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B e ž e c k é p r e t e k y sú o b n ov e n é!
Po rokoch stagnácie sa uskutočnili historicky prvé preteky žiakov tatranských základných škôl v behu na lyžiach.
Vydarený prvý ročník pretekov Pohár primátora Vysokých
Tatier v bežeckom lyžovaní vznikol celkom spontánne vďaka spolupráci rodičov, škôl a mesta.
Kedysi veľmi obľúbené bežecké lyžovanie sa z tatranských
škôl na chvíľu akoby vytra-

tilo. Výrazný úpadok nastal
po odchode Michala Mlynára
z funkcie riaditeľa a trénera

Mesto Vysoké Tatry zaslalo pripomienky
k návrhu návštevného poriadku TANAP-u.
Verejnosť ho môže pripomienkovať
do 21. marca. Viac na strane 2.

v Základnej škole Tatranská
Lomnica. Súčasná riaditeľka
tradíciu obnovila a žiaci trénujú pod vedením Miroslava
Plichtu – vedúceho pretekov,
vďaka ktorému dosahujú popredné umiestnenia na celoslovenských súťažiach. Aj ostatné
tatranské školy podporujú ná-

Vďaka moderným technológiám sa v novootvorenej galérii Poliankovo dostanete
do najrôznejších kútov našej planéty.
Viac na strane 8.

dejných bežcov, ktorým sa venujú v rámci telesnej výchovy
a športových krúžkov. Nápad
zorganizovať školské bežecké
preteky mal jeden z rodičov
detí z Vyšných Hágov. Nápad,
ktorý sa priam zázračnou rýchlosťou stal skutočnosťou.
kb
Viac na strane 14. 

Najvyššia krytá lezecká stena na svete sa nachádza v Poprade! Príbeh jej
vzniku si prečítate na strane 12.
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videli počuli
Členovia Veterán klubu železníc Poprad a nadšenci historických
jázd 3. marca zakončili sezónu jarnej prázdninovej električky Trojča (EMU89.0009), ktorá si nateraz
chvíľu oddýchne a podrobí sa údržbe.
Dlho však bez nej nezostaneme,
na cesty sa opäť vydá 1. mája.
Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc vyhlásili pre rok 2019 20. ročník
celoslovenského podujatia Týždeň
slovenských knižníc dňoch 4. až
10. marca pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých. Už tradične je základným cieľom pozitívne
zviditeľňovať knižnice ako kultúrne
a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.
Cerro Torre (3 128 m) – skalná
ihla, ktorá vyvoláva obavy, rešpekt
i pokoru u lezcov z celého sveta.
Kolmá skala v Patagónii je azda
najťažší alpinistický terén planéty.
Vo februári ju zdolali prví dvaja Slováci. Ondrej Húserka z Nemšovej
a Jozef Krištoffy z Martina sa púšťajú na najextrémnejšie horolezecké
cesty, no v Argentíne predviedli svoj
životný výkon. Na vrchol vyšli legendárnou cestou Southeast ridge. Obaja sú členmi slovenskej reprezentácie
v alpskom lezení a živia sa výškovými prácami. Lezenie na vrchol im trvalo celé dva dni. Pospať si mohli až
250 metrov pod vrcholom – do ľadu
a snehu si vydlabali policu, kde si
postavili stan. Po výstupe na vrchol
ich však čakal aj extrémne náročný
zostup, podmienky komplikoval najmä silný vietor.
V piatok 8. marca o 18.00 hodine
v reštaurácii Central Restaurant v Starom Smokovci, ako aj v ďalších stravovacích zariadeniach po celom Slovensku, budete môcť ochutnať pivnú
novinku Šariš Ejl. Na návštevníkov
čaká aj pivný kvíz, stand-up comedy šou s Jurajom Šokom Tabačkom
a Lukášom Puchom Puchovským,
ako aj množstvo ďalších sprievodných aktivít. Akcia má však aj pridanú hodnotu – Pivovar Šariš, ako
jeden z najdôležitejších zamestnávateľov Prešovského regiónu, aj vďaka
podobným podujatiam podporuje
projekty rozvíjajúce cestovný ruch.
Vovlaku.sk vám vďaka spolupráci
s Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., (ZSSK) prináša ďalšiu časť
unikátneho videoprojektu – tentoraz
je v „hlavnej úlohe“ vlaková stanica v Tatranskej Lomnici, postavená
v roku 1895. Krátky film si môžete
pozrieť na internetovej stránke TASR
www.teraz.sk (podobne ako aj ďalšie
z projektov – Zubačkou zo Štrbského
Plesa do Štrby, Trať Tatranská Lomnica – Starý Smokovec atď.).
mp

Spravodajstvo

Pripomienky mesta Vysoké Tatry
k návrhu „Návštevného poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma“
- V § 1 ods. 1 nie je zahrnutá
športová činnosť, ktorá sa v tomto území vykonáva, napriek
tomu, že sa o nej v ďalších častiach pojednáva.
- V § 2 základné pojmy – chýba
pri pešom pohybe celoročne realizovateľný beh a nordic walking
(chôdza s paličkami), ktoré predstavujú šetrné a trvalo udržateľné aktivity na území národného
parku.
- V § 2 základné pojmy – je definovaná vysokohorská turistika,
avšak jej realizácia nie je ďalej
spomenutá – je teda vylúčená
z návštevného poriadku. Navrhujeme preto definovať, za akých
podmienok sa môže na danom
území realizovať.
- V § 3 peší pohyb - návštevníci
sa na území TANAP-u môžu peši
pohybovať len po turisticky značených chodníkoch, náučných
chodníkoch a kúpeľných chodníkoch. Podľa tohto nie je povolený
pohyb po miestnych a účelových
komunikáciách, vrátane pohybu po chodníkoch spájajúcich
tatranské osady. (Napr. náučný
chodník Pramenisko sa napája na cestu spájajúcu Eurocamp
s Tatranskými Matliarmi. Táto
spevnená komunikácia prechádzajúca okolo Medvedej lúky je
značená ako cyklotrasa, no pohyb peších návštevníkov takto
formulovaná definícia vylučuje.
Tieto úseky majú potenciál byť
využívané celoročne – v zime
boli obľúbeným miestom bežkárov.) Navrhujeme preto doplniť
miestne a účelové komunikácie
ako trasy vhodné pre celoročný
pohyb.
- § 3 – Mesto Vysoké Tatry je
za zachovanie doterajšieho zaužívaného režimu vodenia psov
resp. ak je pes na vôdzke a pod
dozorom majiteľa, nevidíme dôvod na ďalšie obmedzovanie pohybu psov v predmetnej lokalite.
- § 4 – Navrhujeme, aby bola
cykloturistika možná po všetkých spevnených chodníkoch
a zvážniciach, nakoľko už aj teraz
fungujú tieto zvážnice resp. lesné
cesty ako lesné odvozné cesty,
lesné približovacie cesty, trvalé a dočasné približovacie cesty,
ktoré cyklisti nijako svojím prejazdom neničia, nakoľko po nich
jazdia väčšinou ťažké lesné mechanizmy.
- V § 5 – Návrh značne obmedzuje bežecké lyžovanie. Na území mesta sa nachádzajú upra-

vované značené bežecké trate,
ktoré sú lokalizované v súlade
s ochranou prírody – nepoškodzujú a neohrozujú prírodu,
predstavujú mäkkú, trvalo udržateľnú formu CR a spôsob trávenia voľného času šetrný k životnému prostrediu. Tento šport
sa vykonáva v lokalitách, kde
nedochádza k poškodzovaniu
vegetačného a pôdneho krytu,
drevín a vyrušovaniu chránených
druhov živočíchov. V zozname
vyhradených lokalít vo vyhláške
z roku 2017 boli zahrnuté aj turistické chodníky, ktoré v novom
návrhu chýbajú. Preto žiadame
doplniť zoznam miest na bežecké
lyžovanie o tieto chodníky, ako
aj o miestne komunikácie a upravované areály bežeckého lyžovania ako napr. Kolbisko v Tatranskej Lomnici. Ďalej navrhujeme,
aby sa bežecké lyžovanie mohlo
vykonávať aj mimo upravených
bežeckých tratí a to maximálne
šetrným spôsobom k prírodnému prostrediu na vhodných
a bezpečných lokalitách okolia
tatranských osád.
- V § 5 – Návrh návštevného poriadku podporuje masové
podujatia v zastavaných územiach TANAP-u (t.j. aj v lokalite staníc lanoviek), kde povoľuje v čase od 7.00 do 22.00
hodiny organizované, verejnosti
prístupné podujatia individuálne
neurčených účastníkov, ktorých
počet nie je maximálne limitovaný. S tým súvisí aj väčší počet
áut – viac emisií, hluku a potreby
budovania ďalších parkovacích
plôch. Avšak napr. pri športových či iných podujatiach, ktorých sa zúčastnia vopred „určení
návštevníci“, je ich počet na dané
podujatie výrazne nižší, hoci ide
o podujatia v súlade s ochranou
prírody, ktoré nie sú také masové
a hlučné, tak návrh návštevného
poriadku ich nezahŕňa. Navrhujeme z definície verejného podujatia § 2 základné pojmy bod t)
vypustiť „pre individuálne neurčených účastníkov“.
- Navrhujeme výnimku v sezónnej uzávere na Symbolickom
cintoríne počas Vianočných
sviatkov, kedy si návštevníci
chodia na cintorín zaspomínať
na svojich blízkych.
- Nakoľko sa mesto Vysoké
Tatry a jednotlivé mestské časti (osady) nachádzajú na území
TANAP-u, navrhujeme povoliť
voľný pohyb v letnom aj zimnom

období v koridore do 50 metrov
nad a pod Cestou Slobody číslo
cesty 537, po chodníkoch a spevnených komunikáciách, keďže
chodníky spájajúce jednotlivé
osady nie sú označené ani ako
cyklistické, turistické, náučné
a ani kúpeľné.
Ďalej navrhujeme doplniť :
- Problém čiernych skládok:
navrhujeme prísnejšie pokuty
a monitoring zo strany strážcov
prírody, aby priamo na mieste
riešili nedisciplinovaných turistov pri vytváraní čiernych skládok /vyhodené PET fľaše a iný
odpad/ a v rámci rozptylovej
plochy okolo chát zodpovedali
za tento odpad vlastníci resp. nájomcovia chát.
- Mesto Vysoké Tatry sa nachádza v 3. stupni ochrany prírody
a krajiny, kde je už zo zákona
č. 543/2002 o ochrane prírody
a krajiny podľa § 14 ods.1 písm. f)
zakázané použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu
mimo uzavretých stavieb. Kontrolu tohto zákona aplikuje priamo v teréne ŠOP (Štátna ochrana
prírody), ktorá každoročne, a to
najmä počas koncoročných osláv
cez Silvester, monitoruje a sleduje porušenie tohto zákazu svojimi
pracovníkmi. Keďže zákaz pyrotechniky priamo upravuje ZÁKON 543/2002 prosíme zahrnúť
taktiež zákaz pyrotechniky z dôvodu všeobecnej informovanosti
návštevníkov v celom TANAP-e.
- Navrhujeme vytvoriť ucelený
dokument pre návštevníkov, ktorý bude komplexne riešiť prípustné a neprípustné aktivity na území TANAP-u vrátane tých, ktoré
sú riešené v zákone a nielen tie,
ktoré zákon nešpecifikuje.
Ochrana prírody sa musí zladiť s aktivitami ľudí, turistami,
horolezcami. Súhlasíme s ochranou biodiverzity a rešpektovanie najprísnejšieho režimu, teda
vylúčenie činností vo vybraných
častiach parku a s lokálnymi uzáverami v miestach a čase, kedy
je to z hľadiska ochrany prírody
dôležité. Verejnosť môže svoje
písomné pripomienky zaslať
na adresu Okresného úradu
Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie do 21.
marca, prípadne sa môže pripojiť
k hromadným pripomienkam,
ktoré sú v obehu na internete.
mVT
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Liečebný ústav domovom
nového školiaceho centra
VYŠNÉ HÁGY/SLOVENSKO – Vyšné Hágy boli dejiskom slávnostného otvorenia nového Kolaboratívneho centra Svetovej
zdravotníckej organizácie (WHO), ktoré je svetovým unikátom. Slúžiť by malo nielen pre potreby Slovenska, ale celému
stredoeurópskemu regiónu.
Dvojdňové
stretnutie (v dňoch
20. a 21. februára),
ktorého sa zúčastnil štátny tajomník
Ministerstva
zdravotníctva
SR
Jaroslav
Ridoško
Zástupcovia zdravotníckeho rezortu krajín
spolu s ďalšími odV4 na stretnutí vo V. Hágoch. MZ SR
borníkmi z oblasti zdravotníctva krajín Vyšehradskej skupi- rómski asistenti osvety zdrany, malo na programe okrem via, ktorých už niekoľko rokov
iného aj tlačovú konferenciu. ústav vo Vyšných Hágoch škoNa nej regionálna riaditeľka lí. Iniciátori myšlienky vzniku
WHO pre stredoeurópsky re- tohto vzdelávacieho strediska
gión Zsuzsanna Jakab uvied- si však kladú za cieľ propagovať
la, že vďaka novootvorenému túto zmysluplnú činnosť aj inde
centru v Národnom ústave a šíriť osvetu o tuberkulóze.
tuberkulózy, pľúcnych chorôb „Už teraz máme záujem z Česa hrudníkovej chirurgie (NÚT- kej republiky a Maďarska, že by
PCHaHCH) vo Vyšných Há- sa ich koordinátori zúčastnili
goch sa budú môcť vzdelávať na edukačnom kurze, aby sa
všetci tí, ktorí pracujú so zra- na základe našich modelových
niteľnými skupinami obyvateľ- situácií niečo naučili a zároveň si
stva v boji s TBC. „Toto centrum pripravili svoje postupy, zohľadbude edukovať odborníkov, ale ňujúce potreby svojej krajiny,“
aj laickú verejnosť so záujmom doplnil.
o prácu s marginalizovanýOtvorenie centra predstavuje
mi skupinami obyvateľstva,“ pre súčasnú medicínu na Sloprezradil Ivan Solovič, expert vensku ďalší z významných
WHO pre TBC.
krokov, ktorý predpokladá zvyModelovým projektom a vzo- šovanie kvality zdravia jeho
mp
rom pre iné európske štáty sú obyvateľov. 
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K druhému tohtoročnému
zasadnutiu

STARÝ SMOKOVEC/VYSOKÉ TATRY – Februárové zasadnutie
mestského zastupiteľstva (25. 2.), ktorého sa zúčastnili všetci
poslanci a vedenie mesta, malo na programe riešenie ďalších
dôležitých bodov tatranskej samosprávy. Väčšina z nich sa
tentoraz dotýkala hodnotiacich aktivít a procesov vzťahujúcich sa k uplynulému roku 2018.
Medzi predkladanými ma- doktorke Marte Janíkovej, ktorá
teriálmi sa preto nachádzala vo svojom lekárskom povolaní
Správa o kontrolnej činnosti, desiatky rokov nezištne pomáSpráva o vybavovaní sťažností, ha chorým.
Správa o poskytnutých dotáOdsúhlasili sa úpravy rozciách na podporu kultúrneho počtu, nájmy a prevody nea športového života v meste, bytových priestorov, objektov
Správa o činnosti mestskej po- a pozemkov a poslanci schvalície za predchádzajúci rok ako ľovali tiež Všeobecne záväzné
aj Správa o hospodárení s ná- nariadenia mesta k marcovým
jomnými bytmi. Doplnené boli prezidentským voľbám a VZN
takisto informácie o čerpaní určujúce výšku príspevku
členského príspevku do Ob- na čiastočnú úhradu nákladov,
lastnej organizácie cestovného výšku príspevku na režijné
ruchu – Región Vysoké Tatry náklady a podmienky úhrady
(OOCR RVT) a o použití prí- v zariadeniach školského straspevku Združenia cestovného vovania. Mestské zastupiteľruchu (ZCR) za rok 2018. Zá- stvo ďalej delegovalo zástupcov
roveň sa schválilo osem žia- do Rady školy pri Základnej
dostí o dotácie z oblasti športu škole s materskou školou Dolna ďalšie obdobie, pričom všet- ný Smokovec (A. Nedorostovú)
ky boli poslancami jednohlasne a do Rady školy pri Základodhlasované s kladným stano- nej škole Tatranská Lomnica
viskom.
(L. Dubielovú).
S blížiacim sa Galavečerom
– ktorý je súčasťou tradičných Z interpelácií a diskusie
Z radov poslancov odzneDní mesta Vysoké Tatry –
poslanci mestského zastupiteľ- lo aj niekoľko interpelácií
stva (na základe návrhu výbe- – poslankyňa L. Dubielová
rovej komisie) odhlasovali, že požiadala prednostu MsÚ E.
Cena mesta za celoživotné die- Knoteka o informáciu k problélo za uplynulý rok bude udelená
(pokračovanie na str. 6)

Zefektívnenie polica jného výkonu
VYSOKÉ TATRY – Primátor Ján Mokoš odovzdal členom Mestskej
polície (MsP) Vysoké Tatry kľúče od nového služobného vozidla.
Od 1. marca im Hyundai i30 kombi pomôže pri zefektívnení
práce a zvýšení bezpečnosti pri výkone povolania.
Mesto Vysoké Tatry je špecifické svojou rozlohou. Mestskí
policajti pri výkone svojho povolania najazdia denne desiatky
kilometrov, a preto potrebujú
vozidlo v dobrom technickom
stave. Po šiestich rokoch prevádzky vymenili staré auto
za nové – väčšie a bezpečnejšie.
„Mestská polícia má už tretí rok
(odkedy boli osadené parkovacie
automaty) na starosti parkoviská. Tým, že nám do náplne
práce pribudla aj ich kontrola,
máme zvýšený výkon, viac sa
jazdí autom. Staré auto už bolo
v technicky zlom stave. Denne

najazdíme obrovské vzdialenosti. Len z jedného konca mesta
na druhý to je 65 kilometrov.
Nemohli sme sa preto spoľahnúť
na jedno staré auto a efektívne plniť všetky povinnosti. Auto spĺňa
naše požiadavky: má napríklad
aj zadnú mriežku, ktorú potrebujeme na odchyt túlavých psov,
ktorých sme mali vlani zhruba
desať, do veľkého kufra sa nám
zmestí veľa papúč, ktoré dávame
vodičom, čo nevhodne parkujú
alebo nezaplatili za parkovanie,“
zhodnotil Jozef Štefaňák, zástupca náčelníka MsP Vysoké
Tatry. Ako povedal primátor,

Primátor mesta Ján Mokoš pri odovzdávaní nového služobného auta náčelníkovi Mestskej polície Vysoké Tatry Miroslavovi Kolodzejovi.

„Mesto podľa možností obmieňa
techniku, aby nielen policajti, ale
aj úradníci mali bezpečnú techniku na dopravu pri výkone svojho

povolania. Policajné auto určite
prispeje ku skvalitneniu práce polície v jednotlivých častiach mesta
kb
Vysoké Tatry.“ 
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Ochranári pomáhali vtáctvu v núdzi
Nízke teploty a mrazivé počasie v uplynulom období mali
za následok, že do rehabilitačnej stanice Správy Tatranského národného parku načas pribudlo niekoľko nových
dravcov, ktorí potrebovali ochranu a starostlivosť.
Ako uvádzajú ochranári vo svojej správe, mnohé
z operencov sa našli v blízkosti ciest, kde hľadali potravu, a ich zranenia boli
s veľkou pravdepodobnosťou zapríčinené zrážkou
s motorovými vozidlami.
Tentoraz poskytli pomoc
dvom sovám obyčajným
a sokolovi myšiarovi, ktorý
– ako sa zistilo vďaka ornitologickému krúžku na jeho
nohe – pod Tatry priletel až
z juhu Maďarska. Sokolík

bol na sklonku decembra
nájdený neďaleko Kežmarku a po vyše mesačnej liečbe
bol začiatkom februára vypustený na slobodu. Vyššia
snehová pokrývka vtákom
bráni v prístupe ku koristi,
čo má za následok ich hladovanie a zoslabnutie. Vďaka starostlivým nálezcom
a opatere ochranárov sa však
týmto vyčerpaným živočíchom darí znovu nabrať sily
a vrátiť späť do ich prirodzemp
ného prostredia.

Nájdenci, ktorým ochranári zo Správy
TANAP-u pomohli aj túto zimu
Správa TANAP-u

Nová výstava v ÚĽUV-e

ky, svietnika, dekorácie či detskej hračky.
Jeden výrobok tak prejde minimálne šesťročným procesom tvorby. S obľubou pouÚstredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) od roku 1959 udeľuje talentovaným
žíva najmä orechové, čerešňové, jaseňové
umelcom titul Majster ľudovej výroby. Titul každoročne získa šesť osobností, ktorých a preňho najkrajšie slivkové drevo.
tradičná umelecká výroba predstavuje mimoriadny prínos pre rozvoj a uchovanie kulDagmar Kocianová bola ocenená za výtúrneho dedičstva. Diela troch zo šestice ocenených Majstrov za rok 2018 si môžete
robu v odvetví ručného pletenia z vlny. Plepozrieť na premiére prvej časti predajnej výstavy Majstri ľudovej umeleckej výroby
teniu sa venovala skôr, ako sa naučila písať.
za rok 2018 I. v Galérii a predajni ÚĽUV v Tatranskej Lomnici.
Tradičnému remeslu sa priúčala u susedy
ÚĽUV v spolupráci s Ministerstvom
v Čeklíse (dnešnom Bernolákove), v škole,
kultúry Slovenskej republiky udelil majz kníh a časopisov. Svojej záľube sa venostrovský titul za rok 2018 týmto výrobcom:
vala aj popri zamestnaní. V roku 1985 poEduard Hupka, Dagmar Kocianová, Milonúkla svoje výrobky ÚĽUV-u, kde ju ihneď
ta Schusterová, Halina Grešlíková a Igor
prijali ako výrobkyňu pletených odevov.
Prilinský. Výstava, ktorú si môžete pozrieť
Pracovala podľa návrhov výtvarníčky Kláry
v lomnickom ÚĽUV-e od 26. februára
Brunovskej, ktoré dodnes využíva v odevdo 19. júna, predstaví diela prvých troch
ných kolekciách. Sú to mimoriadne nadocenených majstrov.
časové vzory, ktoré sú vďaka špeciálnemu
„K prezenčným aktivitám Ústredia ľuspôsobu pletenia príjemné na nosenie. Podovej umeleckej výroby patria aj výstavy.
dieľala sa na zaujímavých zákazkách, vráAktuálna výstava je venovaná výrobcom,
tane pletenia výbavy pre česko-slovenskú
ktorí získali titul majstra ľudovej umeleckej
expedíciu na Mont Everest v roku 1988 či
výroby za rok 2018. Je rozdelená na dve skukostýmov pre filmových hercov. Na výstave
piny výrobcov. Prvá časť je venovaná dvom
predstaví aj ponožky, podkolienky, čiapky
výrobkyniam a jednému výrobcovi z okolia
a šály podľa vlastných návrhov.
Milota Schusterová získala umelecký
Bratislavy. Prezentované odevné návrhy pletitul za tvorbu a zachovávanie techniky
tené ihlicami pani Dagmar Kocianovej sú
maľby na sklo. Svoj prvý obraz namaľostaré aj 30-40 rokov, no sú veľmi nadčasové.
vala v 12 rokoch, keď našla na povale oleMilota Schusterová sa maľovaniu na sklo
jové farby po svojom otcovi. Počas štúdia
začala venovať po kurze v ÚĽUV-e, vďaka
kb
navštevovala umeleckú školu, neskôr štuktorému začala po troch rokoch predávať
vlastné výrobky a teraz ju ocenil aj ako svoj- ne. Postupne začal vyrábať vlastné výrob- dovala výtvarnú výchovu na Pedagogickej
ho majstra. Techniku vbíjania kovu do dre- ky - používať originálne tvary a zdobenie fakulte v Nitre. V roku 1993 sa spoločva príde pravdepodobne aj začiatkom leta vbíjaním mosadzného plechu. Táto tra- ne s pedagogickými kolegami zúčastnipredstaviť tokár Eduard Hupka na podujatí dícia ostáva u Eduarda Hupku v rodine. la kurzu maľby na sklo organizovaným
ÚĽUV-u v Lomnici,“ povedala kurátorka S návrhmi mu pomáha jeho dcéra Zuzana ÚĽUV-om. ÚĽUV-u ostala verná a okrem
výstavy Mária Mizeráková z Múzea ľudovej Danišková, ktorá vyštudovala tvarovanie dodávania svojich obrazov lektoruje kurumeleckej výroby v Stupave.
a reštaurovanie dreva na Škole úžitkové- zy podobné tomu, ktorého sa pred rokmi
Eduard Hupka získal titul Majstra ľu- ho výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave zúčastnila a priviedol ju k tejto umeleckej
dovej umeleckej výroby za zachovávanie a Vysokú školu výtvarných umení. Nie je organizácii. Venuje sa maľbe akrylovými
a rozvíjanie techniky vybíjania tokáreného bežné, že celý proces tvorby si zabezpe- farbami na číre sklo. Častým motívom jej
dreva kovom. Tradičnému umeleckému čuje sám: od spílenia stromu cez jeho su- originálnych jemných diel sú ľudové zvyky
remeslu sa venoval aj jeho strýko, no on šenie, rezanie, spracovanie na sústruhu až typické pre jej rodný kraj v čase detstva ako
ÚĽUV, kb
do jeho tajov začal prenikať až po vojenči- po finálny jemný výrobok v podobe mis- aj anjeli. 
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Materské školy čakajú novinky
V rámci dotačného programu „Pre lepší život v meste
Vysoké Tatry“, ktorý zastrešuje spoločnosť Tatry mountain
resorts a. s., sme získali finančné príspevky pre tri projekty, ktoré budú realizované v našich materských školách.
Každý projekt získal 2 500 €, ukončené by mali byť do konca októbra 2019. Ide o tieto projekty:
Relaxačno-náučný chodník
v materskej škole
Nový Smokovec

Hlavným zámerom projektu
je vytvorenie pekného a pokojného miesta v areáli materskej školy, pričom sa pokúsime
v maximálnej možnej miere
využiť zaujímavosti prostredia,
kde bude chodník situovaný.
Chodník bude vybudovaný
z rôznych druhov prírodnín
ako sú kamene, drevo, piesok,
kôra či šišky a jeho súčasťou
budú informačné tabule oboznamujúce s flórou a faunou
Vysokých Tatier. Chceme vytvoriť možnosť na oddych a relaxáciu nielen pre naše deti, ale
aj pre obyvateľov mesta. Cieľom
projektu je vytvorenie miesta,
ktoré bude pozitívne formovať
postoj žiakov k prírode a prostrediu, v ktorom žijú. Realizáciou chodníka sa zároveň spestria a rozšíria vedomosti nielen
pre deti, ale aj dospelých o nové

poznatky z rôznych oblastí života lesa a jeho obyvateľov.

Vyvýšené záhony na pestovanie zeleniny, ovocia, byliniek
a okrasných rastlín – Materská
škola Tatranská Lomnica

Vybudovaním zvýšených záhonov by sme chceli doplniť
aktivity pre deti, ktorým sa môžeme venovať počas pobytu vonku, a doplniť program environmentálnej výchovy. Pestovanie
zeleniny u nich podporí záujem
o starostlivosť o rastliny hravou
formou. U detí v predškolskom
veku je dôležité budovať trvalé
návyky zaujímavou činnosťou,
vytvárať vzťah k životnému prostrediu, zoznámiť sa s procesom
práce v záhrade, učiť sa pestovať
si vlastné potraviny. Prostredníctvom záhradníckych aktivít
môžu pozorovať život rastlín
počas ročných období – úprava pôdy, sadenie, klíčenie, rast,
kvitnutie, opeľovanie včelami

a motýľmi, dozrievanie, zbieranie plodov a prípravu záhonov
na zimu. V rámci budovania
komunitných vzťahov a spolupráce by sme chceli do realizácie
zapojiť aj rodičov alebo iných
dobrovoľníkov.
Zdravý pohyb v materskej
škole Tatranská Kotlina

Hrať sa patrí k základným
potrebám dieťaťa, hrať sa vonku na čerstvom vzduchu je
v dnešnej dobe nadvlády televízie a virtuálnych sociálnych sietí nad zlato. Ihriská sú miestom,
kde cieleným pohybom vedieme dieťa k správnemu životné-
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mu štýlu, rozvíjame motoriku
správnym smerom, bojujeme
s obezitou, a tým nedávame
šancu civilizačným chorobám.
Rozšírením priestoru školského dvora chceme docieliť celkový rozvoj koordinácie, správnu techniku pohybu, rozvoj
jednoduchých akrobatických
zručností či koordinačných
schopností najmä na podporu
dynamickej a statickej rovnováZuzana Hlavatá,
hy.
Oddelenie
regionálnej politiky,
cestovného ruchu
a medzinárodných vzťahov

Marec – mesiac knihy
6. marca o 9. 00 hodine sa uskutoční informatická príprava pre MŠ
Vyšné Hágy v Knižnici Starý Smokovec
6. marca o 10. 00 - exkurzia pre deti MŠ a prvý ročník ZŠ Národného ústavu Dolný Smokovec v Knižnici Starý Smokovec
13. marca o 10.00 - informatická príprava pre MŠ Nový Smokovec
v Knižnici Starý Smokovec
21. marca o 13.00 - beseda s pani Blaženou Bendíkovou v Dennom centre Nový Smokovec
21. marca o 15. 00 - beseda s pani Blaženou Bendíkovou v Knižnici
Tatranská Lomnica, v prípade záujmu aj v Dennom centre
27. marca o 8.30 – beseda spojená s hudobným vstupom s hudobníkom a spisovateľom Zbyňom Džadoňom v MŠ Dolný Smokovec
27.marca o 10. 00 – hudobná beseda so Zbyňom Džadoňom v MŠ
Nový Smokovec, kde prídu aj deti z MŠ Vyšné Hágy
J. Kapustová

gr ant pre Tatry
Spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR), a.s., ktorá je prevádzkovateľom najväčších
tatranských lyžiarskych stredísk, podporila v rámci 1. ročníka grantového programu
celkovo deväť projektov, ktoré prispejú k zlepšeniu života v našom meste.
Cieľom programu „Pre Lepší život v Meste Vysoké Tatry“ je podpora projektov zameraných na rozvoj a zlepšenie kvality
života v meste Vysoké Tatry v oblastiach
rozvoja komunitného života so zameraním na zbližovanie ľudí žijúcich v meste,
úpravu a obnovu verejných priestranstiev,
nákup vybavenia pre športové kluby a kultúrne organizácie pôsobiace na území mesta či na organizovanie podujatí. O finančnú
podporu sa uchádzalo celkovo 23 projektov. Všetky spĺňali podmienky grantového
programu a boli predložené na hodnotenie komisii zloženej zo zástupcov MsÚ
a poslancov mesta Vysoké Tatry, nezávislých autorít a zástupcov TMR. Tí rozhodli o podpore deviatich projektov, ktoré by
mali byť zrealizované v priebehu tohto
roka. Celková suma príspevkov pre tento
rok predstavuje 19 930 €, pričom každý
mohol získať max. 3 000 €.
Na základe rozhodnutia grantovej komisie získalo podporu okrem spomínaných
troch mestských ďalších šesť projektov:

Rozvoj športových aktivít mládeže
vo Vysokých Tatrách. Predkladateľ: Atletický klub AO Tatry. Predmetom podpory
je nákup športového vybavenia pre klub,
ktorý pôsobí najmä pri ZŠ vo Vyšných
Hágoch a členmi sú prevažne deti vo veku
do 11 rokov.
Ozvučovacia technika pre komunitné divadelné predstavenia. Predkladateľ:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vysoké
Tatry. RKC sa zameriava na prácu s deťmi,
mládežou, rodinami aj formou kultúrnych
a spoločenských podujatí. Predmetom
grantovej podpory je zakúpenie ozvučovacej techniky, ktorá významne zlepší kvalitu
podujatí a umeleckých predstavení.
Nákup saní pre prácu s mládežou
vo Vysokých Tatrách. Predkladateľ: Slovenský zväz sánkarov. Jediný športový zväz
na území Vysokých Tatier sa dlhodobo venuje práci s mládežou. Na rastúcu členskú
základňu sánkarov v Tatrách chce zväz reagovať nákupom nových saní.
30 rokov ochotníckeho divadla v Tat-

rách – vydanie publikácie a naštudovanie
novej hry. Predkladateľ: divadelné združenie TATRATÁLIA. Hlavnou činnosťou
DZ TATRATÁLIA je organizácia činnosti
Divadelného ochotníckeho súboru Paľa
Bielika Tatranská Lomnica. Pri príležitosti
svojho výročia chce DZ TATRATÁLIA vydať publikáciu o divadle a naštudovať novú
divadelnú hru s premiérou v septembri
2019.
Knižné búdky. Predkladateľ: Tatranský
parlament, o. z. Predmetom grantovej podpory je umiestnenie niekoľkých knižných
búdok na frekventovaných zastávkach TEŽ
a verejných miestach v rámci Tatranskej
Lomnice a Smokovcov. Projekt má pomôcť
podporiť návrat ľudí ku klasickým knihám.
Rozvoj bežeckého lyžovania vo Vysokých Tatrách. Predkladateľ: Telovýchovná
jednota Vysoké Tatry – Bežecké lyžovanie.
Hlavným cieľom projektu je nákup potrebného bežkárskeho vybavenia a náhrady
cestovného pre členov športového klubu.
Projekt bude prospešný pre širokú komunitu (rodičia a žiaci), nakoľko zakúpenú výstroj budú môcť využívať všetci žiaci v ZŠ
kb
Tatranská Lomnica. 
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av izujeme
Zariadenie lesnej pedagogiky
Krásne sady Mlynica si pripravilo
pre deti vo veku od 6 do 13 rokov
hudobnú dielničku s Ivanou Gregovou, na ktorej sa deti zábavnou
formou zoznámia s nástrojmi Orf
fovho inštrumentária a spoločne si
zamuzicírujú. Na podujatie s názvom Zvuková dedinka sa môžu
tešiť v piatok 8. marca od 16.30. Poplatok je 9 eur, prihlásiť sa je možné
na telefónnom čísle: 0911 089 062.
V piatok 8. marca sa na Štrbskom Plese uskutočnia jarné prázdninové detské preteky 2019. Vstup
je voľný pre všetky deti do 12 rokov
na lyžiach či snowboarde. Registrácia sa uskutoční pri lyžiarskej škole
Tatry Motion do 12.00 hod. Štart je
naplánovaný na 13. hodinu na zjazdovke Juniorska. Na víťazov čakajú
zaujímavé odmeny.
Počas víkendu 9. a 10. marca
bude Štrbské Pleso hostiť pretekárov 64. ročníka medzinárodných
lyžiarskych pretekov mužov a žien
v alpských disciplínach – slalome a obrovskom slalome. Veľká
cena Slovenska štartuje v obidva
dni o 9.00 hodine, pričom preteky
budú dvojkolové. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom
sa uskutoční 30 minút po ukončení
nedeľňajších slalomových jázd pred
Hotelom FIS.
V divadelnej sále Domu kultúry
v Poprade je v nedeľu o 10.00 hodine pripravený program pre tých
najmenších. Predstavenie Ako psíček a mačička... ponúkne detskému
divákovi moderné príbehy vybudované na etických princípoch ľudovej
slovesnosti. Na javisku sa predstavia
živí herci ako aj bábky v podaní prešovského divadla Babadlo. Vstupné
na podujatie je 1,5 eur.
Dospelých milovníkov divadla
poteší ďalšie z predstavení v rámci
festivalu Divadelné fašiangy. Tentoraz sa herci divadla DAD Prešov
predstavia publiku v divadelnej
sále v Spišskej Sobote v nedeľu 10.
marca, kde o 18.00 hodine odohrajú
satiru z dedinského prostredia, klasiku slovenskej autorky B. Slančíkovej-Timravy, Ťapákovci. Cena vstupenky je 6 eur a dá sa zakúpiť v MIK
Poprad či telefonicky rezervovať
u V. Benka na čísle: 0903 825 050.
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. Podujatie sa do Tatier vracia opäť po roku,
minulý 8. ročník mal pod tatranskými štítmi svoju premiéru.
Na programe nadchádzajúceho
(pokračovanie na str.7)
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K prezidentským voľbám
SLOVENSKÁ REPUBLIKA/VYSOKÉ TATRY – V sobotu 16. marca sa v čase od 7.00
do 22.00 hodiny uskutočnia voľby prezidenta Slovenskej republiky.
Po piatich rokoch skončí funkčné obdobie
súčasnému prezidentovi Andrejovi Kiskovi,
ktorý v polovici mája oznámil svoje definitívne
rozhodnutie nekandidovať. O tom, kto zasadne
do prezidentského kresla, rozhodnú v priamej
voľbe občania Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili
v deň volieb 18 rokov.
Na post prezidenta Slovenskej republiky sa
na oficiálnu kandidátnu listinu Ministerstva vnútra dostalo 15 kandidátov. O aktuálnych zmenách
a menách kandidátov, ktorí odstúpili, bude volič
informovaný pri vstupe do volebnej miestnosti.
1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47
r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
8. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
9. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec,
Bratislava (26. februára odstúpil v prospech
Zuzany Čaputovej)
10. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r.,
predseda politickej strany, Vrakúň (19. februára sa vzdal kandidatúry na post prezidenta)
11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r.,
podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60
r., podnikateľka, Bratislava

14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r.,
bezpečnostný analytik, Bratislava
15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
V prípade, že v prvom kole volieb nezíska ani
jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, druhé kolo volieb sa bude
konať v sobotu 30. marca od 7.00 do 22.00 hodiny. V Meste Vysoké Tatry bude pre voľbu
prezidenta SR určených šesť volebných okrskov
a miestností v nich: volebný okrsok č. 1: Vyšné Hágy, Základná škola – 1. trieda, volebný
okrsok č. 2: Tatranská Polianka, Sanatórium
Dr. Guhra – kinosála, volebný okrsok č. 3: Starý
Smokovec, Mestský úrad – malá zasadačka, volebný okrsok č. 4: Dolný Smokovec, Denné centrum, volebný okrsok č. 5: Tatranská Lomnica,
Denné centrum, volebný okrsok č. 6: Tatranská
Kotlina, Denné centrum.
Voliči s trvalým pobytom Vysoké Tatry 0 sú
zapísaní vo volebnom okrsku č. 3 na Mestskom
úrade v Starom Smokovci.
„Voliči, ktorí sa v deň volieb nebudú nachádzať
v meste trvalého bydliska, si môžu vyzdvihnúť hlasovací preukaz v termíne do 15. marca (piatok)
do 15.00 hodiny u pani Petrenkovej na Mestskom
úrade – Matrike, oddelení evidencie obyvateľstva.
Voliči, ktorí sa v deň volieb nebudú môcť dostaviť
do volebnej miestnosti zo zdravotných dôvodov,
môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku telefonicky (na tel. č. 052/4780413 - A. Jurečková)
alebo v deň volieb prostredníctvom rodinného príslušníka,“ pripomenula dôležité informácie k voľbám Anna Jurečková, vedúca oddelenia školstva,
sociálnych vecí a zdravotníctva mesta Vysoké
Tatry.
O výsledkoch a prípadnom druhom kole vás
budeme informovať v ďalšom vydaní novín.
kb

K druhému tohtoročnému zasadnutiu
(dokončenie zo str. 3)

mu opakovaných výpadkov dodávok vody, príp. jej slabý prúd
na sídlisku, v individuálnej bytovej výstavbe a Troch duboch
v Tatranskej Lomnici. Zaujímala sa, či má mesto podchytené, či sú vodné zdroje v týchto
častiach postačujúce a prečo
k týmto výpadkom došlo.
Poslanec M. Líška upozornil,
že mnohí obyvatelia bytových
domov sa sťažujú na problémy
spojené s prenajímaním bytov
na komerčné účely. Tie znižujú komfort bývania domácich
z dôvodu nadmernej hlučnosti, znečisťovania verejných

priestorov či problematického
parkovania. S tým sú následne
spojené problémy nadmernej
produkcie komunálneho odpadu a neodvádzania miestnej
dane z ubytovania. V konečnom dôsledku to znamená
nepríjemnosti pre obyvateľov
s trvalým pobytom v Tatrách
a samospráve finančné náklady. Poslanec preto podal návrh na registráciu komerčných
ubytovateľov bytových domov
a označenie takýchto bytov
(napr. nálepkou s telefonickým
kontaktom na prenajímateľa).
Prednostu úradu interpeloval
tiež vo veci podania informácie

o počte kontrol a dodržiavaní nariadenia o miestnej dani
za ubytovanie v meste za posledné roky.
Poslanec za Tatranskú Lomnicu T. Tišťan požiadal o informáciu o tom, aký je presný
postup a kritériá pri výbere nájomcov do mestských nájomných bytov – keďže sa ho na to
ako poslanca obyvatelia pýtajú.
Ďalej chcel tiež vedieť, z akého
dôvodu pribudla nová dopravná značka pri futbalovom areáli. Prednosta MÚ má na všetky
interpelácie poslancov zo zákona 30-dňovú lehotu na odpovede. 
mp

avi z u j e m e

Rozprávanie o majákoch tatranských dolín
Dňa 27. februára sa Kaviareň a čajovňa U Vlka zaplnila
poslucháčmi, ktorí si prišli vypočuť pútavé rozprávanie Ivety
Bohušovej z vydavateľstva I B Vysoké Tatry, doplnené o pestrú
obrazovú prezentáciu.
„naj“, porozprávala o najstarStredajší večer tentoraz pat- šej chate vo Vysokých Tatrách,
ril tatranským chatám – prie- ktorou je Rainerova útulňa
rezu ich históriou od Kriváňa nachádzajúca sa nad Starým
až k Beliankam. Nielen krása Smokovcom – rovnako najTatier, ale aj ich veľké nerastné staršou osadou, ktorá vznikala
bohatstvo či minerálne prame- v bezprostrednej blízkosti prane boli dôvodmi, prečo sa v mi- meňa Kyselky. Pripomenula
nulosti do podhoria presúvalo najvyššie položenú chatu s cečoraz viac ľudí, do uzákonenia loročnou prevádzkou stojacou
Tatranského národného parku neďaleko Piatich spišských
tu boli dokonca salaše. Z ma- plies v závere Malej Studenej
lých zhlukov ľudských obydlí sa doliny Téryho chatu či najvyšnásledne formovali nám dnes šie stojacu chatu vôbec, častoznáme tatranské osady.
krát zničenú lavínami, Chatu
Prvými predchodcami chát pod Rysmi. Neopomenula však
vo vyšších polohách boli len ani ďalšie viac či menej znáprevisnuté balvany, prístrešky, me stavby tatranských dolín
kam sa utiekali pri nepriazni od západu až po východ, ktoré
počasia prví turisti smerujúci majú buď súkromný charakter,
na výlety do horských dolín.
alebo sú v správe Klubu slovenSvoj výklad Iveta Bohušová ských turistov a Horolezeckézačala trojicou tatranských ho spolku James.

- História horských chát
je komplexne rozpracovaná v publikácii, ktorá
nedávno vyšla v rozšírenom vydaní – doplnená
bola kapitola o tatranských nosičoch.
- Prvá Skalnatá chata bola
celkom prostá – nachádzala sa pod skalným previsom
a bola útočiskom pre turistov
najmä v nepriaznivom počasí.

archív I. Bohuš
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mp

Zaujímavosťou a pre mnohých prítomných možno aj novinkou bol prierez informácií
o tých chatách, ktoré však už
zanikli. Takou je napríklad
Chata Kamzík na Starolesnianskej Poľane, Kežmarská chata
v Doline Bielych plies, ktorá
bola domovskou základňou
lyžiarskych reprezentantov (jej
predchodkyňou bola Votrubova chata a celkom neďaleko
stál dokonca aj vlek). Neveľká
stavba bola aj pri Šalviovom
prameni, no nezachovala sa
napríklad ani Chata kapitána
Rašu pri Troch studničkách.
Večernú besedu doplnila
o množstvo pútavých a pre
mnohých málo známych informácií o iniciátoroch, ktorí
týmto stavbám vdýchli život, či
okolnostiam, za akých sa uskutočnili ich výstavby a neskoršie rekonštrukcie a prestavby.
Svojím odborným, no zároveň
veľmi otvoreným výkladom naozaj potvrdila, že horské chaty
sú dôležitým „majákom v mori
skál a snehu“ pre všetkých tých,
ktorí do hôr zavítajú, a neraz sa
s ich osudom spájajú aj zaujímp
mavé príbehy. 

ročníka sú 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 sa
vyhlásia v Poľovníckom salóniku
Hotela Patria 13. marca o 11.00
hodine.
V dňoch 12. až 15. marca sa
v Poprade uskutoční premietanie
filmov, ktoré sú súčasťou festivalu Jeden svet 2019 ponúkajúceho
možnosť iného pohľadu na udalosti okolo nás. V popradskom Dome
kultúry (klub Zóna/divadelná sála)
bude odprezentovaná prehliadka
dokumentárnych a nekomerčných filmov s tematickým podtitulom „Shut up!“, ktorý je venovaný
ochrane ľudských práv a slobôd,
dianiu doma a vo svete, ale aj ekologickým problémom a katastrofám.
Prehliadka filmov je organizovaná
v spolupráci s OZ Človek v ohrození. Vstupné: 2 eurá.
Obľúbené putovania za históriou tatranských osád budú pokračovať aj v druhej polovici marca.
Počas komentovaných prechádzok
z dielne Agentúry Vietor tatranský
záujemcovia navštívia zámoček
kniežaťa Hohenlohe, najvyššie položený tunel na Slovensku či kedysi
najväčšie sanatórium v strednej Európe – putovanie po Vyšných Hágoch sa uskutoční úplne prvý raz,
a to dňa 16. marca v čase od 9.30.
O deň nato, v nedeľu 17. marca, sa
komentovaná prehliadka presunie
na Štrbské Pleso, kde od 10.00 hodiny navštívite jeho dominanty ako
sú skokanské mostíky, historické
budovy z roku 1872 a dom poetky Maše Haľamovej. A marcový
program uzavrie 30. marca celodenné putovanie po Smokovcoch,
ktorého súčasťou je obed v Kaviarni a čajovni U Vlka. Začína sa
o 9.00 pred dreveným kostolíkom
v Dolnom Smokovci. Vstupenky
na podujatia: 4 eurá (v predpredaji 3
eurá), na smokovecké putovanie: 16
eur (v predpredaji 14 eur). Zabezpečiť si ich môžete priamo v Múzeu
tatranskej kinematografie a fotografie, na telefónnom čísle 0949 202
493/0918 102 296 či na e-mailovej
adrese: ivafigova@gmail.com.
16. marca na Štrbskom Plese
a 23. marca v Tatranskej Lomnici
sa uskutočnia verejné lyžiarske preteky o trofej hrdinu zimnej sezóny
2018/2019 Hero Season Trophy
Tour 2019. Výnimočné preteky
v obrovskom slalome sa konajú
vo všetkých lyžiarskych strediskách
TMR a. s. a sú určené pre verejnosť.
Prihlásiť sa môže naozaj každý –

(pokračovanie na str. 9)
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Tatranská Polianka sa môže
popýšiť netradičnou novinkou
V uplynulých dňoch bola otvorená digitálna galéria Poliankovo, ktorá je v strednej Európe
unikátom. Nová tatranská atrakcia, za ktorej vznikom stoja autori obľúbenej smokoveckej
Tricklandie či lomnickej Dobrej hračky Marián Bizub a Marián Aštáry, využíva moderné technológie na sprostredkovanie nevšedných zážitkov a vedie „digitálny dialóg“ s planétou.
Výstava
sa
rozprestiera
na ploche asi 600 m2, z toho
projekčné plochy tvorí asi 140
m2 a 120 m2 zrkadiel. Jej súčasťou je aj virtuálna realita,
projekcie, ktoré sú mapované na rôzne šikmé, oblé steny,
do veľkej miery sú využívané tiež odrazy či interaktívne
inštalácie. „Chceli sme použiť
technológie, ktoré možno mla-

dí ľudia poznajú a ukázať im
prostredníctvom nich realitu,
lebo dnes mnohí žijú vo virtuálnom svete. Pre starších je to
zase ideálna príležitosť vyskúšať si napríklad virtuálne okuliare, pozrieť sa na svet z inej
perspektívy. Išlo nám o to, aby
sa ľudia zastavili, prečítali si
kľúčové myšlienky, ktoré sú uvedené na sprievodných paneloch

archív Poliankovo

a skúsili sa na svet pozrieť
trochu inými očami,“ prezradil jeden z tvorcov Marián
Aštáry.
Kým Tricklandia je rozprávka, za Poliankovom
stojí základná myšlienka
spočívajúca v ochrane prírody. Za celým projektom sa
skrývajú dlhé mesiace príprav a pokusov dať tomuto
zámeru čo najideálnejšiu podobu. Záštitu nad ideovým obsahom má populárny
dokumentárny tvorca
Pavol Barabáš, ktorý
s „otcami“ Poliankova
spolupracoval aj na ich
predošlých projektoch:
„Som rád, že ma oslovili
autori projektu a dúfam,
že práve vďaka digitálnej
technológii si návštevníci
odnesú kdesi vo svojom
vnútri pocit, ktorý motivuje k hlbšiemu poznávaniu našej planéty a ich
vzťahu k nej,“ uviedol
Barabáš. Tvorcovia majú
v úmysle osloviť všetky
vekové kategórie, aby si

Autori myšlienky M. Aštáry
a M. Bizub pred otvorením
Poliankova.

každý našiel to svoje. „Veríme,
že rovnako ako Tricklandia,
bude aj náš projekt Poliankovo
zaujímavý pre deti aj dospelých
a prinesie zábavu i poznanie,“
doplnil Marián Bizub.
Ak vás láka ocitnúť sa
nad najhlbším vodopádom
sveta, mať tučniaky takmer
na dosah ruky či poprechádzať
sa zákutiami neprístupnej časti
jaskyne Domica v Slovenskom
Krase, a pritom neopustiť Tatry,
potom si návštevu Poliankova
určite užijete. Otvorené pre verejnosť je každý deň od 9.00
mp
do 18.00 hodiny. 

Človek a pes
Vo všeobecnosti platí, že psy sú najlepšími priateľmi človeka a aj v Tatrách robia radosť svojim pánom v niekoľkých
desiatkach domácností. Pri starostlivosti o štvornohého
miláčika však musia platiť isté pravidlá, a to nielen doma
v súkromí, ale tiež na verejných priestranstvách.
Na území mesta Vysoké Tatry
platí podľa zákona o obecnom
zriadení všeobecné záväzné
nariadenie o vodení a pohybe
psov z roku 2004, určujúci isté
podmienky pre ich majiteľov.
Okrem iného tento dokument
určuje aj spôsob, ako naložiť
so psími exkrementmi a tým
udržať v meste poriadok. Pokiaľ
pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, ten, kto psa vedie,
je povinný ich bezprostredne odstrániť – odpratať ich
do vrecka na to určeného a vyhodiť do nádoby na odpad.

Kontrolu dodržiavania tohto
nariadenia vykonáva mestská
polícia (MsP) a za jeho porušenie môže vlastníkovi psa udeliť
pokutu do výšky 33 eur. Ako
však prezradil náčelník tatranskej mestskej polície Miroslav
Kolodzej, situácia v tomto ohľade nie je ani pod Tatrami celkom ideálna: „My si síce svoju
povinnosť plníme a psy kontrolujeme – vtedy všetci ich majitelia
urobia, čo majú. No, prirodzene, nemôžeme byť všade, a tak
sa stáva, že psie exkrementy
ostávajú ležať na zemi nepo-

všimnuté,“ uviedol. Zároveň tiež
dodal, že obdobným problémom
sa musia zaoberať
aj ostatné slovenské mestá, no povinnosťou každého
z nich je pričiniť sa
o to, aby sa tento
problém
eliminoval. Za možné
riešenie, ktoré by
mohlo v tomto smere
situáciu v meste zlepšiť,
považuje kúpu špeciálneho vysávača. Ten by mal
svoje opodstatnenie najmä
po zime, keď sa roztápa
sneh z chodníkov a trávnatých plôch.
Tatrancom je na území

mesta k dispozícii
okolo dvadsať dávkovačov
vreciek
na psie exkrementy,
ktoré sú rozmiestnené po jednotlivých
tatranských osadách
na miestach, kde je
najväčšia frekvencia pohybu psov.
O ich správu sa stará spoločnosť VPS
Vysoké Tatry a pokryté
má napr. Smokovce,
T. Lomnicu, V. Hágy...
v najbližšom období by mali
pribudnúť aj v T. Zruboch či
N. Polianke. V meste Vysoké
Tatry je aktuálne evidovaných
165 vlastníkov psov a výška
ročnej dane za psa je 20 eur.
mp
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Aktuálne informácie o dianí v meste
Pred dvoma rokmi aktivovalo mesto Vysoké Tatry oznamovací esemeskový systém určený
pre širokú verejnosť. K dnešnému dňu ho využíva asi 300 občanov. Ak chcete aj vy dostávať informácie o aktuálnych kultúrnych a spoločenských podujatiach, môžete si túto SMS
službu jednoducho bezplatne aktivovať.
„SMS systém využívame
najmä počas Tatranského kultúrneho leta, kedy posielame
informácie o všetkých podujatiach v meste. Nedávno sme
posielali napríklad aj informáciu o spustení výzvy Hory
nápadov, kde mohli Tatranci
požiadať o dotácie na projekty. Vďaka tejto službe môžeme
sprostredkovať
obyvateľom
či návštevníkom informácie
o kultúrnych a spoločenských
podujatiach v čo najkratšom
čase,“ povedala Janka Kapustová, odborný referent z od-

delenia kultúry a športu mesta
Vysoké Tatry, ktorá spravuje databázu a rozposielanie
správ.
Informačnú SMS službu si
môžete aktivovať poslaním
e-mailu na adresu infosms@
vysoketatry.sk, kde stačí zadať
telefónne číslo, na ktoré chcete
informácie dostávať. V prípade, že by ste si chceli službu
deaktivovať, požiadate o jej
zrušenie na rovnakej mailovej adrese. Ak nemáte prístup
na internet, o pridanie do databázy môžete požiadať aj telefo-

nicky na čísle 052/ 478 04 55.
Prvý celoplošný verejný informačný systém bol v Tatrách zavedený po ničivej víchrici v roku 2004. V tom čase
boli informácie prijímateľovi
sprostredkované prostredníctvom telefónov - znenie správy bolo prečítané v rámci telefónneho hovoru. Bolo to však
finančne náročné a nesplnilo
to očakávania, a tak sa od tohto spôsobu upustilo a nahradil ho efektívnejší a cenovo
dostupnejší info SMS systém.
kb


poklady Slovenska prosia o pomoc
Nadácia VÚB rozbehla jubilejný desiaty ročník iniciatívy Poklady Slovenska poukazujúcej
na neradostný stav niektorých kultúrnych pamiatok našej vlasti. Všeobecná úverová banka
(VÚB) má v pláne podporiť záchranu vybranej pamiatky sumou do výšky 50-tisíc eur.
Po prvý raz môžete aj vy zaregistrovať svoje tipy na historické objekty a umelecké artefakty,
ktoré by si tento grant zaslúžili.
„Rastúci záujem verejnosti
o chátrajúce historické poklady
ukryté v regiónoch Slovenska
nás povzbudil k tomu, aby sme
do procesu podpory zapojili
miestnych obyvateľov ešte výraznejšie. Preto tento rok ľudí
vťahujeme nielen do hlasovania o víťaza, ale dávame im
možnosť konkrétne pamiatky
aj rovno nominovať,“ hovorí
predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.
Ten zároveň dodáva, že cieľom
iniciatívy Poklady Slovenska je
nielen grantová podpora pre financovanie reštaurátorských
prác na konkrétnej pamiatke,
ale aj istý druh osvety a zvyšovanie verejného povedomia
o bohatom kultúrnom dedičstve našej krajiny a potrebe
jeho ochrany. Grant vo výške
50-tisíc eur môže byť použitý
na obnovu menších historických stavieb alebo ich konkrétnych častí, ako aj na financovanie obnovy historických
objektov a umeleckých artefaktov stredného typu. V prvej
fáze programu môže verejnosť
prihlasovať za účelom reštaurovania drobné stavby (napr.
kaplnky), ucelené časti väčších
stavieb (napr. časť hradu, pa-

VÚB

láca alebo chrámu, prípadne
ich freskovú či inú výzdobu),
vzácne obrazy, sochy, zbierky
muzeálnych exponátov a podobne. Prihlasovanie pamiatok prebieha od 1. do 15. marca
prostredníctvom
formulára
na stránke www.nadaciavub.
sk/poklady.
Všetky nominované pamiatky bude následne posudzovať
komisia zložená z odborníkov
v oblasti ochrany kultúrneho
dedičstva a reštaurátorstva.
Tá na základe analýzy ich súčasného stavu, významnosti
a historického kontextu ako
aj nárokov na nevyhnutné
reštaurátorské práce a časové

rámce odporučí deväť finalistov. Týchto deväť nimi zvolených pamiatok zaradí Nadácia
VÚB do verejného hlasovania,
ktoré bude prebiehať na webovej stránke súťažného programu Poklady Slovenka v druhej
polovici apríla.
Program Nadácie VÚB pomohol v minulosti zachrániť
pred zubom času napríklad vitráže v Spišskej Kapitule, renesančnú zvonicu vo Vrbove, portál kláštora Minoritov v Levoči,
súsošie Kalvárie od Majstra Pavla z Levoče vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie
v Spišskej Novej Vsi či barokový
kb
organ v Španej Doline 
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súťaží sa v ôsmich kategóriách,
v dvoch kolách.
Dňa 17. marca o 16.00 hodine sa
v Tatranskej galérii v Poprade uskutoční koncert klezmerovej kapely
Mojše band pod názvom Zipserim
(Spišiaci). Účinkovať budú: Michal
Paľko (cimbal, spev), František Kubiš (akordeón, spev) a Jakub Stračina (kontrabas, spev). Zoskupenie má
za cieľ interpretovať predovšetkým
židovskú hudbu stredoeurópskeho regiónu a prinášať obraz o štýle
židovského umenia známeho tiež
ako luftmenschn. Súčasťou nedeľňajšieho programu bude aj uvedenie
nového CD skupiny, ktoré mapuje
židovské hudobné dedičstvo Spiša.
Nenechajte si ujsť skvelú divadelnú šou pre celú rodinu Tárajko
a Polepetka – Hľadanie strateného pirátskeho pokladu, ktorá
bude odohraná v nedeľu 17. marca o 10.00 hod. v divadelnej sále
Domu kultúry v Poprade. Divákov
čaká fascinujúce divadlo plné zaujímavých efektov a atrakcií ako sú
napríklad lietajúce ryby, hovoriaci
papagáj, piráti, tanečníci či kostra
starého pirátskeho kapitána s blikajúcimi očami. Vstupenku na predstavenie zakúpite za sumu 7 eur.
19. marca o 17.00 hod. sa
uskutoční vernisáž výstavy, ktorá potrvá do 23. apríla: Synestézia
miesta a miest – Anna Ondrušeková – v Tatranskej galérii od 1997
do 2019. Výstava k životnému jubileu autorky.
Multifunkčné centrum v Spišskej
Novej Vsi je do konca mesiaca marec dejiskom výstavy s názvom Tatry boli pri tom: Kežmarská chata
– nádej umiera posledná, Chodníkmi Alfréda Grosza. Ide o expozíciu
zo zbierok Slovenského technického múzea Košice, v rámci ktorej
vás môžu zaujať tiež publikácie Ota
Rozložníka. Navštíviť ju môžete
vždy v pracovný deň v čase od 9.00
do 15.00 hodiny, vstup je voľný.
Do Veľkej noci si môžete prehliadnuť aktuálnu výstavu v smokoveckom Múzeu tatranskej kinematografie a fotografie, ktorá nesie
názov Bielo-modré Tatry. Expozícia ponúka pútavý výber fotografií
a historických pohľadníc reflektujúcich zimnú tatranskú prírodu, ktorých autormi a zberateľmi sú Viliam
Malík, Ivan Bohuš ml., Andrej Janovský a Michal Sýkora. Dohromady tak obsahuje obrazový materiál
od roku 1905 po súčasnosť, pričom
medzi významné patria aj zábery
zachytávajúce okamihy z Majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych
disciplínach, ktoré v roku 1970 hostilo Štrbské Pleso. 
mp
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Štátne lesy TANAP-u žiadajú turistov, ktorí plánovali výlet
po červeno značenom turistickom chodníku medzi Štrbským a Popradským plesom,
aby namiesto tejto trasy využili
tzv. zimný chodník, ktorý je vyznačený zelenou značkou. Práce
s výmenou zlomeného mostíka
ponad Hincov potok by mali potrvať do konca týždňa.
1. marca bola spustená registrácia na 6. ročník lyžiarskych
pretekov v paralelnom slalome
ŽAMPA CUP. Preteky pre všetkých lyžiarov sa uskutočnia
v nedeľu 24. marca na Štrbskom
Plese. Viac info na www.zampacup.sk
Medzi maturantov z popradských gymnázií zavítal bývalý
dvojnásobný premiér Slovenskej
republiky Mikuláš Dzurinda,
ktorý momentálne pôsobí ako
prezident Centra pre európske
štúdie a taktiež v Európskej ľudovej strane. Hlavnou témou besedy boli voľby do Európskeho
parlamentu. Žiakom prízvukoval dôležitosť účasti na voľbách,
ktoré budú 25. mája, predstavil
históriu vzniku Európskej únie,
jej význam ako aj nadchádzajúci brexit a jeho negatívny vplyv
na študijné a pracovné možnosti
mladých Slovákov.
K 1. marcu vydala Slovenská
pošta známku s podobizňou Michala Strenka, ktorý v tento deň
roku 1945 padol v bojoch na pacifickom ostrove Iwo Jima. Michal Strenk sa narodil v rusínskej obci Jarabina v okrese Stará
Ľubovňa 10. 11. 1919, no už ako
šesťročný sa s rodičmi odsťahovali do Pensylvánie, kde v roku
1939 nastúpil do americkej námornej pechoty. Autorom známky s nominálnou hodnotou 1 € je
akademický maliar Igor Piačka.
Službukonajúci záchranári
Tatranskej horskej služby - dobrovoľného zboru (THS-DZ) zasahovali pri kurióznom prípade,
keď sa vo Furkotskej doline zrútil
po silnom náraze vetra teplovzdušný balón. Dvom Poliakom,
ktorí na ňom leteli v rámci veľkej
balónovej fiesty, sa ako zázrakom
nič nestalo.
Tatry si vyžiadali ďalšie obete. Posledný februárový deň dopoludnia nahlásili Operačnému
stredisku tiesňového volania
Horskej záchrannej služby (HZS)
pád lavíny vo Veľkom Mlynárovom žľabe v Bielovodskej doline.
Lavína strhla jedného z dvojice
horolezcov, ktorí v danej chvíli
liezli v hornej časti žľabu. Druhý
(pokračovanie na str. 11)
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„Krásne prostredie Tatier pôsobí na psychiku človeka. Keď sa ráno prebudíte
a uvidíte ožiarené vrcholky hôr, nemôžete sa na nič hnevať.
Je tu krásne prostredie, čistý vzduch, život gombička.
Som vďačná osudu, že som tu mohla žiť a stretnúť takých skvelých ľudí, “
tieto slová úprimnej vďaky vyjadrila pred rokom charizmatická Marta Šimová pri preberaní ceny
mesta za celoživotný prínos. Do spomienok žiakov sa zapísala ako výborná a spravodlivá učiteľka,
do histórie Tatier ako spoluzakladateľka profesionálnej Tatranskej horskej služby a prvá vysokohorská záchranárka na území vtedajšieho Československa. Jej láskavé srdce utíchlo 25. februára.
Marta Šimová sa narodila v roku 1926 v Komárne. Vyrastala v Bratislave, kde po maturite
na gymnáziu nastúpila na Filozofickú fakultu
Univerzity Komenského, odbor telesná výchova a anglický jazyk. Stala sa členkou horolezeckého klubu JAMES, s ktorým neskôr chodievala do Tatier na horolezecké kurzy, kde spoznala
svojho budúceho manžela Vladimíra. Tatry
obom učarovali a tak sa rozhodli, že po skončení školy sa usadia práve tu. Počas štúdia celé
leto chatárčili na Chate pod Rysmi, ktorú mal
v prenájme bratislavský JAMES, liezli a trávili
čas s priateľmi v horách. V povojnovom období silnel cestovný ruch a s nárastom turizmu
súvisel aj nárast úrazovosti v horách. Napriek
všemožnej obetavosti dobrovoľníci nedokázali
vždy včas pomôcť zraneným, a tak Michal Chudík, Gustáv Nedobrý, Ivan Bohuš podnietili
vznik profesionálnej horskej záchrannej služby
v Tatrách. Vďaka ich iniciatíve a pomoci priateľov vznikla v januári 1950 v Starom Smokovci profesionálna Tatranská záchranná služba.
Jej prvými členmi boli Vladimír Šimo, Július
Andráši a Marta Šimová, ktorá sa do histórie
zapísala ako prvá profesionálna horská záchranárka. Jediná žena v horskej službe v celom
Československu mala na starosti najmä organizáciu záchranných akcií. Po štyroch rokoch
v horskej službe sa naplno venovala výchove
svojich dcér – Marty a Barbary. V roku 1957 sa
vrátila do školského prostredia, keď nastúpila

ako učiteľka do ZDŠ v Hornom, po dobudovaní školy v Dolnom Smokovci, kde päť rokov zastávala funkciu zástupkyne riaditeľa. Na hodiny angličtiny a nemčiny k nej prichádzali žiaci
zo širokého okolia.
Do spomienok žiakov sa zapísala ako organizátorka nevšedných výletov, stanovačiek,
exkurzií do zahraničia, nedeľných túr na tatranské chaty, plaveckých výcvikov či pretekov v lyžovaní, sánkovaní a krasokorčuľovaní.
Po dvanásťročnom pôsobení na základnej škole v Dolnom Smokovci odišla učiť na Filozofickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
do Prešova, na katedru západných jazykov, kde
pokračovala v propagácii Tatier organizovaním spoločných výletov. Okrem vzdelania žiakom vštepovala solidaritu, vzťah k všeľudským
hodnotám, pomoci a dobru.
kb
Česť jej pamiatke!

Športové triedy pre tatranské deti
Základná škola s materskou školou v Dolnom Smokovci
buduje u detí vzťah k pohybu už od predškolského veku.
Tentoraz chcú prispieť k rozvoju športu zriadením ďalších
špecializovaných športových tried.
Prvá športová trieda funguje u škôlkarov od začiatku
roka. Vedenie školy má v pláne
otvoriť športovú triedu pre žiakov základnej školy od budúceho školského roku. „Športové
aktivity sú v škôlke rozdelené
do rôznych záujmových blokov.
Začínali sme na jeseň plávaním,
ktoré sme striedali s lezením
na lezeckej stene, v zime to bolo
najmä korčuľovanie a lyžovanie.
Jednotlivé aktivity sme striedali
podľa podmienok a tak, aby to
bolo pestré a pre deti čo najza-

ujímavejšie. Vždy sa snažíme
dané aktivity presúvať vonku,
aby boli čo najviac na čerstvom
vzduchu. Od rodičov máme zatiaľ pozitívne ohlasy. Verím, že
deti, ktoré začali s týmito športovými aktivitami v škôlke, v nich
budú pokračovať ďalej aj v prvom ročníku,“ povedal riaditeľ
školy Ondrej Balogh, ktorý
verí, že o šport bude v Tatrách
stále veľký záujem.
Keďže špecializovaná športová trieda sa dá otvoriť až
od piateho ročníka, žiaci prvé-

ho stupňa budú môcť od septembra 2019 navštevovať triedu
so zameraním na všeobecnú
športovú prípravu. V prípade
záujmu by žiaci druhého stupňa mohli v budúcnosti navštevovať už triedy špecializované
na jednotlivé druhy športov.
Momentálne je pre žiakov dolnosmokoveckej školy k dispozícii lyžiarska škola, ktorá má
prenajatú telocvičňu a navštevuje ju množstvo nádejných
lyžiarov.
Rodičia sa budú môcť rozhodnúť, či svoje deti zapíšu do klasickej alebo športovej triedy
na zápise, ktorý sa uskutoční
3. apríla.
kb
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Ako funguje m o j e t e lo ?
Ešte tri dni si môžete v priestoroch popradského obchodného centra Forum pozrieť inter
aktívnu edukatívnu výstavu „Moje telo“. Nielen
deti mali možnosť v termíne od 28. februára do
10. marca zistiť množstvo zaujímavých faktov
o svojom tele. Vďaka modelom zistili, koľko kostí
má človek, ako vyzerajú ľudské orgány, no dozvedeli sa aj zaujímavosti ako napríklad to, ktorá
časť nášho tela má najdlhší názov. Medzi dych
vyrážajúce fakty patrili zistenia, že najsilnejší sval
v našom tele je jazyk, že zuby sú jediná časť tela,
ktorá sa nedokáže vyliečiť sama a že náš mozog
vyprodukuje za jeden deň viac elektrických impulzov ako všetky mobily sveta.

TIPY z tatranskej

knižnice

Škubla, Pavol:
Slovensko: hrady, zámky, kaštiele

Táto publikácia prináša výber
textových a obrazových informácií
o našich 120 najznámejších hradoch,
zámkoch a kaštieľoch. Chronologický text dopĺňajú príbehy, zaujímavosti, povesti, legendy aj povery.
Trainito, Egidio:
Podmorské divy sveta

Najkrajšie podmorské divy sveta
v knihe známych potápačov a oceánológov. Originálne svedectvo o živom bohatstve svetových morí.
Špeciálne vyhotovené fotografie
morskej fauny a flóry. Unikátne zábery živočíchov z pobrežných šelfov
a koralových útesov tropických
a subtropických morí. Trojrozmerné
nákresy a plániky najlepších miest
na štúdium života pod hladinou.
Mapy a podrobné opisy každého
miesta. Užitočné rady a tipy pre potápačov.
Hanuljaková, Helena:
Nemčina nielen pre samoukov

Čoraz viac dnešných mladých ľudí
hľadá svoje uplatnenie v zahraničí,
mnohí z nich v nemecky hovoriacich
krajinách. Práve im je určená obsahovo bohatá a zaujímavá učebnica nemčiny, ktorá im umožní osvojiť si nemecký jazyk aj bez pomoci učiteľa...
Milanová, Natália: Dejiny statočného
národa slovenského

Dejiny statočného národa slovenského sú debutom autorky Natálie
Gálisovej Milanovej, ktorá sa rozhodla posvietiť si na slovenské dejiny
z celkom nového pohľadu.
Vitale, Joe: Sedem stratených
tajomstiev úspechu

Vášnivá kniha plná nadčasových,
inšpiratívnych, vnímavých, silných
a úprimných myšlienok, ktoré kdesi
vyslovil dejinami zabudnutý génius
Bruce Barton.
Vasil, Ján: Himalaja orient

33 vtipných, neuveriteľných ale pravdivých príbehov (poviedok) z Orientu
a zároveň mystický román ako vyšitý.

Zdenka Štefaňáková

Bezplatná výstava prebieha v priestoroch nákupného centra v čase od 10.00 do 18.00 hodiny
formou komentovaných exkurzií, ktoré trvajú
približne 40 minút. Pre veľký záujem o komentovanú prehliadku je potrebné vopred sa na ňu
kb
nahlásiť. 

„Popri zameraní navonok ani nedbáme,
že sa čosi deje s naším vnútrom...“
Publikácia o Belovi Kapolkovi, ktorá vychádza ako jedenásty
zväzok edície Tatranské listy z dielne Podtatranskej knižnice
v Poprade, prináša okrem podrobnej sondy do života nosiča,
chatára, horolezca, no v neposlednom rade spisovateľa takisto
päť málo známych poviedok z rozpätia rokov 1969–1978.
Hoci sa Kapolka narodil neďaleko Zlatých Moraviec, od útleho veku vyrastal
pod Tatrami. Práve tie sa mu
na celý život stali inšpiráciou,
zázemím a útočiskom.
Jeho pôsobenie tu sa spája s Téryho chatou, kde začínal vo svojich dvadsiatich
troch rokoch ako nosič a ďalšie obdobie strávil na Chate
pod Rysmi a Chate pod Soliskom. V tom čase (1962) mu
vyšla prvá poviedka Tirpak
publikovaná v časopise Mladá
tvorba a bola akýmsi spúšťacím mechanizmom jeho spisovateľskej dráhy. Práve tieto
tatranské zákutia sa stali kulisou jeho príbehov prvých
dvoch kníh. Vracal sa v nich
do detských rokov, vojenských
čias ako aj k spomienkam
na pašeráctvo. Silným tematickým okruhom jeho próz sú
však práve zážitky zo života
nosičov, horolezcov, lyžiarov...
Jeho zbierka poviedok Kanadské smreky (1967) bola prvou
knižkou o Tatrách – ocenený
bol za ňu Cenou Ivana Kraska
za debut, o rok neskôr nasledovala kniha Strecha. Za čias
jeho chatárčenia navštevovali
chaty spisovatelia, hudobníci, recitovala sa poézia, znela
hudba. No značnú väčšinu textov tvoril na Zbojníckej chate,
kde sa venoval aj písaniu príbehov zaradených do detskej

knihy Mesiac nad Prostredným hrotom. O niekoľko rokov nato sa stala predlohou
na nakrútenie televízneho
seriálu Chlapec a pes. Začiatkom sedemdesiatych rokov sa
opätovne vrátil na Térynku,
kde zotrval až do svojej smrti
v roku 1994.
Vo výbere Tatranských listov sú zaradené tie Kapolkove
poviedky, ktoré sú len málo
známe alebo boli vydané iba
v časopisoch ako aj jedna
z jeho esejí: Na začiatku dúhy,
Tirpak, Pašeráci, Červené jablko a Vlčiak sedí pri dverách.
Publikácia je doplnená o spomienky jeho priateľov a fotografie zachytávajúce jeho život
v Tatrách. Predstavuje tak
ďalší dôležitý čriepok v mozaike osobnosti Bela Kapolku
a je svedectvom o tatranskom
prostredí a aj literatúre tej
doby.
mp
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zostal uviaznutý v exponovanom
teréne, asi 100 metrov pod vrcholom a nemal s kamarátom
hlasový ani vizuálny kontakt.
O súčinnosť bola okamžite požiadaná VZZS z Popradu. Posádka vrtuľníka VZZS vyzdvihla
na heliporte v Starom Smokovci psovoda s lavínovým psom
a spoločne smerovali na miesto
nehody. Druhá skupina záchranárov smerovala do oblasti pozemne a ďalší záchranári boli
pripravení na heliporte. Lavínou
zasiahnutého horolezca, dlhoročného člena HZS Nízke Tatry
(48) sa podarilo okamžite ešte
zo vzduchu lokalizovať. Bol čiastočne zasypaný, no pri páde utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Druhého horolezca bolo
potrebné vyprostiť z exponovaného terénu, no pre silný nárazový vietor nebolo možné uskutočniť to pomocou leteckej techniky.
Horolezec začal sám zostupovať
žľabom naproti horským záchranárom. V ústi žľabu už boli
podmienky pre letecký zásah
priaznivejšie. Vrtuľník sa po medzipristátí v ústi Bielovodskej
doliny vrátil spolu so záchranárom HZS do doliny a horolezec
bol následne pomocou palubného žeriava evakuovaný z terénu
a vysadený pri horárni na Lysej
Poľane, odkiaľ pokračoval vlastným motorovým vozidlom.
Záchranári HZS boli 22.
februára požiadaní o pomoc
pre maďarských horolezcov, ktorých strhla lavína pod Pfinnovou
kopou v Malej Studenej doline.
V Tatrách panovali veľmi zle poveternostné podmienky, snežilo
a fúkal silný nárazový vietor.
Záchranári HZS sa za pomoci
snežných skútrov dostali do doliny, odkiaľ museli pokračovať
pozemne. Medzitým sa podarilo
skupine horolezcov kriticky zasypaného kamaráta lokalizovať
a vyhrabať spod nánosu lavíny,
žiaľ nejavil známky života, preto
bola okamžite zahájená laická
resuscitácia. Za pomoci dobrovoľných záchranárov HZS, ktorí
vyrazili z Téryho chaty, bol postihnutý transportovaný na chatu, kde sa pokračovalo v resuscitácií pomocou pristroja AED
(automatický externý defibrilátor). Po konzultácii s lekárom
bola asi po hodine a pol resuscitácia ukončená. Záchranári HZS
transportovali telo nebohého
48-ročného horolezca pomocou
kanadských saní a lanovej techniky do Starého Smokovca, kde
ho odovzdali príslušníkom polície. 
kb
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Aktuality z kultúry a športu
Oddelenie momentálne „žije“ najmä prípravami na blížiace
sa tradičné podujatie Dni mesta Vysoké Tatry 2019, v rámci
ktorého sa obyvatelia môžu tešiť na pestrú paletu kvalitných
kultúrno-športových akcií..
Plné ruky práce mali praKultúrni pracovníci v uply- covníci OKaŠ aj s administranulých dňoch pripravili po- tívnou prípravou materiálov
zvánky a začali s ich distribú- na nedávne mestské zastupiteľciou. V súvislosti s tým sa už stvo k dotáciám na veľké prorozbehlo aj natáčanie medai- jekty. Po ich odsúhlasení prilónov ocenených osobností, pravujú a uzatvárajú zmluvy
doťahujú sa scenáre a na záver so všetkými ich prijímateľmi
zostáva strih, výber hudby a fi- a kompletizujú pre nich tiež
nálne dolaďovanie všetkých metodické pokyny k vyúčtovadetailov. Vyrobené sú aj pa- niu.
28. februára bola uzáviermätné plakety pre ocenených
Tatrancov v kategóriách Cena ka participatívneho rozpočtu
primátora za čin roka 2018, grantového systému, ktorý neCena mesta za celoživotné die- sie názov Hory nápadov. Aklo a novú osobnosť má tiež Tat- tuálne sa bude prihlásených
43 žiadostí v celkovej hodnote
ranská športová sieň slávy.
„Naďalej pracujeme na prí- 106 446 € posudzovať – priprave podujatí a akcií, ktoré pravia sa odborné stanoviská
nás čakajú v najbližšom obdo- pre hodnotiacu komisiu, ktorá
bí,“ uviedol vedúci oddelenia bude v blízkej budúcnosti (do
Ján Bendík – zasadal úzky prí- 15. marca) zvolaná.
„Popri tom sme zabezpečili
pravný výbor tretieho ročníka
futbalového turnaja mládeže aj účinkujúcich na dvojdňokategórie U15 O pohár Vyso- vé mestské oslavy MDD – 30.
kých Tatier a zároveň už zasa- mája pre škôlky a na ďalší deň
dal aj prípravný výbor veľkého 31. mája pre školopovinné deti.
podujatia Prvý máj vo Vyso- Venovali sme sa aj prípravám
kých Tatrách. „Popri tom sme podujatí Tatranského kultúrsa zaoberali tým, čo je aktuálne, neho leta. V tomto ohľade som
a to je marcový plagát podujatí, naozaj veľmi spokojný, keďže sa
ktorý bol hneď na začiatku me- nám podarilo dotiahnuť partsiaca rozdistribuovaný,“ doplnil. nerstvo s Hotelom Lomnica

pri organizovaní niektorých letných podujatí, či už je to známa
akcia pod názvom Symphony
night (28. júla), ale aj program
k 30. výročiu založenia divadelného súboru Paľa Bielika bude
mať svoje zázemie práve tam,“
prezradil Bendík, ktorý zároveň
dodal, že predmetom spoločnej
debaty boli už aj Vianočné trhy
2019 a program s nimi súvisiaci, keďže niektoré veci sa musia
robiť s naozaj veľkým predstihom.
V mesiaci apríl je na programe podujatie s názvom Tatranská literárna jar. Referenti OKaŠ
s predsedom Spolku slovenských spisovateľov Miroslavom
Bielikom začali pripravovať
celú koncepciu tohto literárneho festivalu, ktorý sa uskutoční
v dňoch 11. až 14. apríla.
Knižnica Vysoké Tatry
v mesiaci február zaregistrovala
412 návštevníkov, ktorí si vypožičali 1 644 kníh. Uskutočnené
boli dve podujatia s viac ako 30
účastníkmi.
V uplynulých dňoch sa tiež
uskutočnil prvý ročník pretekov Pohár primátora Vysokých
Tatier v bežeckom lyžovaní,
ktorých sa zúčastnilo do štyridsať žiakov zo základných škôl
v Tatranskej Lomnici a Vyšných
Hágov. Nakoľko snehové pod-

mienky už neboli celkom ideálne, podujatie sa konalo práve
tam, vo V. Hágoch. Mladí bežci
najskôr absolvovali kvalifikačné kolo, na základe ktorého boli
podľa časov rozdelení do semifinále, pričom prví dvaja pretekári postúpili do finále. Menšie
deti išli 400 m, deti vyšších ročníkov na lyžiach odbehli 800 m
klasickou technikou. (Viac informácií spolu s výsledkami sa
dozviete z článku na strane 13.)
„Momentálne finišujeme
s prípravami finále Pohára primátora Vysokých Tatier v obrovskom slalome na Štrbskom Plese
a dolaďujeme detaily na deň nosičstva, ktoré sa uskutočnia už
o niekoľko dní – 14. a 16. marca,
a to v rámci Dní mesta. V Švajčiarskom dome si záujemcovia
a zvedavci budú môcť vyskúšať
nakladanie nosičskej krošne, takisto budú môcť na skúšku absolvovať malý okruh na Kalváriu s krošňou na chrbte a Pišta
Bačkor ako aj iní tatranskí nosiči prezradia viac o tomto ,remesle‘ v rámci svojich prednášok,“
prezradil Peter Végh, športový
referent OKaŠ.
Novinkou je zriadená facebooková stránka Vysoké Tatry – kultúra a šport, na ktorej
je možné nájsť všetky dôležité
aktuálne informácie týkajúce sa
podujatí v Tatrách.
 OKaŠ a mp

Zdolajte najvyššiu stenu sveta! Priamo v Poprade
V Poprade 23. februára otvorili najvyššiu indoorovú
(vnútornú) lezeckú stenu na svete! Za jedinečným
projektom stojí Tina Adamcová s Marošom Kočanom,
ktorí za 10 mesiacov premenili roky chátrajúcu paneláreň na útulnú lezeckú stenu, ktorá je jedinou pod Tatrami a zároveň najvyššou na svete.
Lezecká stena WoodRock sa
nachádza v priestoroch bývalej
panelárne na Partizánskej ulici.
S výškou 31 metrov je svetovým
unikátom.
Hala, v ktorej sa lezecké centrum nachádza, bola postavená
okolo roku 1970. Vyrábali sa
v nej panely pre bytové domy
a stavby v Poprade, širokom
okolí i zahraničí. V roku 2002
sa výrobňa presunula do iného
objektu, a tak až do roku 2016
chátrala. Pred demoláciou ju
zachránili Tina s Marošom,
ktorí si splnili sen o lezeckej
stene a hale dali druhú šancu.
„Do Tatier som sa presťahovala

v čase, keď sa demontovala jediná lezecká stena v Poprade v nákupnom centre. V tom čase
som liezla na skalkách a tešila
sa, že prídem do Popradu, kde
majú stenu dokonca aj v obchode C Cvičná lezecká stena mi
tu neskôr veľmi chýbala, a tak
mi napadlo, či si nepostavíme
vlastnú. Maroš sa toho chytil,
tak sme sa pustili do hľadania
objektu. Hľadali sme dva roky.
Niekde sme prišli neskoro, inde
to bolo príliš drahé, ďalšie objekty nám nevyhovovali... Jednoduchšie by možno bolo postaviť
nový objekt, no sme zástancami
toho, aby sa nestavalo, kým tu

stoja funkčné nevyužité budovy.
Táto hala bola voľná na prenájom a mala aj ideálnu výšku.
V septembri 2015 sme sa pustili
do budovania a 24. júna 2016
sme už otvárali prvú časť – lezeckú stenu vysokú 13 metrov,
kaviareň... Až teraz, po takmer
dvoch rokoch, sme otvorili naj-

vyššiu časť – Everest – lezeckú
plochu so 7 líniami vysokú 31
metrov. S touto výškou je najvyššou na svete (najvyššia stena
v exteriéri je vysoká 37 metrov).
Trikrát týždenne robíme tréningy pre deti, organizujeme tu
prednášky a besedy. Založili sme
občianske združenie – športový
klub, v ktorom oboznamujeme
verejnosť s menej populárnymi
športami ako je nielen lezenie,
ale aj paragliding, paddleboarding, snowkiting, kitesurfing,
robíme rôzne kurzy, lezieme
ľady, venujeme sa vysokohorskej
turistike a cyklistike... Navštívili
nás lezci z celého sveta, ktorým
sa tu veľmi páčilo a povedali
nám, že sme najútulnejšia stena,
akú videli,“ porozprávala nám
inštruktorka lezenia a kondičná
kb
trénerka Tina. 
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B e ž e c k é p r e t e k y s ú o b n ove n é !
(dokončenie z titulnej strany)

Posledný februárový deň
patril bežcom na lyžiach z tatranských základných škôl.
Na štart prvého ročníka Pohára primátora Vysokých Tatier
v bežeckom lyžovaní sa postavilo takmer 40 talentovaných
športovcov.
Počasie prialo, trať bola perfektne upravená a vďaka usporiadateľom z Oddelenia kultúry
a športu mesta Vysoké Tatry,
školám, rodičom a dobrovoľníkom bola organizácia pretekov
zabezpečená na veľmi vysokej
úrovni. Ani sa nechcelo veriť,
že preteky boli spontánnym nápadom na rodičovskom združení a už o mesiac sa písal ich
prvý ročník. „Na januárovom
rodičovskom združení sa ma
jeden otecko opýtal, či by sme
sa okrem zjazdových pretekov
nemohli zúčastniť aj bežkárskych. V tom čase sme odosielali
prihlášky na Pohár primátora
v zjazdovom lyžovaní a tak som
sa organizátorov z Oddelenia
kultúry a športu (OKaŠ) opýtala, či by sme niekedy v budúcnosti nezorganizovali aj súťaž
pre bežkárov. O dva dni mi volali, že preteky sa uskutočnia už
tento rok. Bolo to neuveriteľné!

Za Hágy súťažilo 12 detí,
čiže polovica žiakov, hoci
na tréningy pod vedením
jedného z rodičov ich chodí ešte viac,“ povedala
riaditeľka málotriednej
školy vo Vyšných Hágoch Beáta Evansová. Absolútnym víťazom
premiérového ročníka
„Preteky boli výsledkom sa stal Oliver Vrábel
toho, že po 14 rokoch - tohtoročný majster
máme na oddelení refe- Slovenska v behu
renta pre šport. Hoci na- na lyžiach, ktorý
stúpil len od nového roku predviedol na trati
na polovičný úväzok, jeho obdivuhodný výkon.
prácu cítiť už teraz a tieto
preteky považujem za malý zá- kov v behu na lyžiach. Asi pred
zrak, keďže neboli ani v pláne, 10 rokmi sme chceli tento šport
ani v rozpočte. Boli výsledkom v meste oživiť - v rozpočte sme
jeho aktivity, toho, ako dokázal vyčlenili financie na trénerov.
pritiahnuť dobrovoľníkov, rodi- Vtedy sa nám to ale nepodaričov, školy, priateľov a z drobnej lo, no o to viac ma teší, že sme
rezervy v rozpočte nakúpiť pohá- po rokoch prinavrátili bežecké
re pre víťazov. Z môjho pohľadu súťaže pre žiakov a stretli sme sa
to bolo neuveriteľné. Teším sa na čerstvom vzduchu. Ďakujem
na ďalšie aktivity a ďalšie roční- všetkým organizátorom a dobroky pretekov, ktoré budú pokra- voľníkom, ktorí pomohli s orgačovať aj v budúcnosti a verím, nizáciou a deťom za účasť.“
že detí v stope bude stále viac,“ Výsledky:
Mladší žiaci: 1. Martin Svätozhodnotil vedúci OKaŠ Ján
Bendík. Myšlienku samozrej- jánsky (ZŠ T. Lomnica) 2. Filip
me podporil aj primátor mesta Ján Štrba 3. Patrik Rauschgold
Vysoké Tatry Ján Mokoš, ktorý (obaja ZŠ V. Hágy)
má k bežeckému lyžovaniu naoMladšie žiačky: 1. Mária Miszaj blízko: „Keď som bol mladší, tríková 2. Monika Mistríková
absolvoval som množstvo prete- 3. Katarína Hoclárová (všetky

Volejbalové družst vá
si zmerali sily na snehu
archív podujatia

Prvý marcový víkend sa na Štrbskom
Plese uskutočnili 2. majstrovstvá
Slovenska v Snow Volleyballe.
Predstavilo sa na nich osem ženských
a osem mužských trojíc.
Nový šport ašpirujúci na zaradenie do harmonogramu zimných olympijských hier,
ktorý si po celom svete nachádza čoraz viac
fanúšikov, pritiahol pod Tatry nielen kvalitných športovcov, ale aj nemálo divákov.
Volejbal na snehu sa hrá podľa obdobných
pravidiel ako plážový volejbal, výnimkou
sú kopačky na nohách. Oproti debutovému
ročníku majstrovstiev spred roka sa mierne

pozmenil formát súťaže – namiesto dvojíc
do zápasov nastúpili trojice.
Turnaj bol rozdelený do dvoch súťažných dní: v sobotu si volejbalisti zmerali
sily v základných skupinách, v nedeľu ich
čakali semifinálové zápasy a finále. Prvenstvo spomedzi žien si vysúťažila trojica
Poszmiková – Zyani – Eleková, medzi mužmi podala najlepší výkon trojica v zložení
Kociňák – Janto – Kuruc. Atmosféru Snow
Volleyball 2019 spríjemňoval fanúšikom
DJ a nechýbalo ani vystúpenie roztlieskamp
vačiek Angels Cheerleaders. 

zo ZŠ Vyšné Hágy)
Starší žiaci: 1. Oliver Vrábel
2. Andreas Brabec 3. Tomáš
Ľudovít Dorko (všetci zo ZŠ T.
Lomnica)
Staršie žiačky: 1. Hana Chudíková 2. Tímea Polorecká 3.
Tamara Dorková (všetky zo ZŠ
T. Lomnica)
Súťažili v disciplíne šprint, kde
sa tí najlepší kvalifikovali do finálových kôl. Všetci žiaci podali
obdivuhodné výkony a preukázali svoju bojovnosť, ale aj kolektívneho ducha a vzájomne sa
podporovali. Pre veľký úspech sa
preteky určite zopakujú aj o rok,
pravdepodobne aj v dvoch súťažných kolách na rôznych
kb
miestach Tatier.

Posledný deň jarných prázdnin východného Slovenska už neoddeliteľne patrí Jarným
prázdninovým pretekom organizovaným lyžiarskou školou Park Ski School Štrbské Pleso.
Veterné počasie, ktoré piatku kraľovalo, neodradilo 41 pretekárov, ktorí zabojovali o víťazstvo v šiestich kategóriách (deti do 6 rokov,
chlapci a dievčatá v kategórii od 7 do 9 rokov,
10 až 12 rokov a snowboard). Najrýchlejším
spomedzi všetkých lyžiarov bol Samuel Pavlík
z Popradu. 
M. Tomko
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Sezóna zimných športov vrcholí
V areáli bežeckého lyžovania na Štrbskom Plese sa v sobotu 23. februára po prvý
raz uskutočnilo rodinné bežecké podujatie na lyžiach s názvom Rezká Bežka.
Detskí aj dospelí účastníci mali počas
dňa možnosť užiť si viacero disciplín.
Organizátori v spolupráci s partnermi
pripravili bohatý celodenný športový
program.
Dospelí pretekali voľnou technikou
s hromadným štartom na vzdialenosť
2,5 km, 5 km a v štafetách na 2 x 2,5
km. Na deti čakal pripravený okruh
dlhý 700 a 1 400 m. Celodenné podujatie vyvrcholilo v podvečerných hodinách vyraďovacím kolom na 1 km.

V celkovom poradí sa medzi ženami
na prvej priečke umiestnila Zuzana
Šefčíková (0:20:09.8), druhá skončila Miriam Reistetterová (0:23:12.0)
a tretie miesto obsadila Anna Novysedláková (0:27:58.5). Najúspešnejším
pretekárom mužskej kategórie sa stal
Michal Jurčo (0:15:57.1), druhý do cieľa dobehol Róbert Krištof (0:21:24.5)
a Ladislav Beracko (0:22:46.2) sa
umiestnil tretí.
mp

ly ž o va l o s a a j u g o r a l o v
V sobotu 23. februára sa na svahu SKI TAJA v Tatranskej Javorine
uskutočnili už po tretí krát Goralské lyžiarske a snowboardové preteky,
ktorých usporiadateľom bola obec Tatranská Javorina v spolupráci
so strediskom  SKI TAJA Tatranská Javorina.
Pri krásnom slnečnom počasí sa pretekov v obrovskom slalome zúčastnilo 50 lyžiarov v šiestich kategóriách a na snowboarde si zmeralo sily 9 pretekárov v štyroch
kategóriách. Pretekov sa mali možnosť
zúčastniť nielen domáci obyvatelia Tatranskej Javoriny, ale aj priaznivci a návštevníci tohto krásneho kúta Slovenska,
ktorí si mali chuť zasúťažiť s domácimi
goralmi. Nechýbal zdravý športový duch,

súťaživosť a dobrá nálada. Všetci prítomní si pochutili na výbornej kapustnici,
zohriali sa pri čaji a víťazi sa tešili zo skvelých cien.
Obec Tatranská Javorina všetkým zúčastneným športovcom aj divákom ďakuje, víťazom blahoželá, teší sa a už teraz
pozýva na ďalšie ročníky goralských lyžiarskych pretekov všetkých priaznivcov
lyžovania na svahoch strediska SKI TAJA
v Tatranskej Javorine. Vďaka patrí všetkým sponzorom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu pretekov.
Alena Pitoňáková,
starostka obce

Úspešné II. kolo Deaf Ski Europacupu

V Nemeckom zimnom stredisku Todtnauberg sa v dňoch 15. až 17.
februára uskutočnilo druhé kolo pretekov nepočujúcich lyžiarov
Deaf Ski Europacup v alpských disciplínach.
Na uvedenom podujatí sa výborne darilo našim pretekárom z TJ Vysoké
Tatry. V silnej konkurencii sa darilo najmä Dávidovi Pristačovi, ktorý bol
v kategórii muži ako junior najrýchlejší v obidvoch kolách a zvíťazil v slalome. V kategórii juniori zvíťazil v super kombinácii a v slalome. Darilo sa
aj Terezke Pristačovej, keď ako juniorka v kategórii ženy obsadila v obrovskom slalome a slalome 5. miesto a v zvíťazila v juniorkách. Náš veterán
Martin Legutky sa umiestnil v slalome na 4. mieste a v obrovskom slalome
na 9. mieste. Finále Europacupu sa uskutoční 8. až 10. marca v rakúskom
M. Legutky, tréner
lyžiarskom stredisku Gerlitzen.

Dňa 24. februára sa uskutočnili Majstrovstvá sveta v zimnom
triatlone v kanadskej provincii Quebec, na ktorých sa zúčastnili aj dvaja pretekári v behu na lyžiach zo Športového klubu
polície Vysoké Tatry – Peter Mlynár a Peter Žiška. Zimný triatlon mal dĺžku 25 km a skladal sa z terénneho behu v snehu (4,5
km), rýchlokorčuľovania (11 km) a behu na lyžiach (9,5 km).
Peter Mlynár si svojím výkonom vybojoval úžasné druhé
miesto, keď do cieľa dobehol s časom 01:10:16,0 hod., so stratou necelých dvoch minút za víťazom pretekov – Kanaďanom
Maximom Leboeufom (01:08:48,8 hod.), no zároveň predbehol ďalšieho domáceho reprezentanta Christophera Busseta
(01:10:50,7 hod.). Obdiv si zaslúži aj druhý slovenský pretekár
Peter Žiška, ktorý skončil v poradí šiesty (s časom 01:17:11,2
hod.). 
Pavol Mlynár
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VPS Vysoké Tatry, s. r. o.
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie
Vedúceho prevádzky údržby miestnych komunikácií
a verejnej zelene Starý Smokovec.
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického
smeru (v odbore dopravy, poľnohospodárstva-lesníctva,
ochrany životného prostredia)
- 3 roky praxe v oblasti technického zabezpečenia letnej
a zimnej údržby komunikácií a verejnej zelene
- odborná spôsobilosť v cestnej doprave
- vodičský preukaz skupiny B
- bezúhonnosť, komunikačné, organizačné a riadiace
schopnosti, spoľahlivosť, zodpovednosť.
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania a životopis s označením „Výberové konanie“ je potrebné doručiť
na adresu: VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 45, 062 01
Vysoké Tatry
do piatku 29.03.2019 do 14,00 hod.
Dátum a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá oznámené
7 kalendárnych dní pred jeho uskutočnením.
Ing. Ladislav Holík
riaditeľ spoločnosti

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

4. marca opustil tento svet vo veku 46 rokov

Adrián Janičko

(*20. 06. 1972).
Tatranec - rodák z Dolného Smokovca,
obyvateľ Nového Smokovca,
ktorý bol jedno funkčné obdobie
hlavným kontrolórom mesta.
Venujte mu tichú spomienku.
6. marca sme si pripomenuli
desiate výročie od úmrtia

Ing. Beátky Skokanovej.
Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej tichú spomienku.

Mesto
Vysoké Tatry
Oznámenie o vyhlásení výberového konania

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

vyhlasuje

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

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.

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

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

Smútiaca rodina
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TD 5/2019

Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

7.3. - 20.3. 2019

Vstup voľný

Program
16:00 h - Starý Smokovec - Vila Flóra

13.3. POD TIEŇOM OBROV

Vernisáž výstavy čiernobielych horských fotograﬁí v duchu
minimalizmu významného slovenského fotografa Petra Svobodu.
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NASLEDUJ VIETOR

Starý Smokovec – Kaviareň a čajovňa U Vlka

19:00 h

13-16

DNI MESTA
VYSOKÉ TATRY

SOBOTA

PROGRAMY

Film NL, 38 min., r. 2017, réžia: Bob van de Gronde.
Filmové premietanie festivalu Hory a mesto.
Organizátor: Kaviareň a čajovňa U Vlka, rezervácie:
uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk, +421 908 704 412

Vstupné: 1 €

VÝSTAVY

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA

ZÁSAHY
TATRY 2019
Vernisáž výstavy architektonických štúdií s nápadmi

Starý Smokovec

na skvalitnenie verejných priestranstiev vo Vysokých Tatrách.

POHÁR PRIMÁTORA VYSOKÝCH
TATIER
9:00 h - Štrbské Pleso - svah Interski

Expozície:

Vstupné: 0,50 € - 2 €

celý
mesiac

Finálové kolo XXIII. ročníka pretekov žiakov
základných škôl mesta Vysoké Tatry v obrovskom slalome.

15.3. TATRANSKÝ GALAVEČER

17:00 h - Nový Smokovec - Kúpele a.s.,
kongresová sála

Slávnostné udeľovanie výročných cien mesta Vysoké Tatry.
V sprievodnom programe účinkuje mužský spevácky zbor
DANUBIUS OCTET SINGERS z Bratislavy.
Moderuje: Juraj SARVAŠ.

STARÉ LYŽE

09:00-18:00

Starý Smokovec – Vila Alica, Múzeum
tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe

celý
mesiac

Príbeh lyžiara Petra Mlynára. Rozprávanie a premietanie
o lyžovaní.

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

19:00 h

celý
mesiac

HORY A MESTO

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

Starý Smokovec – Kaviareň a čajovňa U Vlka
VŠETKÝMI MILOVANÝ APA ŠERPA - Film Kanada, 14 min.,
r. 2017, réžia: Eric Crosland
ZAMRZNUTÁ CESTA - Film GB, 24. min, r. 2017,
réžia: Ben Page.

celý
mesiac

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

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
VYŠNÝCH HÁGOV

Vyšné Hágy - zraz pred budovou TEŽ

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu
pamiatok a zaujímavostiach.

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

09:00-18:00

okrem pondelkov

09:30 h

Vstupné: 6 €-9 €

17:00 h

ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

predpredaj: 3 €

s tematikou anjelov v nás
a mimo nás.
od 13.3.2019
POD TIEŇOM OBROV Výstava čiernobielych
fotograﬁí v duchu
minimalizmu významného
slovenského fotografa
Petra Svobodu.

ZÁSAHY TATRY 2019 Výstava

od 13.3.2019

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

celý
mesiac
09:00-18:00

Vstup voľný

Predaj kníh s tematikou tatranských nosičov, prednášky
Štefana Bačkora a Petra Petrasa. Od 11:30 h praktické ukážky
nakladania nákladu na krošne a možnosť nosenia nákladu
na cvičnom okruhu Pekná vyhliadka.

Vstupné: 1 €

16

zo zbierok Tatranskej galérie.

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
do 10.3.2019
ANJELI A TÍ DRUHÍ Výstava Helmuta Bistiku

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

10:00 - 12:00 h - Starý Smokovec Švajčiarsky dom, Múzeum nosičov

Vstupné: 3 €

Vstupné: 4 €

TATRY V UMENÍ Stála expozícia s tematikou Tatier

DEŇ S TATRANSKÝMI NOSIČMI

Organizátor všetkých podujatí : Mesto Vysoké Tatry - oddelenie kultúry a športu,
+421 52 478 04 56
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ZATVORENÉ
ZATVORENÉ
10:00 - 14:00
ZATVORENÉ
13:00 - 17:00
10:00 - 14:00
13:00 - 17:00

Vstupné: 6 €-9 €

16.3.

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Vstup voľný

14.3.

14

KALENDÁR
PODUJATÍ

TRICKLANDIA

Starý Smokovec - Tricklandia

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

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

MAJSTRI ĽUDOVEJ VÝROBY
Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

Výstava produkcie troch výrobcov umeleckej tvorby
v roku 2018.
Organizátor: ÚĽUV, +421 52 4467 322, www.uluv.sk

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

