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Zoznam národného
kultúrneho dedičstva

sa rozšíril o päť nových prvkov
Súčasťou Reprezentatívneho zoznamu
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je už aj vysokohorské nosičstvo. Viac
o histórii nosenia ako aj o zaujímavostiach
tejto jedinečnej profesie sa dozviete na strakb
nách 4 a 5

Vysoké Tatry sa prezentovali na veľtrhu
cestovného ruchu v Bratislavskej Inchebe,
v rámci ktorého sa konali aj gastronomické
a baristické súťaže za úspešnej účasti žiakov SOŠ hotelovej.

Vyučovanie a dochádzanie do školy mali
v minulosti odlišný ráz ako dnes... Zaujímavosti o vzniku jubilujúcej školy sa dozviete na strane 9.

Zimná sezóna je v plnom prúde a športovci z Tatier dosahujú výborné výsledky v nielen rámci Slovenska. Viac sa
dočítate v rubrike šport.
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videli počuli
Do zoznamu kultúrneho dedičstva Slovenska bolo v januári tohto
roka zapísaných ďalších päť prvkov.
Akousi neviditeľnou medailou je
tento počin pre vysokohorských
nosičov, o ktorých si môžete prečítať v samostatnom článku na nasledujúcich stranách. Okrem toho
sa zoznam rozšíril o ďalšie kultúrne
klenoty – pribudlo sem sokoliarstvo,
ktoré má u nás veľmi dlhú tradíciu
a jeho korene siahajú až do čias Veľkej Moravy; Podpolianske rozkazovačky (ako jeden z najtypickejších
folklórnych prejavov tohto regiónu,
ktorý v súčasnosti žije najmä vďaka
folklórnym kolektívom či jednotlivcom, ktorí ich prespievavajú k ich
uchovávaniu); rifová píšťala – píšťala
koncovka, tradičný ľudový hudobný
nástroj pastierov a slovenský posunkový jazyk.
Na sklonku januára bol osadený
v Dome Služieb (po novom Polyfunkčný objekt Primo) bankomat,
ktorý odteraz slúži všetkým domácim ako aj návštevníkom mesta Vysoké Tatry.
28. januára prileteli na popradské letisko predseda Senátu Poľskej
republiky Stanislaw Karczewski
a predseda Národnej rady Slovenskej
republiky Anton Danko. V rámci
oficiálnej návštevy navštívili však
aj Tatranskú Lomnicu, kde si spoločne zalyžovali.
Veteran Car Club Tatranský Oldtimer v spolupráci s Hotelom Morava majú úspešne za sebou 1. Reprezentačný ples česko-slovenských
veteránistov v Tatranskej Lomnici.
Počas večera 2. februára nechýbal
bohatý catering, tombola či hudobné
prekvapenie večera.
Kongresové centrum Kúpeľov
Nový Smokovec sa v termíne 31.1. –
1.2. stalo dejiskom 28. ročníka medzinárodnej konferencie s názvom
Aktuálne problémy v ochrane lesa
2019. Organizátorom podujatia je
každoročne Lesnícka ochranárska
služba Banská Štiavnica a určené je
vlastníkom a obhospodarovateľov
lesa, OLH, lesníkom a priateľom
lesa.
Prvé februárové dni sa niesli
v znamení Balónovej fiesty Tatry
2019. Podujatie známe aj z iných
kútov Európy (Talianska, Švajčiarka,
Rakúska...), kde má dlhoročnú tradíciu, sa po druhýkrát uskutočnilo
aj pod tatranskými štítmi. Hoci počasie nebolo po všetky dni balónového festivalu celkom ideálne, hlavný
sobotný program v sobotu 2. februára potešil návštevníkov golfového
areálu Black Stork vo Veľkej Lomnici. Cieľom je vytvoriť pod Tatrami
tradíciu podujatia, na ktoré budú
miestni obyvatelia pyšní, a ktoré
sa stane vyhľadávanou atrakciou
pre domácich aj zahraničných návštevníkov našich veľhôr. 
mp

Spravodajstvo

Komisia cestovného ruchu, medzinárodných vzťahov, životného prostredia
a dopravy sa stretla v tomto roku už na svojom druhom zasadnutí
Pre následnú činnosť komisie
v oblasti cestovného ruchu
bola prijatá zásada v tomto znení:

Cestovný ruch vo Vysokých Tatrách sa úspešne dá
realizovať iba vďaka existencii unikátneho prírodného
prostredia národného parku TANAP. Preto je potrebné
zabezpečiť komplexnosť, to je integrovaný súbeh všetkých
faktorov, ktoré podmieňujú úspešný rozvoj cestovného
ruchu vo Vysokých Tatrách. Znamená to najmä dôsledné rešpektovanie ochrany prírody. Tu začínajú limity
pre rozvoj cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách.
Základom stratégie rozvoja cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách pre obdobie najmenej ďalších 4 rokov
bude dosiahnutie harmónie medzi záujmom zo strany
investorov v cestovnom ruchu a limitmi, ktoré existencia
a zachovanie prírodného prostredia nášho najväčšieho
národného parku na Slovensku určuje. Znenie je v súlade
so schváleným a platným Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Vysoké Tatry (PHSR).
Komisia si dala za cieľ pripravovať kvalifikované a odborné odporúčania pre samosprávu Vysokých Tatier na zefektívnenie vkladaných finančných
prostriedkov získaných najmä z dane z ubytovania
do aktivít a organizácií pôsobiacich v cestovnom ruchu vo Vysokých Tatrách. Túto kreatívnu činnosť komisie CR chce koordinovať tak, aby priniesla najmä
zvýšenie kvality života trvale bývajúcim obyvateľom
Vysokých Tatier. Komisia si je vedomá, že cestovný
ruch realizovaný vo Vysokých Tatrách je určite primárnym zdrojom života pre Tatrancov. Komisia takto vytvorí dobré základy pre tvorbu príjmov rozpočtu mesta.
Z rokovania komisie vyšla potreba jasného stanovenia produktov a potenciálu cestovného ruchu
aj pre rozvoj jednotlivých mestských častí. To preto,
aby sa aktivity cestovného ruchu nesústreďovali iba
na jedno miesto, ale sa rozptýlili do najširšieho územia
Vysokých Tatier. Takto zabezpečíme udržanie kvality
životného prostredia Vysokých Tatier, čo je nevyhnutnou podmienkou pre existenciu napríklad prírodného
liečivého zdroja – zákonom uznaných klimatických
podmienok vhodných na liečenie vo Vysokých Tatrách.

Rozptyľovaním aktivít cestovného ruchu sa naplnia
aj požiadavky nás domácich. Šance musia mať všetci.
Komisia na svojich zasadnutiach jednoznačne potvrdila, že bude rozvíjať mäkké produkty cestovného ruchu. Teda iba tie, ktoré hrubým spôsobom nezasahujú
do životného prostredia. Cieľom nie je zvýšiť počet
lôžok vo Vysokých Tatrách, ale určiť aktivity, ktoré je
možné ešte v mestských častiach rozvíjať. Pre zvyšovanie pestrosti a kvality poskytovaných služieb. Nesmie
dôjsť k prekročeniu únosnosti územia Vysokých Tatier.
Porušením tohto princípu Vysoké Tatry stratia svoje
šance, ktoré im nadelila príroda. Ak túto zásadu musíme dodržať, čo aj chceme, potom rozvoj Vysokých
Tatier musí byť v súlade s územným plánom.
Je nutné kolektívne posudzovať zámery. Vypočuť
si podnety a názory podnikateľov, ale aj obyvateľov.
V súčasnosti sa pracuje na analýzach jednotlivých
mestských častí z pohľadu počtu obyvateľov, podnikateľských subjektov, počtu lôžok, výberu miestnej
dane a pod.
Komisia rokuje a prijíma odporúčania z pohľadu
udržania najvyššej úrovne kvality životného prostredia. Preto sa komisia na svojich dvoch ostatných zasadnutiach zaoberala aj informáciami ohľadne podaných
pripomienok k zámerom výstavby na území mesta.
Aj v ďalšom sa bude zaoberať týmito iniciatívami a posudzovaním v tom smere, či sú v súlade s ochranou
prírody a zámermi vyššie uvedených princípov cestovného ruchu.
Komisia v tomto čase pracuje na vytvorení aktuálneho zoznamu organizácií pôsobiacich v cestovnom
ruchu za účelom spolupráce.
Najbližšie zasadnutie komisie bude venované doprave. Bez regulovanej dopravy nie je možné udržať
kvalitu životného prostredia, ktorá je motívom zvyšovania kvality poskytovaných služieb v cestovnom
ruchu, ako nevyhnutný predpoklad pre zvyšovanie
príjmov mesta pre vytváranie finančného priestoru
pre zvyšovanie kvality života, najmä trvale žijúceho
obyvateľstva v Tatrách.

Lucia Dubielová, poslankyňa MZ

Mesto podporí vaše nápady
vysoké tatry – Primátor mesta Vysoké Tatry zaviedol po schválení poslancami participatívny rozpočet. Do osvedčeného modelu
fungujúceho v iných mestách sa budete môcť tohto roku zapojiť
po prvý raz v rámci výzvy „Hory nápadov v meste Vysoké Tatry“.

Participatívny rozpočet predstavuje nástroj na zapojenie
verejnosti do procesu rozhodovania o využití vyčlenenej
časti rozpočtu. Finančné prostriedky vám môžu byť poskytnuté na realizáciu konkrétneho
projektu zameraného na zveľaďovanie či úpravu verejných
priestorov alebo usporiadanie
zaujímavého podujatia. Mesto
vyčlenilo na realizáciu projektov
a komunitných aktivít finančnú
čiastku 50 000 €, pričom minimálna výška podpory jedného
nápadu je 500 €, maximálna

5 000 €. „Participatívny rozpočet
sme zaviedli, pretože chceme, aby
sa obyvatelia, inštitúcie a organizácie v našom meste aktívne zapájali do jeho diania a rozvoja.
Chcem podporiť dobré nápady,
pretože títo ľudia najlepšie vedia,
čo ich trápi, v čom by chceli pomôcť a ako zveľadiť naše mesto
vďaka poskytnutému rozpočtu.
Predložené zaujímavé projekty
mesto finančne podporí, no občania sa majú do ich realizácie
aktívne zapojiť. Či už pomôžu
pri natieraní lavičiek, alebo výsadbe zelene, dôležitá je spolu-

práca medzi obyvateľmi – účastníkmi projektu. Každý začiatok
býva ťažký, takže uvidíme, ako
to pôjde, či sa nám to rozbehne
a osvedčí aj na ďalší rok,“ vysvetlil primátor mesta Ján Mokoš.
Doručené projekty posúdi
komisia zložená z odborníkov na výstavbu, ekonomiku
a údržbu. Tá finančnú čiastku
prerozdelí medzi všetky projekty alebo vyberie len tie najzaujímavejšie, ktoré sa budú
v danom roku realizovať. Ako
povedal primátor, „vybrali sme
základný okruh tém, no ak by
niekto prišiel s iným, zaujímavým nápadom, určite ho komisia
posúdi.“
Termín podania žiadostí
o dotáciu je do 28. februára.
Ďalšie informácie sa dozviete
kb
na strane 15. 
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Rozbehnuté projekty aj nové výzvy
VYSOKÉ TATRY – Nový rok je v plnom prúde a tatranská samospráva sa hneď od začiatku intenzívne venuje predsavzatým úlohám. Rok 2019 by mal priniesť novinky v oblasti dlho
očakávaných cyklotrás, pribudnú nové nájomné byty, pracuje
sa na projekte Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
a množstve ďalších väčších či menších projektov, ktoré budú mať
dosah na kolorit a kvalitu života v meste.
„Z hľadiska prípravy a realizácie investičných akcií mesta Vysoké Tatry by som chcel dať do pozornosti hlavne niekoľko vecí,
ktoré riešia požiadavky a potreby občanov nášho mesta a jeho
návštevníkov s prihliadnutím
na zlepšenie kvality ich života
a prostredia,“ poznamenal Jozef
Gál, vedúci oddelenia investičnej činnosti, opráv a údržby.
Podľa jeho slov sa v roku 2019
nadviaže na činnosť z predošlého obdobia – pozornosť sa bude
venovať nielen bytovej výstavbe,
v rámci ktorej je tento rok v pláne vybudovanie a odovzdanie 48
bytových jednotiek v Tatranskej
Lomnici, ale aj zveľaďovaniu
infraštruktúry v našom meste,
ktorá je základom pre vytvo-

renie príjemného životného
prostredia pre našich občanov.
„Budeme pokračovať v podpore
bezpečnosti cestnej premávky vybudovaním ďalších osvetlených
priechodov pre chodcov, v riešení
pohybu medveďa hnedého v obývaných častiach mesta, rozsiahlejších opravách miestnych komunikácií a budovaním ďalších
zariadení drobnej architektúry
pre širokú verejnosť,“ doplnil.
Jednou z pripravovaných akcií,
ktorej treba venovať zvýšenú pozornosť, je pokračovanie na rekonštrukcii národnej kultúrnej
pamiatky Vily Iskra v Novom
Smokovci. Pre mesto je veľkým
prínosom, že v tejto aktivite nás
výrazne podporuje Ministerstvo
financií SR, ktoré už po tretíkrát

PORADŇA ZDRAVIA
pri RÚVZ so sídlom v Poprade

poskytlo na túto historickú budovu finančné prostriedky. Doposiaľ bola za takto poskytnuté
peniaze zrekonštruovaná celá
fasáda budovy, vymenili a repasovali sa okná a dvere a zreštaurovaná bola aj časť interiéru.
V tomto roku má mesto v pláne
vykonať stavebné úpravy prvého
podzemného podlažia a upraviť
tak priestory, ktoré doposiaľ neboli využívané. Obnovia sa tiež
spevnené plochy v bezprostrednom okolí budovy, ktoré budú
dopĺňať jej historický charakter. V interiéri sa zrekonštruujú
rozvody vody, ústredné kúrenie
a elektroinštalácia.
„V budúcnosti by sme sa chceli zamerať aj na obnovu oplotenia celého areálu Vily Iskra,
vybudovanie parkovacích státí
a riešenie odvodnenia pozemku. Potrebné je riešiť aj doposiaľ
nevyužívané podkrovie budovy,
ktoré by sa dalo zužitkovať napríklad na zriadenie núdzového
bývania alebo priestorov pre záujmovú činnosť,“ uviedol Gál,

pokračuje vo svojej činnosti aj v roku 2019

poprad / VYSOKÉ TATRY – Poradňa zdravia je zameraná na prevenciu formou znižovania
rizikových faktorov súčasného životného štýlu. Hlavným cieľom je zvyšovanie záujmu obyvateľstva o vlastné zdravie, poznanie zdravotných rizík a možností, ako predchádzať vzniku
chronických neinfekčných ochorení, najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či
mozgová porážka), chorôb látkovej výmeny (obezita, cukrovka) a nádorových ochorení.
Návšteva klienta v Poradni zdravia spočíva
vo vyšetrení hlavných rizikových faktorov,
ktoré súvisia so spôsobom života, t. j. životným štýlom. Vyšetrením kvapky kapilárnej
krvi (odber krvi z prsta) sa stanoví hladina
celkového cholesterolu, HDL cholesterolu (tzv. dobrý), LDL cholesterolu (tzv. zlý),
tukov, hladiny cukru (glukózy). Súčasťou

ktorý tiež prezradil, že ďalšou
dôležitou oblasťou, ktorej sa
chce vedenie Vysokých Tatier venovať, sú detské ihriská.
„V našom meste sa z minulosti
zachovali detské ihriská, ktoré si
občania vybudovali svojpomocne. V dnešnej dobe už tieto zariadenia nezodpovedajú požiadavkám bezpečnosti a sú nielen
morálne, ale aj fyzicky zastarané
a opotrebované. Z toho dôvodu
sme vykonali v roku 2018 ich
revíziu, ktorá nám dáva jasný
obraz o ich kvalite a bezpečnosti.
Postupne sa budeme venovať ich
modernizácii a niektoré z ihrísk,
ktoré už nemajú opodstatnenie,
budú aj zrušené. Chceme sa
uberať cestou kvality a pri ich rekonštrukcii budeme používať len
certifikované zariadenia našich
či zahraničných výrobcov. K rozvoju športovej činnosti chceme
v roku 2019 dokončiť fitnes park
v Tatranskej Lomnici a vybudovať podobné zariadenie aj v Dolnom Smokovci a Vyšných Hágoch.“ 
Jozef Gál a mp

vyšetrení je aj hodnotenie rodinnej a osobnej anamnézy so zameraním na výskyt rizikových faktorov neinfekčných ochorení
(fajčenie, nedostatok pohybu, nesprávna
životospráva, nadváha, obezita). Na základe
zistených výsledkov odporúčame optimálne
a primerané zmeny v spôsobe stravovania
a pohybovej aktivity. V prípade výskytu rizi-

V minulom čísle novín sme písali o projekte Mestské zásahy,
ktorého cieľom je vylepšiť verejný priestor mesta po funkčnej
i estetickej stránke. Nejde pritom len o pomenovanie nevyužitých
či slabých miest, ale o navrhnutie rôznorodých riešení - zásahov.
Na území mesta Vysoké Tatry sa nachádza množstvo miest s obrovským potenciálom, ktorých momentálny stav je však z rôznych
dôvodov nevyužitý, zanedbaný až katastrofálny. Cieľom projektu
Zásahy Tatry 2019 je zapojiť širšiu odbornú i laickú verejnosť
do riešenia problémov daných miest a diskutovať o nich. Kreatívne
k nim pristúpiť a navrhnúť ich funkčné či zveľaďujúce riešenia.
„Zásah“ môže mať rôznu formu od umeleckých inštalácií, úpravy
zelene či tvorby nových zelených plôch až po zložitejšie architektonicko–urbanistické koncepty. Jedným z návrhov je zveľadenie
okolia železničnej stanice v Tatranskej Lomnici (obrázok). Medzi
ďalšie riešené lokality patrí napríklad priestor autobusovej stanice
Starý Smokovec, stanice bývalej lanovej dráhy Tatranská Lomnica,
kúpeľné areály, priestory na tatranských sídliskách, areál Eurokemp, ale i orientačný systém a vizuálna identita Tatier či riešenie
vizuálneho smogu (narušenie estetickej hodnoty reklamami...).
Viac o projekte sa dočítate na stránke https://www.zasahy.sk/
tatry, kde môžete pridať svoje návrhy.

kových faktorov odporúčame klientom optimálne a primerané zmeny v spôsobe života
formou poradenstva s následnými kontrolnými návštevami v Poradni zdravia. V prípade potreby klientovi odporúčame ďalšie
vyšetrenia cestou praktického lekára.
Sme tu pre vás každú stredu v mesiaci
okrem letných prázdnin, vyšetrenie je bezplatné, bližšie informácie a objednávanie
klientov na tel. č. 052/776 44 52, klapka 31,
32 denne od 7.30 do 8.30 hod. a od 14.00
do 14.30 hod.
Poradňa zdravia RÚVZ
so sídlom v Poprade
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Nosiči obohatili zoznam kultúrneho dedičstva
Zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje uznanie, ktoré sa priznáva výnimočným formám ľudových a tradičných vyjadrení, akými sú napr. kultúra, hudba, tanec, tradičná výroba či poznatky týkajúce sa prírody
a sveta. Okrem uznania sa týmto formám národnej kultúrnej identity poskytuje medzinárodná podpora a ochrana, ako aj možnosť zápisu do svetového zoznamu UNESCO. Svojou
jedinečnosťou sa tam zapísali i vysokohorskí nosiči.
Z histórie nosenia v Tatrách

Za prvých nosičov môžeme
považovať prvých návštevníkov
Tatier – bylinkárov, pastierov
vynášajúcich ovce na neprístupné miesta, lovcov a pytliakov, pašerákov, baníkov... Asi
od 16. storočia začali pastieri či
pytliaci ponúkať sprievodcovské a nosičské služby zámožnejším turistom, bádateľom,
neskôr i fotografom. V druhej
polovici 17. storočia sa začína
nosičská a vodcovská profesia
formovať ako nové zamestnanie
podtatranského ľudu. So sprístupnením Tatier železnicou
a s rozvojom cestovného ruchu
sa začali snahy o organizovanie
a legalizáciu oboch činností.
Uhorský karpatský spolok začal
koncom 19. storočia evidovať
osoby vykonávajúce vodenie
i nosenie. Nemohol to však
robiť hocikto. Adepti museli
prejsť skúškami a školeniami.
Vodcovia boli povinní niesť
klientom batoh zadarmo,
avšak len do 8 kilogramov. Každé kilo naviac
bolo za príplatok 2 grajciare. Uhorský karpatský
spolok inicioval výstavbu
siete chát a značenie chod-

O úspešnú propagáciu nosičov doma i vo svete sa pričinili filmovou a knižnou tvorbou okrem iných aj tieto osobnosti: (zľava) nosič Peter Petras –
chatár z Rainerovej chaty, kde zriadil expozíciu nosičstva, Jaroslav Švorc
– autor publikácií o nosičoch, etnologička Katarína Nováková, Ivan Bohuš
z Vydavateľstva IB Vysoké Tatry, v ktorom vyšla Novákovej kniha Tatranskí
nosiči a Pavol Barabáš – autor svetovo oceňovaného filmu z nosičského
prostredia Sloboda pod nákladom a spoluautor knihy Spod krošne veselo
kb
i vážne, kde doplnil texty Jara Švorca výstižnými ilustráciami.

níkov vo vysokohorskom teréne. Pri výstavbe pomáhali nosiči z okolitých podtatranských
obcí, ktorí vyniesli v plachtách
a košoch všetok stavebný materiál. Až v 20. storočí tieto
transportné pomôcky nahradili
drevené krošne, aké sa používajú dodnes. Významnú úlohu
zohrali aj pri výstavbe lanovky na Lomnický štít, kde bola
ľudská sila jediným možným
spôsobom na vynesenie viac
ako 100 ton materiálu, ktorý niesli od medzistanice
Štart a Skalnatého plesa.
Až po druhej svetovej

vojne prišiel do Tatier prílev
neprofesionálnych dobrovoľných nosičov, ktorí v tomto brigádnickom povolaní nevideli
len finančné privyrobenie, ale
aj pobyt v milovaných Tatrách.
Raritná profesia

Ťažké náklady a nepriazeň
počasia sú častými spoločníkmi vynášok „zásobovačov“
vysokohorských chát. Okrem
fyzickej sily si táto profesia vyžaduje celého človeka so silnou
psychikou, pre ktorého sú hory
domovom a nosenie životným
štýlom. Na svojich chrbtoch
vynášajú desiatky kíl vážiaci

náklad, najčastejšie potraviny,
palivo, bielizeň, stavebný materiál či suveníry (všetko, čo je
na chate) upevnené na drevenej
krošni. V súčasnosti zásobujú
päť chát vo Vysokých Tatrách:
Chatu pod Rysmi, Zbojnícku
chatu, Rainerovu chatu, Zamkovského chatu, Téryho chatu
a Skalnatú chatu od stanice
lanovky. Ostatné sú prístupné lanovkami či motorovými
vozidlami, no pri väčších rekonštrukciách či pred sezónou
zvykne aj nosičom pomôcť vrtuľník.
Okrem Vysokých Tatier ste
sa mohli s nosičmi stretnúť
aj v Nízkych Tatrách na Chate M. R. Štefánika a Kamennej
chate pod Chopkom (dnes je
už zásobovaná lanovkami),
v Malej Fatre na Chate pod Borišovom. Nosičské krošne sa
využívali na nosenie materiálu
aj u našich západných susedov v Krkonošiach, Jizerských
horách a Českomoravskej vysočine. Známi sú aj himalájski
nosiči – šerpovia, ktorí pomáhajú expedíciám s vynášaním
materiálov do výstupových
táborov. Klasické zásobovanie
vysokohorských chát, ako vidíme u nás, je však raritné.

Nielen práca, ale i zábava

Cestou na chatu neraz prekonávajú samých seba, ale aj staré rekordy. „Súperia“ v počte
(pokračovanie

Pripomenuli sme si výročie oslobodenia mesta
Koniec januára sa do histórie Vysokých Tatier a okolitého regiónu
zapísal ako významný dátum. Pred 74 rokmi, 28. januára, bolo mesto
oslobodené od fašistických okupačných jednotiek.
Tento termín si už tradične
uctili aj pracovníci mestského
úradu, členovia Oblastnej organizácie Slovenského zväzu
protifašistických
bojovníkov
a študenti smokoveckej strednej
odbornej školy. Pietny akt sprevádzalo uloženie venca a chvíľa
ticha pri pamätníku pod Grandhotelom Starý Smokovec. Prednosta mestského úradu Eugen
Knotek vo svojom krátkom
príhovore k zhromaždeniu nezabudol zdôrazniť význam tejto
dejinnej udalosti – vyjadril úctu
všetkým tým, ktorí hrôzy druhej

svetovej vojny zažili na vlastnej
koži a za slobodu nás všetkých
zaplatili vlastnými životmi.
Neľahké dejinné obdobie bolo
krušné aj pre Tatry. V druhej polovici vojny mnohé zo zariadení
obsadil nemecký wehrmacht
a jednotky SS, viacero penziónov bolo vyčlenených pre fašistickú organizáciu mládeže Hitlerjugend. Pri ústupe fašistické
vojská v Tatrách rabovali. 28.
január je preto dôležitým dátumom a zároveň mementom
pre nás súčasníkov.
mp
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Priateľská atmosféra nosičských pretekov. 
kb

Nosiči Filip Zacher s Pištom Bačkorom pri preberaní
certifikátu o zápise vysokohorských nosičov do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva Slovenska, ktorý zdobí steny Sherpa caffe
M. Veselský
v Švajčiarskom dome. 

vynášok za deň, v maximálnej
váhe alebo v tom, kto má zaujímavejší nadrozmerný náklad.
Okrem zdanlivo stereotypného
zásobovania si nosiči (a nosičky) dvakrát ročne zmerajú sily
na súťažiach. Tie sú stretnutím
priateľov rovnakej krvnej skupiny a účelným zásobovaním
chát pred sezónou. Preteky
Sherpa Rallye sa uskutočnili
prvý raz ako spoločné viac-menej spontánne stretnutie chatárov, zamestnancov, nosičov
a priateľov v roku 1985. Od Popradského plesa si zmeralo sily
ku Chate pod Rysmi len 8 súťažiacich. Odvtedy sa toto obľúbené podujatie stalo tradíciou.
Miesto konania sa každoročne
mení, pribúda návštevníkov
i súťažiacich, ktorí s nákladom
bežia dolinami. Niekoľkokrát sa
táto súťaž, kde muži vynesú 60
a ženy 20 kg, konala aj v zahraničí. Od roku 2002 sa organizuje Memoriál Juraja Petranské-

z Hrebienka na Zamkovského
chatu až 100 kg náklad (ženy
25), a to v bežnom turistickom čase. (Viac o súťaži Sherpa
Rallye sa dočítate v knihe Jara
Švorca Preteky vysokohorských
nosičov).

Nadnárodné uznanie

Ilustrácie Pavla Barabáša z knihy
Jaroslava Švorca „Spod krošne
veselo i vážne“ sú inšpirované
skutočnými udalosťami.

ho, známy ako nosičská stovka.
Preteky sú spomienkou na kamaráta, ktorý tragicky zahynul
2. marca 2000 v lavíne cestou
na Téryho chatu. Na jeho počesť najzdatnejší nosiči vynesú

Občianske združenie Tatranský parlament už po piatykrát
zorganizovalo Plesovú veselicu tatranských osád určenú
pre všetkých tých, ktorí sa chcú zabávať a spoločne stráviť
úžasný večer v kruhu úžasných ľudí. Každý rok má záštitu jeden z klubov, ktorý pôsobí na území mesta Vysoké Tatry, a touto záštitou získa finančnú podporu vyzbieranú z predaja rok čo
rok bohatšej tomboly. Pred rokom to boli sánkari zo Smokovca,
ktorí získali 650 eur a kúpili za ne profesionálne detské sane.
Aktuálne tento post bravúrne ovládli bežci na lyžiach z Tatranskej Lomnice pod vedením pána učiteľa Miroslava Plichtu.
Vďaka štedrým hosťom im bude odovzdaná krásna suma 600
eur. Do programu veselice sa zapojila aj Základná umelecká
škola, ktorej 30-minútový výnimočný program spájajúci hru
na hudobných nástrojoch, spev a tanec zobral dych mnohým
divákom. O dokonalé nasvietenie a tanečné rytmy sa staral
rokmi overený a vždy pozitívne naladený DJ VOIT. O priateľské
prostredie, servis a občerstvenie sa postaral veselý personál Hotela Morava. Organizátori v zastúpení Jozefa Ondrejku a Michala
Hanča pripravili pre hostí aj prekvapenie večera vo forme pravého Mexičana, ktorého dva vstupy s latinskoamerickými piesňami
roztancovali aj tých najväčších tanečných skeptikov. Bežci zas
pripravili dokonalú výzdobu, kulisu a aj súťaž, ktorú len tak ľahko
M. Hanč
Z. Hudáčeková
nikde nenájdete.

Za uznanie vysokohorského nosičstva ako národného
nehmotného dedičstva patrí
vďaka všetkým nosičom, propagátorom tejto profesie a Občianskemu združeniu Nosičský
dom – múzeum vysokohorských
nosičov, ktoré predložilo návrh
na nomináciu tradičnej vysokohorskej profesie. Jej jedinečnosť odôvodnili aj tým, že „všetky znalosti a skúsenosti súvisiace
s nosičstvom sa odovzdávajú len
formou ústneho podania, teda
kontaktnou komunikáciou z generácie na generáciu. Ide o znalosti spojené s výrobou krošne,
so spôsobmi naloženia bremena,
technikou samotného nosenia

nákladu, ktorý môže dosahovať
aj viac ako 100 kg. Náročné povolanie vykonávajú v drsných
podmienkach s rešpektom a úctou k okolitej krajine a prírode.
Nosičstvo patrí k pozoruhodnej
ekologickej forme transportu.“
Vďaka kultúrno-historickému
hľadisku a unikátnosti, že sa nosenie dodnes zachovalo v tradičnej podobe, si na prvý pokus
vyslúžilo toto uznanie. Doklady
o zápise do zoznamu národného kultúrneho dedičstva
odovzdala zástupcom piatich
ocenených prvkov ministerka
kultúry SR Ľubica Laššáková
na slávnostnom podujatí, ktoré
sa uskutočnilo v Divadle SĽUK
v Bratislave – Rusovciach. Cenu
za všetky generácie nosičov
prebral Pišta Bačkor, prevádzkovateľ Sherpa caffe a mini
nosičského múzea v starosmokoveckom Švajčiarskom dome,
spolu s nosičským kolegom
kb
Filipom Zacherom.
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avizuj eme
Správa TANAP-u sa zapojila
do medzinárodnej kampane vyhlásenej pod hlavičkou UNESCO, ktorá je venovaná prezentácii
prírodných a kultúrnych hodnôt
a aktivít v 669 biosférických rezerváciách v 120 krajinách celého sveta. V krátkom minútovom filme s názvom Biosférická
rezervácia Tatry sa zamerali
na prírodné bohatstvo, ktoré je
neodmysliteľne späté s týmto unikátnym územím. Video je možné
si pozrieť on-line na internetovej stránke www.spravatanap.sk
v sekcii Videodokumenty.
Priaznivcov umenia poteší
nová výstava v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade. Fotograf Pavel Kraus tam od 7. februára do 14. marca bude vystavovať
svoje snímky. Expozícia nesie názov SnyOSnoch.
Milovníci dobrých kníh majú
príležitosť zapojiť sa do 2. ročníka súťaže Kniha roka PSK 2018,
ktorá sa realizuje pod záštitou
predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského. Čitatelia môžu zahlasovať
za niektorú z nominovaných
kníh, ktorá ich oslovila. Medzi
nimi sú len také, ktoré vyšli vlani
a s regiónmi Prešovského kraja
sú späté témou, osobou autora
textovej či obrazovej časti a bolo
im pridelené ISBN číslo. Hlasovať
je možné do konca februára a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční
v rámci Týždňa slovenských knižníc 2019 v knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. Medzi siedmimi
krajskými knižnicami, ktoré sa
zapojili, je aj Podtatranská knižnica Poprad. Vyberať môžete spomedzi štrnástich beletristických
titulov a dvadsiatich šiestich titulov náučnej literatúry.
Fanúšikov obľúbeného festivalu Divadelné fašiangy 2019
čakajú vo februári ešte tri predstavenia: 10. 2. na divákov čaká
temperamentná
commedia
del´arte Škriepky v Chioze v podaní prievidzského Divadla „A“
a Divadla Shanti, 17. 2. čierna
komédia Pohreb, s ktorou sa podtatranskému publiku predstavia
umelci piešťanského Divadla
DINO a napokon 24. 2. Celkom
malé divadlo Starý Tekov odprezentuje svoj kabaret so živou hudbou Manželská poradňa. Podujatia začínajú vždy o 18.00 a konajú
sa v divadelnej sále v Spišskej Sobote, vstupné na jedno predstavenie je 6 eur.
V sobotu 23. februára sa
na Štrbskom Plese po prvýkrát

(pokračovanie na str. 12)
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Vysoké Tatry na medzinárodnom
veľtrhu cestovného ruchu
Bratislavské výstavisko už po 25-krát hostilo jednu z najvýznamnejších udalostí cestovného ruchu na Slovensku a Región Vysokých Tatier bol pri tom. Cestovateľský veľtrh ITF
Slovakiatour spolu s výstavou Danubius Gastro už tradične na začiatku nového roka pripravili
pre návštevníkov v priestoroch petržalskej Incheby bohatý a zaujímavý program. V dňoch
od 24. do 27. januára sa ľudia mohli tešiť na 350 vystavovateľov z 20 krajín, pričom každý
z vystavovateľov poňal svoje pôsobenie jedinečným spôsobom.
Vysoké Tatry boli na veľtrhu zastúpené oficiálnou expozíciou pod záštitou Krajskej organizácie
cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, ktorej tohtoročná téma výstavy sa niesla pod heslom „Prešovský kraj ako maľovaný!“.
Vďaka záberom fotografov z putovnej výstavy
Choď a foť 2018 boli prostredníctvom ich snímok predstavené rôzne malebné zákutia nášho
kraja. Neprehliadnuteľná bola najmä fotografia
Štrbského Plesa, vďaka ktorej bol stánok Vysokých Tatier neustále obklopený návštevníkmi.
Ľudí na celej expozícii najviac zaujala nadrozmerná plechovka Campbellovej paradajkovej zentovali Veronika Littvová – výkonná riadipolievky, ktorú maľoval slávny popartový umelec teľka OOCR RVT, Darina Žembová – vedúca
Andy Warhol. Jeho rodičia pochádzali z Medzi- oddelenia regionálnej politiky, cestovného rulaboriec, kde sídli Múzeum moderného umenia chu a medzinárodných vzťahov mesta Vysoké
Andyho Warhola. „Aj takouto formou chceme Tatry a Lenka Syrovátková s Danielou Mituupriamiť pozornosť návštevníkov na menej známe rovou zo Združenia cestovného ruchu Vysoké
lokality kraja, ktoré rozhodne majú čo ponúknuť Tatry (ZCR VT), ktoré sa rozhodli zatraktívniť
a sú výbornou alternatívou k známym, masovej- prezentáciu regiónu slovenským návštevníkom
ším atraktivitám,“ vysvetľuje Martin Janoško, ria- veľtrhu tým, že okrem klasických propagačných
a prezentačných predmetov ponúkli aj špeciálnu
diteľ KOCR Severovýchod Slovenska.
Severovýchod Slovenska spolu s jeho zúčast- ponuku tatranskej regionálnej gastronómie v ponenými siedmimi regiónmi ponúkol návštevní- dobe prezentácie bezlepkovej tatranskej sladkosti
kom ITF Slovakiatour okrem vizuálne príťažlivej – Tatrameliek a originálneho tatranského príroda oku lahodiacej expozície aj bohatú ponuku ného minerálneho zdroja – Tatranskej minerálpropagačných materiálov, ochutnávky výrobkov ky. Oba regionálne produkty mali úspech nielen
z Prešovského kraja, hudobný program a súťaž- medzi návštevníkmi veľtrhu, ale aj medzi samotné kvízy o zaujímavé ceny. Zaujímavosťou bolo nými účastníkmi. Neočakávanej obľube sa tešil
aj predstavenie sokoliarstva či živá socha Žig- aj moderovaný interaktívny kvíz o Vysokých Tatmunda Luxemburgského. Svoj výstavný priestor rách, kde účastníci mohli získať hodnotné ceny
mali už tradične Štátne lesy TANAP-u, ktoré pro- od sponzorov AquaCity Poprad, CK Tatry Trastredníctvom informačných brožúrok návštevní- velia, Kúpele Nový Smokovec, Farma Východná,
kom priblížili svoju činnosť a ponuku voľnočaso- Tatramelky, Región Vysoké Tatry, Združenie cesvých aktivít v Tatrách. Jedným z najvýraznejších tovného ruchu Vysoké Tatry či obec Štrbské Plebodov programu bolo odovzdávanie ocenení so a miest Vysoké Tatry a Poprad. NeoddeliteľNajlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja nou súčasťou propagácie Regiónu Vysoké Tatry
za rok 2018, ktoré vo štvrtok prilákalo do stánku sa stáva regionálna karta Tatry Card, ktorá prešla
početné množstvo divákov. Ocenenia odovzdá- modernizáciou. Novinku sme propagovali povali predseda PSK Milan Majerský a predseda mocou špeciálnej demo verzie karty vytvorenej
pre túto výstavu, ktorá informovala o produkte
KOCR Severovýchod Slovenska Michal Sýkora.
Regiónu Vysokých Tatier sa podarilo získať
aj hláseniami do mobilu. Zároveň priniesla možaž 5 ocenení v nasledujúcich kategóriách:
nosť vyhrať ceny v kvíze.
Online hlasovanie širokej verejnosti:
Okrem gastro-pochúťok a kvízov, najväčší záuNAJ produkt CR: Bežecký areál Štrbské Pleso
jem bol tradične o aktívnu letnú a zimnú dovoNAJ kultúrno-náučné zariadenie, atrakcia: Tat- lenku vo Vysokých Tatrách. Návštevníci sa inforranský ľadový dóm, Hrebienok
movali o dostupnosti horských chát, o povinnom
NAJ informačné zariadenie: Tatranská infor- horskom poistení ako aj o cestovaní železnicami
mačná kancelária – Starý Smokovec a Tatranská v rámci územia Vysokých Tatier (Tatry Card),
Lomnica
ale tiež v rámci celého Slovenska. Veľký záujem
Ocenené osobnosti na základe výberu odbor- bol o Tatranský ľadový dóm, no aj o termálne
nej poroty:
kúpaliská, aquaparky či kúpele v lokalite regiónu
podnikanie v cestovnom ruchu: Jozef Vilim
Vysokých Tatier. Nechýbali ani otázky na cykceloživotný prínos v rozvoji cestovného ruchu: loturistické tipy na výlety či dopyt po mapách
Zuzana Šedivá in memoriam
Vysokých Tatier. Veľký záujem bol aj o materiál
Región Vysoké Tatry tento rok na výstave ITF mesta Poprad a mestskej časti Spišská Sobota.
Daniela Miturová, ZCR VT
Slovakia tour v personálnom zastúpení repre-
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verím, že sa nám podaria veľké veci
Pred vyše dvoma mesiacmi prebehli komunálne voľby, ktoré určili nové zloženie
poslaneckého zboru v našom mestskom
zastupiteľstve. Jedným z nových poslancov som sa stal aj ja, za čo ďakujem obyvateľom Novej a Tatranskej Polianky.
Rozhodnutie kandidovať vo mne vzplanulo spontánne. Akosi pričasto sa mi
do uší dostávali sťažnosti ľudí z môjho okolia na fungovanie politiky. Či už komunálnej, ktorá sa akoby stále viac vzdaľovala
od bežných problémov bežných ľudí, alebo
vrcholovej celoštátnej politiky onálepkovanej pomaly každodennými korupčnými
kauzami. Vraj to musíme zmeniť my mladí,
pretože ešte nie sme ovplyvnení nekalými
praktikami a nastal čas na výmenu generácií. Všetky tieto podnety ma vnútorne presvedčili ísť do volieb, a dnes hodnotím, že
to nebola márna snaha. Z nového zloženia

mestského zastupiteľstva mám veľmi
dobrý pocit. Z desiatich
zástupcov
sme siedmi úplní
nováčikovia. Verím,
že sa nám za nasledujúce štyri roky
podaria veľké veci
pre mesto Vysoké
Tatry. Pre mňa osobne ostáva prioritou naštartovanie obnovy zašlej slávy Tatranskej
Polianky a zachovanie tichého a pokojného
charakteru Novej Polianky. Všetky tatranské osady by mali byť čisté, upravené a oku
lahodiace, inak nebudú prinášať obyvateľom a návštevníkom toľko radosti a príjemných pocitov, ako by mohli.
Mali by sme byť vzorom a výkladnou
skriňou celého Slovenska, nie šedým prie-

merom. Kedysi sme tou výkladnou skriňou
boli, čas však neúprosne plynul, my sme
zaspali na vavrínoch a namiesto kvetinových výzdob tu máme nepokosené intravilány. Takto sa postupne rokmi z obyvateľov
vytráca aj hrdosť na naše krásne tatranské
osady v nádhernom prírodnom prostredí
s najčistejším vzduchom a mnohými možnosťami športového vyžitia a prechádzok.
Dúfam, že naše mesto a jeho obyvateľov
najkrajšie časy ešte len čakajú.
Po úvodných dvoch mestských zastupiteľstvách a počiatočnom zorientovaní sa
vo fungovaní mestského úradu a jeho organizácii som pripravený vykonávať mandát zverený obyvateľmi, brániť ich záujmy,
podporovať dobré nápady a pracovať tak,
aby naše Vysoké Tatry slúžili ako vzor.
S pozdravom
Matej Líška

Bič, ktorý má dušu
Vôňa kože a pleskot biča sa niesli okolím Galérie a predajne
ÚĽUV v Tatranskej Lomnici. Pletenie biča predviedol vyučený
zlatník Ľubomír Marjan, ktorý tradičnej výrobe gemerských
karikášov prepadol, keď mal 14 rokov.
Ako sa to celé začalo

„K výrobe som sa dostal vďaka starému otcovi môjho veľmi
dobrého kamaráta, ktorý mal
na plote domčeka pod horou
prevesený starý bič. Bol to starý
pastier, takže bič nebol bohato
zdobený, no veľmi sa mi zapáčilo, ako bol pletený, neskôr ako
ním vedel plieskať. Mal som
vtedy 14 rokov. Stále som ho
obzeral, a tak mi môj prvý bič

vyrobil. Ukázal mi, ako sa pletú
a úplne som tomu prepadol: začal som navštevovať múzeá a už
ako 15-ročný som ich predával.“

Gemerský karikáš

Každý región má svoje špecifiká, výrobca svoje tajomstvá.
„Neskôr som začal vyrábať zložitejšie tradičné gemerské karikáše
– najkrajšie biče v rámci celého
Slovenska. Rúčky majú prácne vyrezávané, bohato - orna-

mentálne zdobené a vylievané
cínom. Vyrábali sa najčastejšie
zo slivkového, čerešňového, menej z javorového dreva. Známe
sú aj tým, že sú pletené z ôsmych
prameňov. Má to však svoju postupnosť – od koncovky začínam
pliesť z dvoch, štyroch a na záver z ôsmych pásov. Tieto biče
majú aj dušu. Je ňou konopné
lano alebo koža, okolo ktorej sa
pramene z hovädzej
kože
obmotávajú.
Karikáše vyrábame
už len dvaja – ja
a starý maďarský
pastier žijúci

na pustatine. Pletieme ich tradičným spôsobom starým 200
rokov.“

Pleskot biča

Okrem bičov vyrábal aj kabelky, opasky, ako vyučený zlatník v Taliansku aj šperky, nože...
Ako vraví, v každom chlapovi
je malý chlapec. Priznal, že ho
vždy upúta, keď počuje pleskot
biča, a preto ich aj rád vyrába.
Vysvetlil, že krásny pleskot vytvára koncovka biča – kicka –
ktorá v milistotine zmení smer,
čím reže vzduch, a tak vzniká
charakteristický zvukový efekt.
Intenzita rany a požadovaný
zvuk závisia od použitého materiálu, hrúbky a dĺžky zakončenia.
V minulosti sa biče
plietli najmä počas zimy
a v lete ich používali valasi na zaháňanie dobytka či ako dorozumievací prostriedok
na veľké vzdialenosti, kedy mali navzájom
dohodnuté
signalizačné
prasknutia. Dnes majú skôr
dekoratívny charakter.
Návštevníkom
ukázal
aj staré, viac ako storočné
biče a na záver predviedol
tradičné plieskanie. Vyrobený exemplár dlhý 2,5 metra si
síce našiel svojho majiteľa, ale
ďalšie diela Ľuboša Marjana
z Rimavskej Soboty si môžete pozrieť na výstave S kožou
na trh, ktorá bude v ÚĽUV-e
inštalovaná do konca februára.
kb
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Zimná Kalokagatia opäť vo Vysokých Tatrách
V športovom areáli FIS na Štrbskom Plese a na svahu Interski sa v dňoch 12. a 13. marca uskutoční už 9. ročník Zimnej
Kalokagatie, športových súťaží žiakov základných škôl z celého Slovenska. Prvých sedem ročníkov sa uskutočnilo v okolí
Spišskej Novej Vsi, minulý 8. ročník tohto podujatia bol premiérovým vo Vysokých Tatrách a uskutočnil sa tiež na Štrbskom Plese. Súčasťou nadchádzajúceho ročníka budú športové súťaže v behu na lyžiach, v zjazdovom lyžovaní, biatlone,
snowboarde a tiež v akrobatickom lyžovaní. Súčasťou podujatia budú aj výtvarná a fotografická súťaž, výsledky ktorých
budú vyhlásené v Poľovníckom salóniku Hotela Patria 13. marca o 11.00 hodine.
nadchádzajúceho 9. ročníka
Grécke slovo kalokagatia vy- Letná Kalokagatia. Zimná
kultúrnej časti Zimnej Kajadruje antický ideál spojenia časť Kalokagatie 1998 (nelokagatie bude sústredená
krásneho tela s ušľachtilým du- skôr sa ujal termín Zimná
na zimné športy a symbiózu
chom. Rovnaké slovo si za ná- Kalokagatia) sa uskutoččloveka s prírodou.
zov pozoruhodného podujatia nila v termíne 18. až 20.
Vyhlasovateľom tohto významného žiackeho športovybrali aj olympijskí nadšenci februára 1998 a záštitu
vého podujatia je Ministerna čele s Antonom Javorkom, nad ňou prevzal predseda
stvo školstva, vedy, výskumu
keď začiatkom 90. rokov minu- vlády Slovenskej republiky.
lého storočia v Trnave rozbiea športu SR, Slovenská asoRozhodnutie o uspohali olympiádu detí a mládeže. riadaní Zimnej Kalociácia športu na školách,
Na tej sa prostredníctvom ak- kagatie na Spiši nebolo
Slovenský olympijský výbor
tívneho športovania, kombino- náhodné. Domáci organia Kalokagatia na Slovensku.
vaného s vedomostnými a ume- zátori nie raz potvrdili svoOrganizátormi sú Slovenská
leckými súťažami s olympijskou je organizačné schopnosasociácia športu na školách,
pri
zabezpečovaní
tematikou, v praxi presadzuje ti
o. z., Kalokagatia na Slovensku – Zimná Kalokagatia,
výchovný ideál harmonického celoslovenských podujatí
športové zväzy SLA, SZB,
v oblasti školského športu.
rozvoja osobnosti.
SAS, Športový klub Štrba,
Zorganizovanie aj zimnej čas- Svoju úlohu zohrali aj výti Kalokagatie bolo splneným borné podmienky pre zimŠSDaM Poprad – Tatry,
predsavzatím priateľov olym- né športy v tomto regióne.
obec Štrba, ŠA FIS Štrbské
pizmu. So súhlasom jej zaklada- Zimná Kalokagatia mala
Pleso, ZDŠ Štrba a ďalšie
teľa sa premiérový prvý ročník síce centrum v Spišskej Novej nie – bežecké i zjazdové, hokej subjekty v regióne.
uskutočnil v Spišskej Novej Vsi Vsi, no špecifiká zimných špor- a rýchlokorčuľovanie na krátkej
Zimná Kalokagatia sa do(keď sa upustilo od pôvod- tov si vyžiadali zapojiť do orga- dráhe boli postupne rozšírené teraz uskutočnila osemkrát
ného zámeru zorganizovať ju nizovania takéhoto podujatia o biatlon a snowboard. V roku – v rokoch 1998, 2001, 2003,
na Bezovci pri Piešťanoch). celý región. A tak bolo možné 2019 bude mať na Štrbskom 2005, 2007, 2010, 2015 a 2017.
Jej úspešný priebeh spôsobil, stretnúť mladých olympioni- Plese svoju premiéru ako ukáž- Na podujatí, ktoré sa v roku
že na ďalšie roky sa metropola kov aj v Kežmarku, na Mlyn- kový šport aj akrobatické ly- 2017 uskutočnilo na Štrbskom
Spiša natrvalo stala partnerom koch-Bielych vodách a ďalších žovanie. V duchu kalokagatie Plese, sa zúčastnil rekordný
Trnavy, kde sa pravidelne uspo- miestach tohto krásneho kúta boli vyhlasované tiež kultúrne počet súťažiacich detí z 96 škôl
radúva od roku 1991 v párnych Slovenska. Program Zimnej Ka- súťaže: pri prvom ročníku mali z celého Slovenska.
Peter Chudý
rokoch celoslovenská, a od roku lokagatie sa postupne obohaco- tematické zameranie „Múdrejčlen prípravného výboru
1996 dokonca medzinárodná val. Pôvodné tri športy lyžova- šie – krajšie – vtipnejšie“. Téma

Tvorivé dielne v Dobrej Hračke
Posledný januárový deň
sa uskutočnili prvé tvorivé
dielne v priestoroch Galérie Dobrá Hračka v Tatranskej Lomnici. Detičky
si tu s pomocou personálu
vytvorili zábavné, farebné
medúzy z papiera, ktoré si
mohli vziať domov. Ďalšie
tvorivé dielne sa uskutočnia 14. februára o 15:30.
Témou budú valentínske
priania a iné darčeky, ktorými môžu potešiť svojich
najbližších. Počas kreatívnej chvíle sa o vaše ratolesti
postará milý personál, avšak
prítomnosť rodičov je tiež vítaná. Cena za jedno dieťa je 6 eur a doba
trvania je približne 1,5 hod. Nezabudnite, že počet detí je limitovaný, a preto neváhajte a vytvorte si svoju rezerváciu na tel.:
0911 544 217 alebo na info@dobrahracka.sk.
Teší sa na vás tím Dobrá Hračka.

Netradičný podvečer v múzeu
Piatok 25. januára sa vo Vile Alica niesol v neobvyklom štýle –
a voňal čokoládou! Starosmokovecké Múzeum tatranskej kinematografie a fotografie bolo tentoraz miestom stretnutia milovníkov
sladkého. Hosť večera Vít Vašíček
– cukrár samouk – prítomným
porozprával o príprave chýrnej
viedenskej sladkosti, Sacherovej
torty. Nezostalo však len pri slovách, aj sa ochutnávalo.
Čokoládová torta s marmeládou a čokoládovou polevou, ktorú pozná azda celý svet, je známa
od prvej polovice 19. storočia,
hoci predchodcov „sachera“ by
sme našli už omnoho skôr, napríklad aj v kuchárskych knihách
zo začiatku 18. storočia. Aj keď
o jej originálnom pôvodcovi pretrvávali medzi cukrárskymi majstrami dlhoročné hádky, jedno je
isté – najlepšie chutí taká, ktorá
je pečená s láskou.
archív podujatia mp
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Vedeli ste, že...? Zaujímavosti z kroniky
5. januára 1959 otvorila svoje brány
Základná škola v Tatranskej Lomnici.
Dovtedy žiaci dochádzali do školy niekoľko kilometrov, neskôr mali učebne
rozmiestnené v štyroch budovách v Tatranskej Lomnici. Ale vráťme sa na začiatok, na prvé strany školskej kroniky.
V 30. rokoch deti z Tatranskej Lomnice
dochádzali alebo chodievali pešo do Smokovca, kde bola štvortriedna škola. Piataci
museli za vzdelaním cestovať do Huncoviec, Kežmarku a iných väčších miest. Tých
však nebolo veľa, pretože už v tom veku
museli pracovať a pomáhať v hoteloch, kúpeľných zariadeniach alebo na hospodárskych dvoroch. V roku 1936 iniciovala Jednota Sokol pôsobiaca v Tatrách vytvorenie
ľudovej školy v Tatranskej Lomnici vo vile
Loisch (neskôr Jahoda). Zapísaných bolo
15 detí, ale v prvý školský deň ich prišlo až
26. Malá trieda bola kompletne zaplnená,
no správkyňa školy – učiteľka Mária Hrdličková, deti s potešením prijala a povedala:
„Malá, ale naša!... Lavice sme natiskali, ako
sa dalo, medzi nimi len celkom uzučkú uličku, pred stolkom vôbec žiadnu, takže musím
chodiť cez lavice. Aj deti keď idú ku tabuli
skáču cez lavice okolo chrbtov svojich spolužiakov. Už sme sa však všetci v tom tak vycvičili, že nám to nerobí žiadnych ťažkostí,
no zaviedli sme prezúvanie. Skoro sme sa
vžili do pomerov a začalo sa nám v škole
páčiť,“ napísala do školskej kroniky. Ako sa

Národné tance pred prvou
budovou školy – vtedajšou
vilou Loisch

z nej ďalej dozvedáme, deti boli z rôznych
rodín, no chuť vzdelávať sa im nechýbala.
Chýbali im však knihy a pomôcky, steny
boli prázdne. Aby získali peniaze na vybavenie, nacvičili divadelné predstavenie
a dievčatá zatancovali rytmickú skladbu
„Na růžích“ pre Správu kúpeľov na ich
slávnosti. Na klavíri ich sprevádzala pani
Bělinová. Úspech mali aj besiedky organizované žiakmi za podpory riaditeľa Hotela
Lomnica v jeho priestoroch. Vďaka vystúpeniam získali potrebné financie, z ktorých
nakúpili knihy, pomôcky, steny vyzdobili
obrazmi a veľkou mapou, ktorá mala nevídaný úspech. Aj v malej triede sa vďaka
nej oboznámili s ďalekým i blízkym okolím. „Šlo to ťažko bez pomôcok, ale pri dobrej vôli všetko sa vydarí.“ Škola bola veľmi
váženou
inštitúciou,
žila ňou celá Lomnica.
V roku 1939 získala štatút Štátnej ľudovej školy
a žiakov stále pribúdalo. Vyučovanie vo vile
Loisch
komplikovala
zima a zatekajúca strecha. Priestory pre ďalšie triedy poskytla pani
Schwartzová vo svojej
vile – dnešný Smrek.
V roku 1940 sa Združenie rodičov a priateľov
školy (ZRPŠ) zhodlo, že
žiaci potrebujú kultúrny
dom so školou. A tak sa
od septembra 1941 vyučovalo aj v budove kina.
Pomoc škole dlhé roky
poskytovali rodičia, vyučujúci, ale aj Riaditeľstvo
kúpeľov a hotelov. Doba
sa menila a uzákonením povinnej školskej
dochádzky bola nutnosť
postaviť ďalšiu, väčšiu
budovu – Základnú deväťročnú školu. Z kroniky ZRPŠ sa dozvedáme,
že v marci 1956 začali

s prípravou staveniska na mieste hospodárskeho dvora. Na spoluprácu rodičov
vyzývali oznamom: „Žiadúce je, aby sa
každý rodič brigády zúčastnil. Bude vedená
evidencia!“ 20. augusta toho roku zasadalo mimoriadne ZRPŠ za účasti 16 rodičov,
predstaviteľov Okresného národného výboru, Mestského národného výboru a riaditeľa školy Františka Babku. V správe
zo stretnutia sa píše: „Školský inšpektor
uviedol, že stavba má byť slávnostne započatá na základe uznesenia vlády. Potrebné
je zabezpečiť účasť a program pre slávnostný
výkop 26. 8. 1956. Je nutné, aby všetci občania Tatranskej Lomnice boli o tejto akcii
upovedomení a manifestačne sa jej zúčastnili.“ V tom čase mala škola 160 žiakov.
Všetci rodičia súhlasili s návrhom, aby každý odpracoval na výstavbe školy 16 hodín.
Individuálne záväzky si dala Zotavovňa
Morava (300 hodín), Grandhotel (1 000
hodín) a ďalšie rodiny (30 až 50 hodín).
Stavba, žiaľ, nešla podľa plánu. V decembri
1957 o priebehu prác informoval inžinier
Schwartz, ktorý poukázal na nedostatky
v dodaní kotlov z Čiech, krytiny a skla.
Rodičia sa iniciatívne prihlásili pomôcť.
Rozdelili si výjazdy na kompetentné miesta: jeden vycestoval do Vyškova na Morave
po kotly, ďalší do Košíc či Bratislavy na Povereníctvo, odkiaľ sľúbené financie neprišli. Ostatní rodičia a obyvatelia Lomnice
pomáhali ako sa len dalo a nakoniec každá rodina odpracovala najmenej 80 hodín.
Aj napriek obrovskej snahe sa nový školský
rok 1958/59 pre 178 žiakov začal v starých
objektoch. Až po vianočných prázdninách,
na začiatku nového roka, ich čakal jeden
veľký dar: otvorili sa im brány modernej,
priestrannej, novučičkej školy, ktorá v Tatranskej Lomnici funguje dodnes. Má 60
rokov, no stále ide s dobou – modernizuje
sa a poskytuje základné vzdelanie deťom
nielen z Lomnice, ale aj zo širšieho okolia.
Škola pod Lomnickým štítom im ponúka
široký výber mimoškolských športových či
umeleckých aktivít v rámci krúžkov a Základnej umeleckej školy.
kb
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v s kr at k e
Ministerstvo životného prostredia informovalo o zámere
investora, ktorý chce vo Veľkej
Lomnici postaviť veľkú halu
na spracovanie hliníka. Nielen
obyvatelia obce sa obávajú, aký
by mala stavba dopad na životné
prostredie, ľudské zdravie i estetiku predpolia Tatier.
Prvý ročník sánkarských
pretekov O pohár prezidenta Slovenského olympijského
a športového výboru v sánkovaní na prírodnej dráhe včera symbolicky otvoril novopostavenú
sánkarskú dráhu v Lendaku.
Viac o jej výstavbe, pretekoch
a úspechoch našich sánkarov
doma i vo svete sa dočítate v budúcom čísle novín.
Dnes o 10.00 hodine sa
uskutočnila na Mestskom úrade v Starom Smokovci verejná
prezentácia návrhu Návštevného poriadku Tatranského národného parku, ktorý zverejnil
Okresný úrad Prešov po jeho absencii od roku 2002. Informácie
o navrhovaných zmenách vám
prinesieme taktiež v najbližšom
čísle.
Súčasťou osláv Dni mesta Vysoko Tatry bude aj nosičský deň
venovaný raritnej profesii, ktorá
sa len nedávno zapísala na zoznam nehmotného kultúrneho
dedičstva. Program a verejná
diskusia s mladšími i nosičskými legendami sa uskutoční 16.
marca vo Švajčiarskom dome
a blízkom okolí.
Prevzatie polročných vysvedčení oslávili žiaci viacerých škôl
karnevalom na ľade. Po jednodňových polročných prázdninách odštartovali druhý polrok, ktorý potrvá na základných
školách do júla. Na najbližšie
prázdniny sa môžu tešiť spoločne so žiakmi z Košického kraja
od 22. do 25. februára.
Dielo Juliany Mrvovej, ktoré
spríjemňovalo čakanie na opustenej zastávke TEŽ v Dolnom
Smokovci, bolo odinštalované.
Derniéra za spoluúčasti autorky
bola spojená s komentovanou
prednáškou vystaveného diela, ktoré tvorili zápisky jej tatranských spomienok z detstva
a trojtýždňového rezidenčného
pobytu v neďalekom kine, kde
tvorila. OZ Banská St a nica
plánuje ďalšieho autora zavolať do Tatier tvoriť a vystavovať
pravdepodobne v lete.
(pokračovanie na str. 11)
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THS-DS má za sebou valné zhromaždenie

Na fotografii ocenený otec Michal (vpravo) s novým členom THS-DZ
synom Cyrilom.

24. januára sa v Tatranskej Lomnici
uskutočnilo valné zhromaždenie členov
Tatranskej horskej služby – dobrovoľného
zboru (THS - DZ), na ktorom záchranári
bilancovali rok 2018 a takisto nastavili
ciele organizácie pre rok 2019.
V uplynulom roku päťdesiatpäť dobrovoľných záchranárov strávilo v službe 5 000 hodín. Rovnaký počet strávili na asistenciách
pri športových podujatiach, ktoré sa konali
v horskom teréne.
Neodmysliteľnou súčasťou života horského záchranára je metodika. V rámci
pravidelných preškolení sme absolvovali
preškolenie práce vo výškach, preškolenie prvej pomoci a evakuácie z lanových
dráh. Na poli prevencie sme uskutočnili
niekoľko desiatok prednášok pre lyžiarske
kurzy, školy v prírode a hotelových hostí. Ku skvalitneniu našej práce prispel tiež
nákup defibrilátora (AED), jeho zaradenie
do evidencie integrovaným záchranným
systémom a vybavenie záchranárov novým
osobným výstrojom aj výzbrojou.
Súčasťou bolo aj vyradenie dvoch čakateľov za riadnych členov – záchranárov. Novou posilou nášho mužstva sa stal aj Cyril
Legutký, ktorý tvorí v rodine Legutkých
už tretiu generáciu záchranárov. Jeho dedo
Milan a ujo Michal stáli pri založení THSDZ, otec Michal bol na tomto valnom zhromaždení dekorovaný bronzovým odznakom THS pri príležitosti jeho päťdesiatych
THS-DZ
narodenín. 
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SOŠ o päť ú s p e š n á !
Žiaci Strednej odbornej školy (SOŠ) hotelovej v Hornom Smokovci sa zúčastnili celoštátnych
súťaží, kde dosiahli vynikajúce výsledky. Zásluhou majstrov odbornej výchovy a vlastnej šikovnosti spravili dobré meno nielen sebe, ale aj škole a Tatrám.
Dávid Dubravský, študent
tretieho ročníka SOŠ hotelovej, absolvoval počas štyroch
mesiacov tri celoštátne súťaže.
Dvakrát získal druhé miesto
a raz zvíťazil, vďaka čomu dostal
aj niekoľko zaujímavých ponúk.
Z množstva kuchárskych súťaží
bola preňho najzaujímavejšou
posledná v Bratislave, ktorá
sa konala v rámci Danubius
Gastro – veľtrhu gastronómie
v pretržalskej Inchebe. Tam
ukázal svoju kreativitu a samostatnosť pri príprave oku i chuti
lahodiacemu jedlu s názvom
Bravčová panenka zaúdená
na horskom sene so šošovicou
Beluga s hodinovým vajíčkom,
s variáciou topinambur, doplnené bylinkovým olejom. „Prvá
súťaž bola v Trebišove, odkiaľ
sme šestnásti postúpili do Nových Zámkov. Tam bol rozstrel
o postup do finále, kde postúpili
šiesti najlepší na súťaž v Bratislave. Do začiatku súťaže sme
nevedeli, aké jedlo budeme variť. Vylosovali sme si hlavnú
ingredienciu – v mojom prípade bravčovú panenku -, z ktorej
som mal pripraviť súťažné jedlo.
S pánom majstrom sme
spoločne v časovom limite 15 minút zostavili
recept, ktorý som mal
navariť za jednu hodinu.
Súťaž sa konala na veľkej výstave Slovakiatour,
kde prišlo 5 000 ľudí,“
porozprával o svojich
dojmoch šikovný kuchár. Súťaž Gastro Skills

Metro Cup 2019 predstavuje
majstrovstvá Slovenskej republiky kuchárov juniorov, kde
skvele odvedenú prácu ocenila
aj odborná porota a Dávid sa
umiestnil na 2. mieste. Zo súťaže si odniesol silné zážitky
aj majster Miroslav Michaľák,
ktorý Dávida na súťaž pripravoval: „Pri varení som nemohol
pomáhať, dokonca som sa nemohol ani pozerať. Bola to súťaž
na veľmi vysokej úrovni, keďže
sa súťažilo o výlet do Číny. Jedlá
a ich príprava boli hodnotené
podľa svetových kuchárskych
smerníc. Odborná porota hodnotila správnosť a dodržanie
receptu, technické a hygienické
kritéria, ďalší traja hodnotili
chuť a vzhľad jedál. Zatiaľ sme
postúpili na súťaž do rakúskeho
Grazu. Keďže ani jeden zo súťažiacich nesplnil bodový limit
na zlatú medailu a na postup
do Číny, do mája budú ďalšie súťaže, kde sa nám možno ešte niečo podarí. Takže výlet do Číny
pre nás ešte nie je stratený.“
Majstri v žiakoch objavujú
a rozvíjajú talent, ako aj lásku
k odboru, ktorý si vybrali. Dá-

Druhé miesto bolo odmenou aj pre majstrov P. Hudačeka (vľavo)
a M. Michaľáka, ktorí Dávida na súťaž pripravovali. archív SOŠ

vida po súťaži oslovil predseda
juniorského zväzu s ponukou reprezentovať svoju školu
a mesto, kde získal počas štúdia
i praxe cenné skúsenosti.

Úspech zožal aj barista

Súčasťou
sprievodného
programu veľtrhu Danubius
Gastro bola aj baristická súťaž
juniorov Slovak Barista Cup
2019. Tam smokoveckú školu reprezentoval Peter Marek,
ktorý nie je žiadnym nováčikom. Svedčí o tom aj zvláštna pochvala, ktorú získal, ako
aj 14. miesto v silnej konkurencií 36 súťažiacich z 22 stredných škôl z celého Slovenska.
„Veľmi som sa tešil
na novú disciplínu prípravu alternatívnej
kávy chemex, ktorú
som pripravoval prvý
raz. Na súťaž som sa
pripravoval s pani
majsterkou, s ktorou
sme vymysleli nápoj,
kávový servis a dozdobovanie nápoja.
Za 10 minút som
pre komisiu pripravil
2x espresso, 2x cappuccino a 2x vlastný nápoj
- lesnú kávu s jalovcom. Tú
hodnotili veľmi pozitívne,
rovnako ako aj celkový servis
nápoja. Ako posledné ma čakalo zloženie mlynčeka s kávou, ktorú som si vylosoval.
Na súťaži som sa naučil veľa
nových vecí o káve, ktorá
ma tak veľmi baví. Ďakujem
majsterke Mgr. Glodžákovej,
ktorá ma na túto súťaž pripravovala a vedeniu školy,
že mi umožnilo zúčastniť sa
na ďalšej súťaži baristov.“
kb
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Filmár Pavol Barabáš získal ďalšie ocenenie. Tentoraz sa
v sofijskom Poľskom inštitúte
premietal výber najlepších filmov z Medzinárodného filmového festivalu horských filmov,
ktoré sa tradične uskutočňuje
vždy v novembri v bulharskom
meste Bansko. Plná sála návštevníkov si pozrela Barabášov dokumentárny film Vábenie výšok.
Publikum ho odmenilo silným
potleskom a následnou živou
debatou. Prítomní vyjadrili nádej, že na jeseň t.r. budú môcť
v Banskom privítať Pavla Barabáša osobne.
V areáli Relax parku Jazierko
sa na zamrznutej ľadovej ploche uskutočnil Tatranský turnaj
v hokeji detí. Vďaka organizátorom si deti i všetci hokejoví
fanúšikovia užili krásnu nedeľu.
V zimnom období sú najväčšou hrozbou vo vysokohorskom
teréne lavíny. Kynológovia Horskej záchrannej služby (HZS)
absolvovali niekoľko seminárov
a výcvikov lavínových psov. Dňa
4. februára sa štyria psovodi
HZS s mladými psami podrobili
odbornému výcviku zameranému na transport psov na sedačkovej lanovej dráhe. Výcvik
uskutočnili v stredisku Štrbské
Pleso.
Traja kynológovia HZS sa
zúčastnili päťdňového medzinárodného lavínového a kynologického seminára v Česku, ktorý
sa konal v Peci pod Sněžkou. Seminár bol zameraný na vyhľadávanie zasypaných osôb v lavíne
a výmenu skúseností pri výcviku
psov.
Prvý februárový deň sa
pri páde lavíny zranil skialpinista, ktorý spolu s kamarátom
lyžoval zo Satanového sedla.
Utrpel zranenia v tvárovej oblasti, no samostatne pokračoval
na Popradské pleso, odkiaľ požiadali o pomoc záchranárov.
Tí zraneného po príchode ošetrili a následne transportovali
k Domu HZS, kde ho odovzdali
privolanej posádke RZP.
Posledný januárový deň požiadala v ranných hodinách pomoc HZS 27-ročná francúzska
snoubordistka, ktorá sa zranila
pri páde na sánkarskej dráhe
z Hrebienka do Starého Smokovca. Záchranári ju ošetrili, avšak jej zranenia si nevyžadovali
kb
prevoz do nemocnice. 
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uskutoční rodinné bežecké podujatie na lyžiach Rezká Bežka.
Pretekári sa môžu zúčastniť hneď
niekoľkých disciplín. Pre deti
a začiatočníkov je dopoludnia
pripravený 700- alebo 1 400-metrový bežecký okruh, popoludní si
svoje sily zmerajú dospelí na 2,5alebo 5-kilometrovej trati, bežať
sa bude takisto štafeta. Na záver
je pre účastníkov pripravená kilometer dlhá večerná vyraďovačka
na šprintérskej trati.
Výtvarné práce umeleckého
tria Róbert Pavlík, Juraj Ujházy a Peter Valachovič si môžete
prezrieť v Galérii Scherfelov dom
v Poprade-Veľkej do začiatku
marca. Výstava nesie názov Tri
palety.
Hotel Lomnica sa mení na divadlo. Už čoskoro sa môžete tešiť
na Horúci Valentín trochu inak.
Večer 17. februára sa ponesie
v znamení inteligentného humoru
a uvoľnenia s pridanou hodnotou
novej informácie. Moderátorka
Adela Vinczeová vyspovedá televízneho redaktora a hrdého Tatranca Jána Tribulu, chýbať však
nebudú ani ďalšie známe osobnosti. Tešiť sa môžete na charizmatického speváka rusínskych
piesní Štefana Šteca, ktorý svojím
hlasom v šou Zem spieva dobyl
srdcia Slovákov či na účastníčku programu Teach for Slovakia
Máriu Mydliarovú. Sympatická
Slovenka rada spája ľudí, ich jedinečné schopnosti, aby spolu
vytvárali harmonický celok. Začiatok podujatia je naplánovaný
na 17.00 hodinu, cena vstupenky
je 25 eur (VIP vstup 40 eur).
Od polovice februára je v Galérii u anjela v Kežmarku sprístupnená výstava s názvom
Cherchez la Femme uznávaného
slovenského výtvarníka Martina
Augustína, ktorý sa venuje maľbe,
grafike, kresbe a knižnej ilustrácii.
Do povedomia širokej verejnosti
sa zapísal aj spoluprácou so skvelým slovenským básnikom a textárom Kamilom Peterajom. Pre
jeho diela je príznačná jemnosť,
decentnosť, vzdušnosť. Expozícia
bude prístupná do 10. apríla 2019.
Únia žien Slovenska okresná
organizácia
Kežmarok
a Mestské kultúrne stredisko
Kežmarok organizujú v utorok 26. februára o 14.00 hodine
okresné kolo 52. ročníka súťaže
v prednese poézie a prózy žien
a dievčat Vansovej Lomnička.
Podujatie sa uskutoční v Mestskej knižnici Kežmarok.
mp

Tatranské spektrum

Aktuality z kultúry a športu
Oddelenie kultúry a športu v uplynulých
týždňoch vskutku nezaháľalo. Za sebou má
niekoľko dôležitých krokov:
Keďže administruje všetky dotácie, ktoré idú
z mesta Vysoké Tatry, jednou z úloh bolo uzavretie kalendárneho roka 2018. Kontrolovali sa finálne vyúčtovania a bola pripravená tzv. komplexná
správa o poskytnutých dotáciách za uplynulý
rok. Táto správa sa objaví aj na najbližšom zasadnutí MZ 25. februára. Rovnako od prvých dní
roka 2019 sú administrované nové dotácie, ktoré
prichádzajú – „veľké“ projekty, ktoré sú vo fáze
príprav, budú prerokované na zasadnutí Komisie
školstva, kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnych vecí a následne na MZ. Vypracovávajú sa
tiež stanoviská týkajúce sa „malých“ projektov
(do 1 000 eur), na základe ktorých primátor mesta rozhoduje o poskytnutí dotácií (na niektoré
z nich sa už dokonca pripravujú zmluvy).
„Keďže začiatok roka je obdobie, kedy je potrebné si niektoré veci jednoznačne ujasniť, napríklad
s partnermi, s ktorými zvykneme spolupracovať, stretli sme sa s riaditeľkou Tatranskej galérie
Annou Ondrušekovou a riešili sme plán a dramaturgiu výstav na celý rok 2019 – od termínov
vernisáží až po ich obsahové hľadisko,“ prezradil
vedúci OKaŠ Ján Bendík. Priestor dostanú aj domáci tvorcovia – milovníci kultúry sa môžu tešiť
na výstavu Ivana Urbanoviča najstaršieho, ktorý
nám priblíži výpravu na Nanga Parbat z roku
1969. Paletu tatranskej kultúry takisto doplní
marcová výstava pod taktovkou architektky Márie Caffrey, ktorá bude pojednávať aj o tom, ako
si mladí architekti predstavujú ďalšiu architektonickú víziu Vysokých Tatier. „Chceme, aby vo Vile
Flóra čo najčastejšie boli priamo Tatry.“
Ďalej sa uskutočnilo stretnutie s vedením Hotela Lomnica z dôvodu plánovania letných podujatí. „Som veľmi rád, že toto miesto je jedným
z nositeľov kultúry v meste Vysoké Tatry, aj keď
je takýchto zariadení u nás, samozrejme, viac,
čomu sa úprimne tešíme a snažíme sa to naďalej
podporovať,“ uviedol Bendík. Začali sa prípravy
na Dni mesta Vysoké Tatry (od 13. do 16. marca).
Tatrancov čakajú štyri dni naplnené rôznorodým
programom pre všetky vekové kategórie. „Spolu
s Alenou Čechovou – vedúcou Divadelného súboru
Paľa Bielika – sme sa začali pripravovať na veľkú
udalosť, a tou je tridsiate výročie založenia tohto ochotníckeho divadelného súboru z Tatranskej Lomnice, najstaršieho existujúceho subjektu
umeleckej činnosti pôsobiaceho na území mesta.“
V súvislosti s tým je v riešení termín a základná
koncepcia osláv. Tie sa uskutočnia 19. júla v rámci tradičného divadelného festivalu Stretnutia
(19. – 21. 7.).
Pracovníci OKaŠ začali zabezpečovať účinkujúcich na hlavné kultúrne akcie ako je Tatranský
galavečer či otvorenie letnej sezóny. Rokovali tiež
s predstaviteľmi Slovenského koseckého spolku
na tému ďalšieho pokračovania slovenskej ligy
v kosení ručnou kosou, ktorá bude už tretíkrát
v Tatranskej Lomnici ako súčasť otvorenia letnej
sezóny a Tatranského juniálesu 16. júna.
V plnom prúde sú prípravy na udeľovanie
výročných cien mesta. Komisia, ktorá rozhodu-

je o nominantovi do Tatranskej športovej siene
slávy ako aj o nominantovi na udelenie Ceny
mesta za celoživotné dielo, zasadala práve dnes
7. februára. Výsledky budú oznámené počas slávnostného galavečera 15. marca v kongresovej sále
Kúpeľov Nový Smokovec.
Venovali sa aj ďalšej administratívnej úlohe
– ku každému podujatiu, na ktoré majú byť poskytnuté finančné prostriedky zo štátnej dotácie,
museli byť vypracované projekty podľa požiadaviek Ministerstva dopravy SR (ide o akcie organizované cez Oblastnú organizáciu cestovného
ruchu na rok 2019).
V mesiaci január naplno pracovala aj Knižnica
Vysoké Tatry na svojich pracoviskách v Starom
Smokovci, Tatranskej Lomnici a Dolnom Smokovci. Počas prvého mesiaca roka 2019 zaevidovala celkom 436 návštevníkov a 1 545 výpožičiek.
Uskutočnili sa 3 podujatia pre 47 účastníkov.
Uskutočnila sa kontrola zoznamu na roznos
mesačných plagátov mestských akcií. Pracovníci prešli všetky zariadenia a v spolupráci so ZCR
bol zoznam doplnený o nových odberateľov.
Následne sa tento zoznam upravil a vytvorila sa
mapa odberných miest v Tatrách, kde tieto plagáty bude možné nájsť.
Referenti oddelenia sa ďalej spolupodieľali na príprave a spracovaní všetkých materiálov
k participiálnemu rozpočtu pre rok 2019. Bola
vypracovaná výzva – obyvatelia mesta Vysoké Tatry majú celý mesiac na to, aby reagovali
na výzvu, predložili svoje žiadosti s projektami,
prihlásili sa svojimi aktivitami do systému tohto
participiálneho rozpočtu.
Medzitým prebiehajú prípravy na lyžiarske
preteky Pohár primátora Vysokých Tatier 2019,
ktoré majú v meste už niekoľkoročnú tradíciu a ktorých prvé kolo sa uskutoční 13. februára na Bukovej Hore v Tatranskej Lomnici. Ide
o preteky pre všetky deti základných škôl mesta
Vysoké Tatry. Spolupracujú tiež s Tatranským lyžiarskym klubom.
Zmapovali a do mapiek sa zapracovali všetky mestské klziská. Doplnené boli aj informácie
o dobe prevádzky, či sú prírodné, alebo umelé
atď. Dočítať o nich ste sa mohli v predchádzajúcom čísle Tatranského dvojtýždenníka (TD
2/2019).
„Zmapovali sme takisto tatranské bežkárske
trate a ich stav je pravidelne kontrolovaný, aktualizované informácie je možné nájsť na internetových stránkach mesta Vysoké Tatry. Rovnako
tie sú momentálne v stave prerábania – konkrétne ide o sekciu ‚voľný čas‘. Vylepšená verzia bude
obsahovať štyri podkategórie, a to s informáciou
aktuálnych športových podujatí pre dané obdobie, zoznam (zimných/letných) športovísk, novinky a nebudú chýbať ani materiály, ktoré sú podľa
zákona potrebné na oznamovanie plánovaných
kultúrnych a športových podujatí konajúcich sa
na území mesta,“ uviedol Peter Végh, odborný
referent pre šport. Ten nám zároveň prezradil, že
v spolupráci so ŠD Vyšné Hágy sa už pripravujú aj nové preteky – primátorský pohár, tentoraz
však v bežeckom lyžovaní.
OKaŠ a mp
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Výstava, vďaka ktorej prežívajú hodnoty predkov
Podtatranské múzeum svojim návštevníkom ponúka pútavú
expozíciu modrotlačiarenského majstra z Hranovnice Elemíra
Montška, ktorý sa celý svoj život venoval farbiarskemu remeslu. Ide o jedinečný súbor foriem, ukážok textilu a náradia.
Výstava v popradskom múzeu bola predĺžená, prezrieť si ju
môžete aj v najbližších mesiacoch – potrvá do konca apríla.
Modrotlač – unikátna technika farbenia látok indigom,
pre ktorú je charakteristická
rozmanitosť vzorov, má na Slovensku skutočne dlhú históriu.
Tá siaha do obdobia 18. storočia, kedy sa takýmto spôsobom
zdobilo najmä ľanové a konopné plátno, no farbiarske remeslo
ako také je vyše štyristo rokov

staré. Región Spiša bol jedným
z centier plátenníctva na Slovensku, pre svoju kvalitu sa domáce plátno vyvážalo dokonca
aj do zahraničia. Jednou z hlavných príčin je, že pod Tatrami
sa ľanu ako úžitkovej plodine
veľmi dobre darilo. Modrotlač
sa stala neodmysliteľnou súčasťou ľudového odevu, rovnako
prenikala aj do oblasti úžitkového textilu, šili sa obrusy, posteľná bielizeň atď.
Hoci bola výroba modrotlače technicky a časovo náročná, dielňa hranovnického
remeselníka bola jednou z naj-

Súčasťou výstavy sú aj drevené miniatúry predmetov
z modrotlačiarenskej dielne, ktorých autorom je J. Barna z Popradu.

B i e l a S to pa
Aj napriek chladnému a veternému počasiu prešlo cieľom
tradičných pretekov Biela stopa viac ako 950 bežcov na lyžiach.
Výborné výsledky dosiahli aj Tatranci!
Náročný masový maratónsky beh na lyžiach sa koná na Skalke
pri Kremnici od roku 1974. Absolútnymi víťazmi tohto ročníka sa
stali v kategórii muži, 25 km: 1. Andrej Segeč (SVK), 2. Rudolf Michalovský (SVK), 3. Michal Jurčo (SVK). Ženy, 25 km: 1. Barbora
Klementová (SVK), 2. Veronika Holmíková (SVK), 3. Alena
Kešeľáková (SVK). Muži, 50 km: 1. Peter Mlynár
(SVK), 2. Lukasz Kunc (PL), 3. Wojciech Pelczar
(PL). Ženy, 50 km: 1. Kamila Borutová (CZ), 2. Darina Krausová
(SVK), 3. Beata Nowok (PL).
Muži, 30 km: 1. Peter Mlynár
(SVK), 2. Andrej Segeč (SVK),
Miroslav Šulek (SVK). Ženy, 30 km:
1. Kamila Borutová (CZ), Martina
Gabčíková (SVK), Lenka Bruňová
(SVK).
Súčasťou podujatia bola aj „Malá Biela stopa“ – preteky žiakov a dorastencov.
Víťaz P. Mlynár.

archív podujatia

významnejších svojho druhu
na Slovensku a darilo sa jej až
do roku 1974. Pod rukami Elemíra Montška vznikali však
aj menej tradičné kombinácie –
farbil napríklad aj plátna, ktoré
kombinovali indigovú modrú
so svetlomodrými, žltými či
zelenými vzormi. Múzeum má
v majetku vyše deväťsto rozmanitých foriem tohto modrotlačiara (medzi typické ornamenty patrili rastlinné, zvieracie
ako aj geometrické motívy).
Aj keď modrotlač bola na vrchole najmä v druhej polovici
18. storočia, možno povedať, že

akúsi renesanciu prežíva aj v ostatnom období a takisto mladá
generácia oživuje túto „tradíciu
starých otcov“. Príkladom je
oravský modrotlačiar Matej Rabada, ktorý svojej práci vdychuje moderný ráz a je dôkazom
toho, že Slováci na unikátnu
techniku modrotlače môžu byť
právom pyšní. Veď nie náhodou
bola v novembri roku 2018 zapísaná do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
mp

Modrotlač si našla uplatnenie v sviatočnom,
ale aj v obradnom či pracovnom odeve.

Putovný samopal je opäť
v ZŠ s MŠ v Dolnom Smokovci

Zväz protifašistických bojovníkov zorganizoval na ZŠ Francisciho v Poprade už 5. ročník streleckej súťaže o „ PUTOVNÝ SAMOPAL“. Strelci zo ZŠ Dolný Smokovec potvrdili svoju
kvalitu a opäť si vystrieľali víťazstvo. A preto hlavná cena „PUTOVNÝ SAMOPAL“ bude už piaty rok za sebou zdobiť vitrínku našej školy. O úspech sa pričinili: Radoslav Rác, Branislav
Tóth, Nikola Vaverčáková, Lenka Schotterová, Richard Jurík
Miloš Strnka
a Radka Žlkovanová. 
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Úspešná sezóna lyžiarov z Tatier
Od začiatku januára sa
zúčastňuje Lyžiarsky klub
Tatranská Lomnica pretekov Slovenského pohára
predžiakov a Slovenského
pohára žiakov. Tento víkend
sme sa zúčastnili prvého
kola Východoslovenskej
lyžiarskej ligy na Makovici.
V Slovenskom pohári predžiakov pretekali 4 pretekári. Najviac sa darilo Tamare Dorkovej,
ktorá predbežne po štyroch
kolách vedie v tabuľke Slovenského pohára (SP). Alan Gajan, Radko Jendrušák a Natálie
Danišová sa umiestňujú v prvej
dvadsiatke v silnej konkurencii
zhruba 80 detí v každej kategórii. Najbližšie preteky SP nás
čakajú tento víkend v Zuberci.
Na Slovenskom pohári žiakov
dosahuje najlepšie výsledky Andrej Barnáš, ktorý sa nominoval na medzinárodné lyžiarske
preteky vo Vrátnej a v Říčkách.
Takisto sa veľmi dobre darí
aj ostatným pretekárom. Daniel
Szaffko obsadil v poslednom
kole slalomu 6. miesto, Martin Matúšek 10. miesto a Jožko Pavčík 15. miesto. Tomáš

Dorko preteky žiaľ nedokončil.
Prvého kola Východoslovenskej
lyžiarskej ligy na Makovici sa
zúčastnilo 11 pretekárov plus
jedna pretekárka za kategóriu
„superbaby“ Katka Kunová.
Z 11 detí 5 bolo vyhlásených
na stupni víťazov. Tamara Dorková a Oliver Piovarči sa postavili na najvyšší stupienok,

Radko Jendrušák sa umiestnil na 2. mieste, Alan Gajan
na 3. a Karolínka Lukáčová
skončila piata. Ostatné detičky
boli v prvej desiatke až pätnástke. Zatiaľ z pohľadu trénerov
hodnotíme sezónu 2018/19
za veľmi úspešnú, ale ešte nás
čaká niekoľko kôl pretekov Slovenského pohára a Východoslovenská liga, kde držíme našim
pretekárom palce. Takisto nás
čakajú ešte 2 kolá o Pohár primátora Vysokých Tatier pre žiakov tatranských škôl, ktoré ako
klub v spolupráci s mestom
organizujeme a na ktoré vás samozrejme pozývame. Uskutočnia sa 13. februára na Bukovej
Hore a 14. marca na Štrbskom
Plese na svahu Interski.
Juraj Uhnák, tréner LKTL

Škola má majstra
Slovenska!
Bežci na lyžiach majú za sebou vydarený štart do zimnej
sezóny. Do Základnej školy v Tatranskej Lomnici priniesli
cenné kovy z celoslovenských pretekov.

Oliver na 1. a Hana na 3.mieste celoslovenských pretekov.

Žiaci už od decembra poctivo
trénovali pod vedením Miroslava Plichtu, ktorý po rokoch
obnovil tradíciu bežeckého
lyžovania v lomnickej škole.
Pripravovali sa nielen na školské, ale najmä na celoslovenské
súťaže. Tohto roku absolvovali
prvú časť Majstrovstiev Slovenska a dve kolá Slovenského pohára v behu na lyžiach. Najviac
sa zatiaľ darí Oliverovi Vrábelovi a Hane Chudíkovej, ktorým
už na krku visia po dve medaily. Oliver sa stal v behu na 3 km
klasickým štýlom majstrom

Slovenska! V šprintoch klasickou technikou získal taktiež
krásne 3. miesto. Hane Chudíkovej sa najlepšie darilo v úvodných dvoch kolách Slovenského
pohára v behu voľnou technikou, kde si vybojovala dvakrát
3. miesto. K výborným výsledkom im gratulujeme a držíme
palce do nasledujúcich bojov,
ako aj ďalším reprezentantom
Tímei Poloreckej a Andreasovi
Brabcovi, ale aj všetkým začínajúcim bežcom – nádejným
pretekárom.
kb M. Plichta
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Zábava v snehovom parku nielen pre deti
Na poľskej strane Tatier, len
niekoľko desiatok kilometrov
od hraníc, sa naši severní susedia
môžu opäť popýšiť zimným
unikátom – je ním Park Snowland
Zakopane.
Otvorený bol na sklonku decembra a jedným z jeho hlavných lákadiel je obrovský snežný labyrint.
Ten sa rozkladá na 2 500 štvorcových metroch a jeho steny dosahujú výšku vyše dvoch metrov. Okrem
toho v parku nájdete aj mini zoo,
rozľahlý ľadový zámok či snehový tobogan plný prekážok a tunelov, na ktorom si môžete zajazdiť
na sánkach. Otvorený je denne medzi 10.00 a 20.00 hodinou. Autormi nápadu snehového labyrintu sú
Poliaci Artur Haber a Jarek Sitarz,
nad stavbou hradu dozeral Slovák
mp
Peter Horník. 

FB archív Snowlandia Zakopane

Vysoké Tatry
VÝZVA

pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú
malé zdroje znečisťovania
ovzdušia (ďalej len prevádzkovateľ malého zdroja),
na území Mesta Vysoké
Tatry
Na základe § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov je
prevádzkovateľ malého zdroja
(výkon do 300 kW) právnická
osoba a fyzická osoba podnikateľ, povinná oznámiť každoročne do 15. februára mestu Vysoké Tatry za každý malý zdroj
znečisťovania ovzdušia spotrebu
palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
Oznámenie má obsahovať:
1. Názov prevádzkovateľa

2. Druh spotrebovaného paliva a suroviny
3. Množstvo spotrebovaného
paliva a suroviny
4. Prevádzka
5. Druh a typ malého zdroja
znečisťovania ovzdušia
6. Výkon malého zdroja
znečisťovania ovzdušia
Adresa:
Mesto Vysoké Tatry
Starý Smokovec 1
062 01 Vysoké Tatry
Na základe hore uvedeného
Vás žiadame o splnenie si povinnosti poskytnúť údaje Mestskému úradu v Starom Smokovci ihneď po obdržaní výzvy.
Kontaktná osoba: Michal
Ovšonka, oddelenie výstavby,
územného plánovania a dopravy, tel.: 052/478 04 27, mail: michal.ovsonka@vysoketatry.sk

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

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

Výzva na predkladanie žiadostí
„HORY NÁPADOV V MESTE VYSOKÉ TATRY“
Vysoké Tatry

Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje
program na podporu realizácie projektov/ komunitných aktivít svojich
obyvateľov a organizácií pôsobiacich
v našom meste. Týmto programom
chceme podporiť všetkých, ktorým
záleží na dobrých vzťahoch, majú
dobrý nápad, nadšenie a odhodlanie
realizovať konkrétny projekt na území mesta Vysoké Tatry – vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi.

Minimálna výška podpory
jedného projektu: 500 €
Maximálna výška podpory
jedného projektu: 5 000 €

Výzva je určená na podporu projektov z týchto oblastí:
• zveľadenie verejných priestranstiev – malé oddychové zóny, športoviská, zanedbané plochy, klubové
priestory, parky, ihriská a miesta, kde
sa stretávajú naši obyvatelia
• kultúrne, športové, poznávacie,
spoločenské a charitatívne podujatia,
ktorých cieľom je stretnutie a zbližovanie ľudí
• nápady zamerané na obnovu alebo
revitalizáciu prírodných lokalít
O finančné prostriedky z rozpočtu
mesta Vysoké Tatry sa môžu uchádzať iniciatívy občanov a právnické
subjekty, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré

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-

pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby
obyvateľom mesta:
• mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia,
nadácie...)
• zariadenia poskytujúce sociálne
služby
• účelové zariadenia cirkvi
• zoskupenie minimálne 3 obyvateľov, pričom aspoň jeden z nich musí
mať viac ako 18 rokov.
Predkladanie žiadostí: do 28.2.2019
Realizácia
projektov:
1.4.–
31.10.2019
Žiadosť o dotáciu a detailné podmienky nájdete na adrese:
https://www.vysoketatry.sk/hory-napadov.html
Termín uzávierky žiadostí je
28.2.2019 do 24.00 hod. Žiadosti sa
prijímajú elektronicky na adresu:
hory.napadov@vysoketatry.sk alebo písomne na adresu Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01
Vysoké Tatry s označením „Hory
nápadov“.
Bližšie informácie vám poskytne Ing. Mária Fábryová tel. č. 052
4780433, mail: maria.fabryova@
vysoketatry.sk alebo Ing. Peter Végh
tel. č. 052 4780461, mail: peter.vegh@
vysoketatry.sk, príp. na tel. č. 052 478
04 56, resp. si dohodnite osobnú konzultáciu.
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
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Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

KALENDÁR
PODUJATÍ

7.2. - 20.2. 2019

Vstupné: 4 €

19:00 h

Starý Smokovec – Kaviareň a čajovňa U Vlka
2,5 MIL - Film USA, 22 min., r. 2017,
réžia: Tyler Wilkinson-Rey
KRAJINA ZVANÁ MOŽNO - Film Nový Zéland, 15. min,
r. 2017, réžia: Will Lascelles.

celý
mesiac

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Expozície:

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

15:30 h

Vstupné: 25 €/
VIP 40 €

NEDEĽNÉ PREMIETANIE

Starý Smokovec – Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe

celý
mesiac

Premietanie krátkych ﬁlmov o Tatrách z archívu múzea.

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

09:00-18:00

RYTIE ORNAMENTOV

Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

celý
mesiac

Sprievodné podujatie k výstave s Kožou na trh.
Rytie ornamentov a našívanie praciek na opasok
predvedie Peter Krnáč.

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

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

HORÚCI VALENTÍN TROCHU INAK
Tatranská Lomnica - Hotel Lomnica

Talkshow Adely Vinczeovej Trochu inak. Nové pohľady
na staré témy - Hostia: Štefan Štec, spevák rusínskych piesní,
Ján Tribula, redaktor TV Markíza, Mária Mydliarová,
účastníčka programu Teach for Slovakia. .
Vo VIP je zahrnuté posedenie s Adelou po predstavení.

celý
mesiac

Organizátor: Hotel Lomnica, +421 52 285 3500

09:00-16:15

Vstup pre
divákov voľný

09:00-18:00

Tatranská Polianka - Horský hotel Sliezsky Dom
Finále zimnej bežeckej série.

Organizátor: Sport Club 1896, sport@sportTATRY.sk,
www.sportTATRY.sk, +421 949 755 961

POHÁR PRIMÁTORA
VYSOKÝCH TATIER

Tatranská Lomnica - Buková Hora

Preteky žiakov z tatranských základných škôl
v obrovskom slalome.

Organizátor: Mesto Vysoké Tatry, oddelenie kultúry a športu,
+421 52 478 04 61, 56

celý
mesiac
09:00-18:00

Vstupné: 6 €-9 €

ZIMNÁ BEŽECKÁ SÉRIA

Vstup voľný

09:00 h

STREDA

13

celý
mesiac

okrem pondelkov

9

10:00 - 12:30 h

SOBOTA

ŠPORT

Vstup pre
divákov voľný

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

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
ANJELI A TÍ DRUHÍ Výstava Helmuta Bistiku
s tematikou anjelov v nás
a mimo nás.
Organizátor: Mesto Vysoké Tatry - oddelenie kultúry a športu,
+421 52 478 04 56, Tatranská galéria Poprad,
Mestské kultúrne a osvetové stredisko Vysoké Tatry

Vstupné: 6 €-9 €

16:00 h
12:00-14:00 h

SOBOTA

16

Vstup voľný

NEDEĽA

HORY A MESTO

Vstupné: 0,50 € - 2 € Starý Smokovec

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

Vstupné: 2 €

17

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok
a zaujímavostiach.

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA

Vstup voľný

SOBOTA
NEDEĽA

Vstupné: 1 €

10

Tatranská Lomnica – zraz pri budove TEŽ
Organizátor: Agentúra Vietor tatranský +421 949 202 493
Predpredaj v Múzeu tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe
+421 918 102 296

predpredaj: 3 €

9

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
TATRANSKEJ LOMNICE

VÝSTAVY

Vstup voľný

9

09:30 h

SOBOTA

PROGRAMY

TRICKLANDIA

Starý Smokovec - Tricklandia

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

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

S KOŽOU NA TRH

Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

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

TATRANSKÝ DÓM

Starý Smokovec - Hrebienok

Ľadová bazilika postavená v štýle Baziliky sv. Petra
v Ríme s Berniniho kolonádou. Hlavným staviteľom
je sochár Adam Bakoš so svojim tímom.

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

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

TATRANSKÝ ŠPERK

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

Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

viac na www.vysoketatry.sk

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

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

