víle Lomničke a súťažiacim na jednotlivých stanovištiach. Krúžok je
z ponuky záujmových útvarov
SCVČ, ale pracuje pri ZŠ Tatranská Lomnica. Vedúcou je
Zuzana Kandriková, triedna
učiteľka 4.A na našej škole,“ povedala o olympiáde Miroslava
Zbellová, triedna učiteľka prváčikov v Tatranskej Lomnici. Plnením úloh na jednotlivých sta-
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Podporme skrášľovanie okolia
prostredníctvom dobrých nápadov
Dolný Smokovec – Deviataci zo Základnej školy v Dolnom Smokovci predstavili odbornej
komisii svoj projekt. Spolu so zanietenými pedagógmi vytvorili návrh, ktorý pomocou vysadenia
paviniča zakryje nelichotiace priestory staničiek zberného odpadu. Zapojili sa tak do vzdelávacieho programu ROOTS & SHOOTS a podarilo sa im získať potrebné financie.

Žiaci úspešne obhájili svoj projekt a diskutovali o ďalších aktivitách. Foto danbir

Jedného z členov hodnotiacej komisie, samotného primátora mesta Vysoké Tatry,
zaujali natoľko, že venoval
na projekt ďalšie finančné prostriedky. Pri realizácii oslovili
žiaci aj okolitých podnikateľov
s cieľom získať materiálnu či finančnú podporu a tak veríme,
že sa im to podarí a že podobné
projekty nebudú raritné.
„Projekt - Vysadenie paviniča pre skrášlenie okolia vznikol
na základe dlhodobej nespokojnosti obyvateľov Dolného Smokovca s neestetickým výzorom
staníc pre kontajnery. Nakoľko
ich výzor bije do očí nielen obyvateľom z okolitého sídliska, ale
aj okoloidúcim, rozhodli sme sa
daný priestor zmeniť k lepšiemu.“
Uviedli v úvode prezentácie deviataci. Na plánovanej prezentácií projektu obhajovali pred 6
– člennou komisiou svoju prácu
a predstavili samotné detaily
od prvého nápadu až po samotnú realizáciu. Mali tak možnosť

nielen naplánovať aktivitu, ale
vyskúšať si prácu na nej v praxi.
Zamerali sa na cieľovú skupinu
žiakov a učiteľov miestnej školy,
obyvateľov miestneho sídliska,
ktorých navštívili a povedali im
o svojich plánoch ale neváhali
osloviť okoloidúcich či turistov.
Cieľom samotného projektu
a práce nemalo byť len samotné
skrášlenie okolia, ale aj zvýšenie povedomia a aktívna práca
v enviromentálnej sfére. Žiaci
však v obhajobe svojho zámeru
nezabudli ani na dlhodobé ciele, akými sú nielen starostlivosť
o rastliny, ale aj udržanie myšlienky a jej odovzdanie mladším
spolužiakom.
Keďže jedným dôležitým bodom v práci na projekte bola
aj prezentácia v médiách, ktorú
zvládli na výbornú, dovolím si
predstaviť aktérov a šikovných
mladých ľudí a ich triednu učiteľku, Ing. Renátu Olekšákovú.
V rámci rozdelenia úloh mali
na starosti: komunikáciu: Nel-

li Balážová, Kristína Lukáčová,
Veronika Baranová, produkciu
a organizáciu: Matúš Gallík,
Samuel Solčány, Dávid Čonka,
Dávid Lihoň, Metod Majerčák,
Slávka Schmalová, financie:
Alexandra Šimšajová, Teo Žampa, Zuzana Čonková, fotografiu
a video: Kristína Martičeková
a FB stránka: Rastislav Petečel.
Oficiálna časť dopadla po hodnotení komisie priaznivo a podpisom zmluvy tak získali aktéri
nielen finančné prostriedky,
ale najmä zaujímavú skúsenosť
do budúcich aktivít na stredných školách, ktoré si vybrali.
V záverečnej fáze žiaci spolu s koordinátormi programu
zhodnotili evaluačným workshopom námet, kvalitu a porozprávali sa o práci (komunikácii
s občanmi, inštitúciami, podnikateľmi a iné) počas projektu.
ROOTS & SHOOTS je vzdelávací program, ktorého cieľom je
zvýšiť motiváciu, záujem mladých ľudí pozitívne ovplyvňovať
svoje okolie. Realizovaný je formou environmentálnej a komunitnej projektovej výučby, kde si
zapojení žiaci sami identifikujú kľúčové témy svojho okolia.
Vybrané problémy sa následne
s podporou nadácií, inštitúcií
a svojej komunity snažia vyriešiť. Projekt má za cieľ osloviť čo
najviac škôl na Slovensku a byť
tak nielen pre žiakov ale prospešný aj verejnosti.  (danbir)

Vynášanie Moreny
V tejto uponáhľanej dobe je čaraz vzácnejšie
pripomínať si zabudnuté zvyky a tradície
našich predkov.
V Základnej škole s Materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Dolnom Smokovci si tieto
zvyky a tradície radi pripomíname. Na prelome
zimy a jari sme pripravili žiakom popoludňajšie
pásmo so starým slovanským zvykom – vynášanie Moreny. Deti sa oboznámili s jarnými zvykmi a tradíciami, pričom najväčšia pozornosť bola
venovaná práve vynášaniu Moreny. Hoci pri speve a dobovej nálade prebehlo zhotovenie Moreny, nadšenie detí umocnila možnosť obliecť sa do
krojov. Keďže na liečenie k nám prichádzajú žiaci z celého Slovenska, nie každý bol tejto tradície
doma aj svedkom. Rozlúčka so zimou vyvrcho-

lila sprievodom detí a dospelých k potoku, kde
sme Morenu upálili a hodili doň.
Hádam už zima povedala svoje posledné slovo
a jej vláda sa skončila. Text a foto: Marcela Gondová
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Avizujeme
(dokončenie zo str. 8)

Lyžovanie a golf pod Tatrami,
7. a 8. apríla v 9. ročníku SKI &
GOLF SLOVAKIA 2018 vo Veľkej
Lomnici a na svahoch Štrbského Plesa. V pretekoch v lyžovaní
a golfovom turnaji si súťažiaci
zmerajú svoje sily. Piati najlepší pretekári budú mať možnosť
prezentovať Slovensko na SKI
& GOLF World Championship
18 (v máji 2018 v Zell am See –
Kaprun, Rakúsko).
MIRIAM KAISER & Band COLOUR SOUNDS 10. apríla koncert spievajúcej huslistky v rámci
43. ročníka Kežmarskej hudobnej
jari. V základnej umeleckej škole Antona Cígera v Kežmarku o
18. 30 hodine môžete spoznať hudbu
profesionálnej huslistky v orchestri
Slovenského národného divadla, no
v súčasnosti spolu s kapelou vytvára sólovú a pestrú hudobnú tvorbu.
Vstupné je dobrovoľné.
Vernisáž výstavy insitnej
maliarky Zuzany Holúbekovej
z Kovačice (Vojvodina – Srbsko)
pod názvom „Batôžtek z Kovačice“ sa 12. apríla začne o 17. 00
hodine v Galérii Scherfelov dom
v Poprade – Veľká. Výstava potrvá
do 24. mája.
STRATENÁ VODA - pripravené predstavenie novej knihy filmára, ochranára a spisovateľa Erika
Baláža, v piatok, 13. apríla o 19.
00 hodine v Kaviarni a čajovni
U Vlka za vstupné 1 euro.
Budúcu sobotu, 14. apríla
o 19. 00 hodine môžete v Kaviarni a čajovni U Vlka môžete prežiť
film 30 dní hrdinom, film Matúša Lašana. Filmové premietanie
festivalu Hory a mesto opisuje
najdlhšiu turistickú trasu na Slovensku, Cestu hrdinov SNP, siahajúcu od Duklianskeho priesmyku
po Devín. Dokumentárny film
o prechode trasy dlhej viac ako 760
km a opis 30 dní dobrodružstiev,
bolesti a driny. Film si môžete prísť
pozrieť za vstupné 1 euro.
KRČMÁR SKAP so svojim
7. ročníkom, rovnako v sobotu
14. apríla so začiatkom registrácie
o 9. 00 hodine a oficiálnym začiatkom o 10. 30 hodine. Skialpinistický pretek s povinným dopingom
na Chate pod Soliskom (1840 m.
n. m). Moderátor Majo Galajda
vás prevedie sprievodným programom: Preteky historického lyžovania, bubnová šou, koncert 4KA
band s hosťom podujatia. Za štartovné 5 eur s gulášom a celodenným dopingom. 
(danbir)
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v skratke
(dokončenie zo str. 4)

ných podmienkach po v zime
uzavretom chodníku z Troch
studničiek na Kriváň. Avizovaná
víchrica mala v čase medzi 18.00
a 21.00 hodinou kulminovať.
O 17.30 hodine požiadal Horskú
záchrannú službu (HZS) manžel
31-ročnej turistky, ktorá bola
podchladená a vyčerpaná. Štyria
profesionálni a dvaja dobrovoľní
záchranári HZS im išli na pomoc, zateplili ich, podali teplé
tekutiny, jedlo, ohrievacie gélové
vrecká a oblečenie. Dvojica bola
po poskytnutí pomoci schopná
v sprievode záchranárov pokračovať k autu na Tri studničky.
V ten istý deň skomplikoval
záchrannú akciu v Kartárikovom žľabe vietor. HZS požiadal
o pomoc český lyžiar, ktorý si
počas zjazdu na lyžiach poranil
dolnú končatinu. Keďže bola
prevádzka sedačkovej lanovky
do Lomnického sedla pre silný
vietor o 14.00 hodine zastavená,
záchranná skupina odišla k zranenému lyžiarovi zo Skalnatého
plesa pozemne. Záchranári mu
po príchode končatinu ošetrili
a transportovali ho za pomoci
saní a snežného skútra do Tatranskej Lomnice, kde bol odovzdaný privolanej posádke záchranárov.
Počas sviatkov bol jeden úraz
zo smutným koncom. Na Veľký
piatok prijala Horská záchranná služba žiadosť o pomoc z lyžiarskeho strediska v Tatranskej
Lomnici. Náhodní lyžiari a inštruktori lyžovania našli na zjazdovke pod Skalnatým plesom
ležať muža v bezvedomí. Okoloidúci ihneď začali s resuscitáciou.
Na miesto udalosti odišli záchranári HZS, ktorí v tom čase vykonávali lyžiarsku službu v stredisku. O súčinnosť boli požiadaní
aj leteckí záchranári. Zároveň
zo Starého Smokovca do lyžiarskeho strediska smerovali záchranári HZS so zariadením
na automatické stláčanie hrudníka. Záchranári HZS po príchode
k pacientovi pokračovali v oživovaní, ktoré vykonávali aj po príchode lekárky leteckej záchrany.
Napriek snahe všetkých zúčastnených, ktorí sa 50 minút snažili
80-ročného muža na mieste oživiť, sa ho nepodarilo zachrániť.
Telesné pozostatky nebohého
muža poľskej národnosti boli
prevezené do Starého Smokovca,
kde boli odovzdané obhliadajúcemu lekárovi a príslušníkom
policajného zboru. 
(kb)

Tatranské spektrum

Voda Zeme
Voda má v našom živote dôležitý význam. Dávame jej rôzne
prívlastky – kolíska zrodu, darkyňa života. Aj preto si 22. marca pripomíname Svetový deň vody.
V Základnej škole s Ma- realizovať projektový týždeň
terskou školou pri zdravot- Voda Zeme. Žiaci sa zúčastnili
níckom zariadení v Dolnom besedy, navštívili inštalovanú
Smokovci sme sa rozhodli výstavu, ktorú nám zapožiča-

lo Múzeum ochrany prírody
a jaskyniarstva Liptovskom
Mikuláš, v rámci terénneho
vyučovania sme navštívili okolité pramene, do vyučovacích
predmetov sme implementovali prierezovú tému Voda a nakoniec žiaci výtvarne zachytili
svoj vzťah k vode a následne
aj prezentovali.  Daniel Koščak

Tatranský ľadový dóm
na Hrebienku je už
niekoľko rokov obľúbeným miestom pre sobáše, koncerty a výlety
rôznych vekových
kategórií. Tohtoročný
dóm bol postavený
v štýle španielskej
katedrály Sagrada
Familia. Otvorený je
denne od decembra
2017. Hoci sa nachádza v klimatizovanej
kupole, v prevádzke by
mal byť do 20. apríla.
Foto a text: kb
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Ú s p e š n ý záv e r zimnej sezóny
Pretekári Telovýchovnej Jednoty oddelenia nepočujúcich Vysoké Tatry zožali
úspech vo finále Európskeho pohára „DEAF ski Eurocup 2018. Preteky sa konali v Talianskom zimnom stredisku Ulten-Schwemmalm od 16. do 18. marca. Tím v zložení Martin Legutky ml., junior Dávid Pristač a 16 ročná juniorka
Terézia Pristačová s trénerom M. Legutky st., s asistentom J. Kuzmom.
Úspešní boli v súťaži jednotlivcoch, ale aj v hodnotení družstiev.

Úspešní pretekári predviedli skvelé výkony.
Foto: archív
M. Legutky

V tomto ročníku súťažili opäť bez podpory financií z ministerstva školstva, ktoré ministerstvo pozastavilo. Lyžiari sa aj napriek
tomu zúčastnili finálových pretekov Európskeho pohára na vlastné náklady a boli veľmi úspešní. Úvodnou disciplínou boli preteky Super G (SG) kde Terézia Pristačová
obsadila v kategórii žien 7 miesto a v Super

kombinácii 6. miesto v kategórii juniorov
Super G 2.miesto a v Super kombinácii (SK)
2. miesto. U mužov v úvodných disciplínach v kategórii mužov SG Dávid Pristač, 6.miesto, kategórii juniorov 1.miesto
a v disciplíne SK muži 3. miesto, junior
1.miesto. Skúsený senior Martin Legutky
ml. v SC muži Masters 3.miesto. Disciplí-

na Obrovský slalom: V silnej konkurencii
žien T. Pristačová 5.miesto, 2. miesto v kat.
juniorov. Muži rovnako v silnej konkurencii D. Pristač krásne 1. miesto, a rovnako
zlato v junioroch. Slalom muži D. Pristač 4.
miesto kde po prvom kole bol na 2. mieste, ktoré si však neudržal napokon zvíťazil
v kategórii junior. V kat muži M. Legutky
6.miesto, M-Masters 2.miesto.
V celkovom hodnotení výsledkov
všetkých pretekov a disciplín DEAF ski Eurocup v kategórií mužov sa Dávid Pristač
umiestnil na výbornom 3 mieste a získal
malý glóbus, čo je pre juniora pekný úspech.
V hodnotení kategórie ženy Terezka Pristačová sa umiestnila na krásnom 4 mieste. Sumár výsledkov a bodov vo všetkých
pretekoch a disciplínach pre naše družstvo
vygeneroval nečakané 3. miesto celkového poradia. Úspešné účinkovanie našich
pretekárov v Európskom pohári , bolo tiež
vďaka kvalitnej príprave na sezónu, ktorú
sme zabezpečovali prevažne v stredisku
Štrbské Pleso, preto chceme poďakovať
kolektívu pracovníkov strediska a hlavne
riaditeľovi Petrovi Tomkovi ako aj generálnemu riaditeľovi Dušanovi Slavkovskému
TMR za ústretovosť pri organizovaní tréningov. Dosiahnuté výsledky nás oprávňujú
k optimizmu pred ďalšou zimnou sezónou
2018-2019 a k dosiahnutiu popredných
umiestnení našich reprezentantov aj na 19.
ročníku zimnej Deaflympiáde v roku 2019.

M. Legutky st., tréner SDV

Strelci postupujú na Majstrovstvá Slovenska
V Prešove sa konalo krajské kolo v streľbe žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.
Strelci našej školy si zo súťaže odnášajú niekoľko ocenení. Družstvo mladších žiakov:
Lenka Schotterová, Richard
Jurík a Nikola Vaverčáková sa
umiestnilo na 3. mieste. V ka-

tegórii starších chlapcov v silnej konkurencii víťazov okresných kôl z celého Prešovského
kraja zvíťazil Branislav Tóth
kvalitným výkonom 290 bodov
(z 300 možných). Rasťo Petečel

skončil na 3. mieste. V kategórii starších dievčat sa Kristína
Martičeková umiestnila na
2. mieste. Tieto výkony v súčte bodov zabezpečili víťazstvo
aj celému družstvu starších
žiakov a postup na Majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré

budú v apríli 2018 vo Svätom
Petri (okres Komárno). Blahoželáme a držíme palce! Video
si môžete pozrieť na facebooku
M. Strnka
školy. 
tréner ŠSK Vysoké Tatry
a učiteľ ZŠ s MŠ
Dolný Smokovec

Zľava: Nikola Vaverčáková, Rastislav Petečel, Kristína Martičeková, Lenka Schotterová, Branislav Tóth a Richard Jurík. 

Foto: archív M. Strnka
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Na Štrbskom Plese súťažilo o majstrovské
tituly v behu na lyžiach 509 štartujúcich
Majstrovstvá Slovenskej republiky sa konali 24. a 25. marca v Areáli bežeckého lyžovania
na Štrbskom Plese. Počas dvojdňového programu za slnečného počasia vyštartovalo spolu 509
pretekárov z takmer 40 klubov zo Slovenska, Česka a Poľska. Na programe boli šprinty dvojíc
a vytrvalostné preteky. Súčasťou boli preteky Olympijských nádejí z krajín Vyšehradskej štvorky.
Je už tradíciou, že vrcholné
podujatie Slovenského pohára
otvárajú organizátori na pódiu v Kultúrnom dome v Štrbe
a tento rok podujatie otvoril
starosta obce Štrba Michal Sýkora. Počas programu sa k viac
ako 250 účastníkom prihovoril predseda bežeckého úseku
Slovenskej lyžiarskej asociácie Michal Malák a v krátkom
rozhovore si Andrej Segeč
a Barbora Klementová pospomínali na ZOH Pjongčang
a podelili sa o svoje cenné zážitky. Kultúrny program pripravil detský folklórny súbor
Štrbianček a o cennej zbierke
olympijských štartových čísel
z rokov 1976 – 2018, ktorá tvorila výzdobu sály, prítomným
porozprávala
olympionička
a trénerka domáceho klubu Ľubomíra Iľanovská. V sobotu sa
súťažilo v atraktívnej disciplíne,
v šprinte dvojíc. V žiackych,
dorasteneckých a seniorských
kategóriách svoje úseky odbehlo 125 dvojíc. Každý mužský
pretekár odbehol tri 1,4 kilometrové úseky a s časom 17:46
sa najlepšie darilo účastníkom
ZOH Pjongčang Miroslavovi
Šulekovi a Andrejovi Segečovi
z klubu Ski Team JASE Látky.
Druhé miesto obsadili tímoví
kolegovia Rudolf Michalovský
a Ján Koristek (17:48) a tretí
dobehli Lukáš Ottinger a To-

máš Sklenárik z ŠK Železiarne
Podbrezová (18:25). Ženy bežali dva úseky dlhé 1,2 kilometra
a zvíťazili sestry z Klubu lyžiarov Nováky Marianna Klementová a olympionička Barbora
Klementová s časom 11:36.
Druhé miesto obsadili Lenka
Bruňová a Aneta Smerčiaková
(12:00) z klubu Jasná Liptovský
Mikuláš pred Stelou Šavelovou
a Kristínou Trošokovou (13:15)
z rovnakého klubu.
V nedeľu boli na programe
vytrvalostné preteky klasickou
technikou s hromadným štartom. Žiaci pretekali na trati
dlhej od troch do piatich kilometrov a dorastenci od 7 do 15
kilometrov. Hlavná mužská
kategória pretekala na 30 kilometrovej trati a preteky boli
medzinárodnej kategórie FIS
Cup. Ovládli ich reprezentanti
z klubu JASE Látky. Majstrom
Slovenska sa stal Miroslav Šulek s časom 1:20:31,4. Dve sekundy za ním dobehol Ján Koristek a s trojminútovou stratou
obsadil tretie miesto Andrej
Segeč. Najrýchlejším juniorom
bol taktiež pretekár z Látok Ján
Mikuš (1:26:15,2). Ženy mali
preteky FIS na 15 kilometrovej
trati. S časom 49:00,7 sa majsterkou SR stala Aneta Smerčiaková z klubu Jasná Liptovský
Mikuláš pred Janou Gombalovou z UMB Banská Bystrica

(53:43,0) a tretie miesto a zároveň juniorskou majsterkou
sa stala Lucia Repková z KBT
Spiš (59:38,7). Nedeľné podujatie zakončila veteránska súťaž
na 10 kilometrov a 5 kilometrov klasicky. Celkovo sa do pretekov zapojilo 147 žiakov, 74
dospelých a 38 veteránov.
Podujatie
zorganizoval
60-členný tím dobrovoľných
rozhodcov zo Športového klubu Štrba s podporou obce Štrba,
Oblastnej organizácie cestovné-

ho ruchu Región Vysoké Tatry
a množstva partnerov, bez ktorých nie je možné organizovať
podujatia tohto typu. Organizátori hodnotia sezónu úspešne
aj vďaka vydarenému decembrovému Tatranskému poháru
v behu na lyžiach s účasťou 13
krajín a februárových verejných
pretekov Štrbské bežky, ktorými sa snažia bežecké lyžovanie
priblížiť najmä deťom a rekreačným lyžiarom. Po skončení
zimnej sezóny a niekoľkotýždňovej prestávke organizátori
zo Štrby začnú pripravovať letné podujatia Deň detí a športu
a 41. ročník Malého štrbského
maratónu.
Matúš Jančík

Po niekoľkoročnej pauze si lyžiari z Tatier v utorok opäť zasúťažili
na pretekoch Pohár Čučoriedok. Preteky sú symbolickým ukončením
pretekovej sezóny a vítaním jari. Viacerí lyžiari súťažili v maskách. Tradičné preteky boli organizované Lyžiarskym klubom Tatranská Lomnica a vďaka spoločnosti TMR, ktorá lyžiarom zapožičala svah Čučoriedky – východ. 
Foto: M. Matúšek

Ví ť a z m i o p ä ť m a n ž e l i a M a c h y n i a k o v c i
Absolútnym víťazom 54. ročníka Venerovského memoriálu a Majstrom lesníkom Slovenska sa stal Ľubomír
Machyniak z Lesov SR, š.p.Banská Bystrica, ktorý obhájil
minuloročné víťazstvo. Dvojkombináciu beh na lyžiach
so streľbou zo vzduchovky a obrovský slalom v ženskej
kategórii najrýchlejšie zvládla a Majsterkou lesníčkou
Slovenska sa stala vlaňajšia víťazka Andrea Machyniaková
reprezentujúca taktiež Lesy SR, š.p. Banská Bystrica.
Na štart Majstrovstiev lesníkov SR v lyžovaní s medzinárodnou účasťou, ktoré sa
konali od 25. do 27. marca v športovom
areáli FIS na Štrbskom Plese, sa tentokrát
postavila vyše stovka pretekárov z radov

lesníkov zo Slovenska, Českej republiky
a Maďarska, Poliaci
a Ukrajinci účasť tento rok odriekli. Muži
súťažili v piatich vekových kategóriách,
ženy v dvoch. Darilo
sa aj reprezentantom Štátnych lesov TANAP-u, ktoré boli usporiadateľmi pretekov. V dvojkombinácii v kategórii M5
(muži nad 70 rokov) obsadil druhé miesto
Peter Šaling a tretie Mikuláš Michelčík.

V kategórii M3 (muži 51 – 60 rokov) zvíťazil Vladimír Rusnák a tretí skončil Ľuboš Fabian, v kategórii M2 (muži 36 – 50
rokov) si zaknihoval druhé miesto Marek
Hudáček a v kategórii M1 (muži do 35 rokov) triumfoval Peter Korenko pred Michalom Jurčom, ktorý bol druhý. Prvý
ročník Venerovského memoriálu sa konal
už v roku 1947. Jeho základnou myšlienkou bola prezentácia práce lesníkov, ktorí
v zimných podmienkach pri výkone svojho povolania v lese musia zvládať aj pohyb na lyžiach. 
(ŠL TANAP-u)
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Infoservis

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
26. 04. - 03. 05. 2018

1 ks pri polesí
Štrbské Pleso
1 ks pri bytovom dome Tuček

aj pre bytový dom Jedľa

26. 04. - 03. 05. 2018

Vyšné Hágy
1 ks pri ihrisku v starých Hágoch

19. 04. - 26. 04. 2018

1 ks pri bytovkách v areáli ÚT a PCH

19. 04. - 26. 04. 2018

Nová Polianka
19. 04. - 26. 04. 2018

1 ks v areáli VÚCHP
Tatranská Polianka

19. 04. - 26. 04. 2018

1 ks na sídlisku
Tatranské Zruby
1 ks v areáli Vojenskej zotavovne

19. 04. - 26. 04. 2018

Nový Smokovec
1 ks pri Centrálnych garážach

19. 04. - 26. 04. 2018

Horný Smokovec
12. 04. - 19. 04. 2018

1 ks v areáli učilišťa

12. 04. - 19. 04. 2018
Dolný Smokovec
12. 04. - 19. 04. 2018
Pod lesom

1 ks na starom sídlisku

12. 04. - 19. 04. 2018

1 ks na novom sídlisku

12. 04. - 19. 04. 2018
Hrebienok

1 ks pri horskom hoteli Hrebienok

12. 04. - 19. 04. 2018

Tatranská Lesná
20. 04. - 27. 04. 2018

1 ks pri Škole v prírode

Oznam

Ortopedická ambulancia MUDr. Katial je v budove Polikliniky v Novom
Smokovci zrušená. Pacienti budú ošetrení na ortopedickej ambulancii v Poprade, Tatranské námestie č. 5 (za poliklinikou ALEXANDRA) v nepárne stredy tak ako doteraz. Bližšie informácie na tel. čísle 052/ 7724082

Oznam

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

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

Ponuka práce
Mesto Vysoké Tatry hľadá
laboranta/tku RTG pracoviska
do zdravotníckeho zariadenia
so sídlom v Novom Smokovci.
Náplň práce: zaisťovanie vlastného diagnostického RTG vyšetrenia a spracovanie výstupov z neho
použiteľných na medicínske účely.
Laborant technicky zabezpečuje
manipuláciu s prístrojmi ožarujúcimi diagnostický cieľ.
Podmienky: nástup možný ihneď

na plný pracovný úväzok, plat zamestnanca vo verejnom záujme.
Ubytovanie neposkytujeme.
Bezpodmienečné požiadavky:
predloženie platných dokladov
o kvalifikácii/špecializácii.
Kontakt: Lucia Petrasová, personalistika a mzdy, mesto Vysoké Tatry,
Starý Smokovec 1, 062 01, Vysoké Tatry, tel: 052 478 04 37, mail:
lucia.petrasova@vysoketatry.sk

Ponuka práce

1 ks bytovka Zdravie

1 ks pri Požiarnej zbrojnici
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Tatranská Lomnica
1 ks v areáli Jamy

13. 04. - 20. 04. 2018

1 ks pri veľkosklade zeleniny

13. 04. - 20. 04. 2018

3 ks pri centrálnych garážach

13. 04. - 20. 04. 2018

3 ks na sídlisku

13. 04. - 20. 04. 2018

1 ks pri dome Tri Duby

20. 04. - 27. 04. 2018

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Hľadáme šikovné dámy na pozíciu chyžnej do Hotela Lomnica v Tatranskej Lomnici. Jedná sa o prácu na plný úväzok a na trvalý pracovný pomer (nie dohoda).
Zamestnanecké výhody, benefity:
Ponúkame neopakovateľnú možnosť podieľať sa na úspešnom návrate takmer
strateného symbolu Tatier – historického Hotela Lomnica, priateľské pracovné
prostredie a férové podmienky.
A okrem toho aj:
mestnancov aj podujatia pre ro- príležitosti k ďalšiemu rastu
dinných príslušníkov
- stravovanie v rámci hotela
zamestnanecké
rovnošaty - benefity v oblasti zdravotnej starostlivosti
pre jednotlivé pozície
- možnosť využitia zamestnanec- - 24. decembra voľný deň
- finančné bonusy podľa pracovnékej práčovne
- teambuildingové aktivity pre za- ho výkonu

Inzercia
Predám leštený smrekový tatranský obklad perodrážku 3€/m2,
zrubový obklad, hranoly aj dlážku na podlahu. Tel: 0908 234 866.
Klietky pre chov prepelíc,
pasce na líšky a kuny, liahne
na vajíčka, viac na www.123nakup.eu, Tel: 0907 181 800.
Prijmeme upratovačky a chyž-

Tatranské Matliare

né pre hotelové, bytové a komerčné
priestory. 0910 964 977
Čistenie kobercov, sedačiek,
automobilov. Cenník na www.
tepovanie-poprad.sk, Tel: 0907
437712,domácnosti aj firmy.
Umelecký maliar vezme
do prenájmu menší svetlý priestor
vo Vysokých Tatrách, miestnosť
vhodnú na zriadenie ateliéru.
Kontakt: 0908329961

20. 04. - 27. 04. 2018

1 ks pri bytovkách
Tatranská Kotlina
1 ks pri bytovkách

20. 04. - 27. 04. 2018

1 ks pri materskej škole

20. 04. - 27. 04. 2018

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

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

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

Nájdete nás aj na: www.vysoketatry.sk
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Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

TATRANSKÁ
LITERÁRNA JAR

TATRANSKÁ
LITERÁRNA
JAR

Program pre verejnosť

Vstup voľný

VITAJTE V TATRÁCH

10:00 h - Starý Smokovec - Mestský úrad,
obradná sieň
Slávnostné prijatie účastníkov Tatranskej literárnej jari
primátorom mesta Vysoké Tatry Jánom Mokošom
za účasti 23 spisovateľov zo 4 krajín: Slovenska, Česka,
Srbska a Bulharska.

12.4. ANTOLÓGIA
ČESKEJ A
SLOVENSKEJ POÉZIE

14:00 h - Starý Smokovec - Vila Flóra

Slávnostná prezentácia publikácie vydanej Obcou
spisovateľov Českej republiky a Spolku slovenských
spisovateľov k 100-ročnici spoločného štátu Čechov
a Slovákov.

13.4.

STRETNUTIE
SO SPISOVATEĽMI

Vstupné: 1 €

Komorné posedenie.

19:00 h

Organizátor: Agentúra Vietor tatranský a Galéria Tatranský šperk,
+421 949 202 493

STRATENÁ VODA

Starý Smokovec – Kaviareň a čajovňa U Vlka

Predstavenie novej knihy ﬁlmára, ochranára a spisovateľa
Erika Baláža.

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

Organizátor: Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry a Agentúra
Vietor tatranský +421 949 202 493
Predpredaj v Tatranských informačných kanceláriách
Tatranská Lomnica a Starý Smokovec

30 DNÍ HRDINOM

Starý Smokovec – Kaviareň a čajovňa U Vlka
Film SR, 48 min., réžia: Matúš Lašan.
Filmové premietanie festivalu Hory a mesto.

8

FK VYSOKÉ TATRY - FK 05
LEVOČA

VÝSTAVY
Vstupné: 0,5 € - 2 €

celý
mesiac

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA
Starý Smokovec

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

Expozície:

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

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY

AALTOVA PRÍRODA Výstava fínskeho architekta
a dizajnéra.

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

celý
mesiac

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

okrem pondelkov

18:00 h

ŠTVRTOK
PIATOK

Vstupné: 2 €

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok
a zaujímavostiach.

Tatranská Lomnica - futbalové ihrisko
Vstupné: 1 €
Majstrovský zápas 20.kola 5. futbalovej ligy
(deti a ženy zdarmo)

Beseda so známymi českými a slovenskými spisovateľmi:
Tomášom Magnusekom, Aloisom Marhoulom,
Lydiou Romanskou, Alenou Vávrovou, Miroslavom
Bielikom a Jánom Tazberíkom.

Starý Smokovec – Galéria Tatranský Šperk

Tatranská Lomnica - zraz pri budove TEŽ

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

10:00 h - Starý Smokovec - Vila Ilona

ŠTEFAN BAČKOR O SVOJEJ
LÁSKE K TATRÁM

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
TATRANSKEJ LOMNICE

ŠPORT

Organizátori: Spolok slovenských spisovateľov +421 2 5441 8670
a Mesto Vysoké Tatry +421 52 478 04 56

12
13

09:30 h

Vstupné: 1 €

Prezentácia najnovšej knihy Vydavateľstva I&B.

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

19:00 h

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka

14

15:30 h

11-15

predpredaj: 1,99 €

Organizátor: Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry a Agentúra
Vietor tatranský +421 949 202 493
Predpredaj v Tatranských informačných kanceláriách
Tatranská Lomnica a Starý Smokovec

celý
mesiac
09:00-18:00

Vstup voľný

ST - NE

Vstup voľný

Vstupné: 2,99 €/

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok
a zaujímavostiach.

PRÍBEHY ZEMEPISNÝCH
NÁZVOV VYSOKÝCH TATIER

14

Vstup voľný

7

19:00 h

SOBOTA

predpredaj: 1,99 €

Starý Smokovec - zraz na autobusovej stanici

SOBOTA

Vstupné: 2,99 €/

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
STARÉHO SMOKOVCA

NEDEĽA

7

10:00 h

SOBOTA

PROGRAMY

SOBOTA

5.4. - 18.4. 2018

KALENDÁR
PODUJATÍ

MAJSTRI SVOJHO REMESLA I.
Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

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

TATRANSKÝ ŠPERK

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

Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

viac na www.vysoketatry.sk

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

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

