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Do Tatier opäť po roku zavítali literáti
VYSOKÉ TATRY/STARÝ SMOKOVEC – V dňoch od 11. do 15. apríla sa uskutočnil štvrtý ročník medzinárodného literárneho festivalu Tatranská literárna jar. Výnimočný bol aj doposiaľ najvyššou medzinárodnou účasťou. Tatry navštívili autori až zo siedmich európskych krajín: Česka, Poľska, Ukrajiny, Srbska, Maďarska,
Rumunska a domáceho Slovenska. Štvordňové stretnutie sa okrem iného orientovalo
na prehĺbenie literárnych vzťahov tvorcov krajín Vyšehradskej skupiny ako
aj ďalších, pričom jeho atmosféru dotváral bohatý sprievodný program.
Tatranská literárna jar je orga
nizovaná Spolkom slovenských
spisovateľov (SSS) v spolupráci
s mestom Vysoké Tatry a Kniž
nicou Vysoké Tatry. Neodmys
liteľnou súčasťou podujatia bola

takisto séria besied a prezentácií
na školách a v knižniciach, ktoré
otvorili štvrtkový program – ten
toraz sa uskutočnili v Poprade,
vo Svite a Starom Smokovci.
(pokračovanie na str. 4)
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Dolnosmokovecký
lyžiarsky
klub
SnowSports Club má za sebou mimoriadne
úspešnú zimnú sezónu. O skvelých výsledkoch, ktoré zaznamenali mladé talenty, sa
dočítate viac na strane 10.

Smokovecká Kalvária je európskym unikátom. Už tento piatok sa tam stretnú veriaci,
aby si v modlitbách pripomenuli smrť na
kríži i radostné zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.  Viac na strane 8.

V najbližších dňoch oslávime Veľkú
noc, ktorá je najväčším kresťanským
sviatkom. Spájajú sa s ňou aj rôzne
umelecké tradície, ktoré dodnes prežívajú aj v Tatrách.
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videli počuli
Minulý týždeň sa uskutočnil zápis
žiakov do 1. ročníka. Zápisu v Tat
ranskej Lomnici sa zúčastnilo 25 detí,
pričom 3 dostali ročný odklad. Do ZŠ
s MŠ Dolný Smokovec nastúpi v sep
tembri 22 detí. Vedenie školy plánuje
otvoriť dve triedy – klasickú a špor
tovú. Budúcich prváčikov v málo
triednej škole vo Vyšných Hágoch
previedli úlohami starší žiaci. V sep
tembri zasadnú do školských lavíc 8
z 9 predškolákov.
Tatranská Lomnica sa v dňoch 10.
až 12. marca stala dejiskom význam
ného odborného seminára. Uskutoč
nil sa tu 25. ročník medzinárodnej
konferencie zlievačov s názvom
„Spolupráca 2019“. K hlavným cieľom
konferencie patrila najmä výmena
skúseností medzi slovenskými, český
mi a poľskými zlievarňami, vedeckou,
výskumnou a pedagogickou obcou.
Top destináciami v cestovnom
ruchu na Slovensku sú bezpochyby
Vysoké Tatry a Liptov. Podľa údajov
Štatistického úradu SR za mesiac janu
ár sa však Liptov po prvý raz dotiahol
na susedný tatranský región, hoteliéri
zaznamenali o čosi vyššiu návštev
nosť ako u nás v Tatrách, hoci najmä
na prelome rokov nebola núdza o tu
ristov ani pod tatranskými končiarmi.
Dňa 17. apríla sme si pripomenu
li 100. výročie úmrtia slovenského
maliara, krajinára svetového význa
mu, Ladislava Mednyánszkeho (23. 4.
1852 – 17. 4. 1919), ktorý patrí medzi
hlavných predstaviteľov stredoeuróp
skeho maliarstva poslednej tretiny 19.
a začiatku 20. storočia. Značnú časť
svojho detstva prežil v neďalekých
Strážkach, kde tamojší kaštieľ bol ro
diskom umelcovej matky, a v súčas
nosti sa v ňom nachádza aj významná
časť jeho rozsiahleho výtvarného die
la. V tejto súvislosti pripravila Sloven
ská národná galéria – Kaštieľ Strážky
v spolupráci so Základnou umelec
kou školou Ladislava Mednyánszkeho
(Spišská Belá) podujatie s cieľom pri
pomenúť si túto výnimočnú osobnosť
a vzdať jej zaslúženú poctu.
V celoslovenskej súťaži Najkrajší
kalendár Slovenska Prešovský samosprávny kraj zabodoval. V kategórii
regióny získal 2. miesto za nástenný
kalendár Drevené kostolíky Prešov
ského kraja 2019. Triumfovalo aj Vi
horlatské múzeum v Humennom
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,
ktoré si vyslúžilo 1. miesto za kalen
dár V komnatách... Do súťaže sloven
skej kalendárovej tvorby prihlasovali
svoje diela autori, firmy, mestá, obce
i kraje. Odborná porota zložená z vy
sokoškolských pedagógov, grafikov,
fotografov i novinárov v tomto roku
hodnotila 45 nástenných a stolových
kalendárov od 33 vydavateľov.
 mp

Spravodajstvo / ZCR informuje

Raňajky so zamestnávateľmi - služby Úradu práce pre zamestnávateľov
Sériu podujatí so zameraním na vzdelávanie v cestovnom ruchu a podporu zamestnávania
sme úspešne odštartovali Raňajkami so zamestnávateľmi 3. apríla. Zástupcovia Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) a EURESu (Európske služby zamestnanosti) predstavili zamestnávateľom svoje služby a možnosti, ako im môžu pomôcť. V piatich zaujímavých prezentáciách a následnej diskusii sme sa dozvedeli rozličné informácie, z ktorých pre vás vyberáme:
• Vývoj nezamestnanosti
Miera evidovanej nezamest
nanosti je v popradskom okrese
na úrovni 5,04 %, čo predstavu
je takmer historické minimum
za posledných 10 rokov. Uchá
dzačov o zamestnanie je naozaj
málo.
Na zamyslenie: Nízka miera ne
zamestnanosti je znakom prospe
rujúcej ekonomiky a vďaka tomu
sa darí aj podnikateľom v cestov
nom ruchu. O zákazníkov núdza
nie je, no pomaly ich už nemá
kto obsluhovať. Nie je na čase
presmerovať intenzívny marke
ting a starostlivosť zo zákazníkov
na zamestnancov?
• ISTP.SK a nahlasovanie voľných miest
Portál istp.sk ponúka možnosť,
ako pohodlne splniť zákonnú
povinnosť (nahlasovať voľné pra
covné miesta) a súčasne umožňu
je bezplatnú inzerciu vášho voľ
ného miesta.
Náš tip: Využívajte bezplatnú
inzerciu na istp.sk a nezabudnite
na aktualizáciu vašich inzerátov.
Neberte to len ako povinnosť
zo zákona. Takisto si dajte záležať
na obsahu inzerátu a nezabudni
te spomenúť výhody práce u vás.
Kvalitným obsahom máte šancu
zaujať tých správnych uchádzačov.
Vyskúšajte aj možnosť výberové
ho konania - službu, ktorú vám
radi poskytnú na úrade.
• Aktívne opatrenia na trhu práce
Možností na poskytnutie fi
nančných príspevkov je naozaj
neúrekom. Nie je v silách podni
kateľa, aby ich všetky poznal. Stačí

kontaktovať úrad práce a ten pre
verí, na ktoré má daný uchádzač
oprávnenie. Úradníci dokonca za
bezpečia aj potrebné potvrdenia
z ostatných inštitúcií.
Náš tip: Nebojte sa osloviť úrad
práce, keď si zoženiete nového
pracovníka so žiadosťou o preve
renie možných príspevkov. Môže
te ušetriť.
• EURES
Európske služby zamestnanosti
s cieľom uľahčiť pracovnú mobili
tu v rámci EÚ poskytujú možnosť
propagácie voľných pracovných
miest, informácie o dostupných
podujatiach doma i v zahraničí.
Náš tip: Pre cestovný ruch
funguje dokonca špecializovaná
stránka www.jobsintourism.eu
• Regionálny aspekt - mzda
Prierez verejne dostupnými šta
tistikami o priemerných mzdách,
ukážka inzerátov na typické pozí
cie (kuchár, chyžná) a ich vzájom
né porovnanie. Mediány a kvar
tily pre typické pracovné pozície
môžete nájsť v Kartotéke zamest
naní na stránkach www.istp.sk.
Na zamyslenie: Nie je to len
mzda, ktorá motivuje ľudí praco
vať. V práci v cestovnom ruchu je
viac ako dôležité dokázať pome
novať aj iné benefity a zdôrazniť
výhody, ktoré možno považujete
za samozrejmé. Napr. tringelty,
stravovanie zadarmo, dobrý ko
lektív a atmosféra, či pekný vý
hľad z okna.
V diskusii sa riešila okrem iné
ho aj možnosť zamestnávať pra
covníkov z tretích krajín či mož
nosti rekvalifikácie. Úrad práce

schvaľuje povolenia, zatiaľ schvá
lili všetky, ktoré obdržal. Určite
nechcú robiť problémy, no odpo
rúčajú najprv hľadať zamestnan
cov doma, až potom „dovážať“.
Úrad práce nie je brána pre lacnú
pracovnú silu a takisto nesieťuje
pracovníkov z tretích krajín - to si
musia zamestnávatelia nájsť sami
(cez agentúru, na priamo,...)
Možnosti rekvalifikácie závisia
od vzdelávacích agentúr v regió
ne. Združenie cestovného ruchu
Vysoké Tatry (ZCR VT) aktuál
ne pripravuje jednodenné kurzy
pre kuchárov, recepčné či čašní
kov, ktoré sú súčasťou programu
vzdelávania.
Na záver
Kým doteraz podnikatelia v ces
tovnom ruchu využívali marke
tingové nástroje na získavanie zá
kazníkov, tak teraz je možno ten
čas, aby ich využili na získavanie
pracovnej sily. Dobrou príležitos
ťou je pripravovaná Burza práce
pre náš mikroregión a odvetvie.
Veríme, že sa zúčastnite a spo
ločne dokážeme odprezentovať
Vysoké Tatry ako TOP región
na prácu a presvedčíme uchádza
čov, aby sa zamestnali v Tatrách.
Zarezervujte si termín 5. júna
vo vašom kalendári a začnite pra
covať na vašej marketingovej ko
munikácii voči uchádzačom o za
mestnanie. Ukážte im, že pre vás
sa robiť oplatí. Viac informácií už
čoskoro v mailových schránkach
členov ZCR VT. Ak ešte nie ste
členom, kontaktujte nás na riadi
tel@tatry.sk pre podrobnosti.
 Lenka Syrovátková, ZCR VT

Cyklochodník Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina
Mesto Vysoké Tatry získalo
finančné prostriedky na vý
stavbu cyklochodníka vedú
ceho z Tatranskej Lomnice
do Tatranskej Kotliny z Progra
mu Interreg V-A Poľsko – Slo
vensko financovaného z Európskeho fondu regio
nálneho rozvoja. Cyklochodník bude vybudovaný
ako časť spoločného projektu s mestom Zakopa
né „Zakopane – mesto Vysoké Tatry – tatranské
cyklotrasy“, kde každé z miest buduje cyklotra
su, ktorá sa napojí na už existujúce cyklotrasy
v prihraničnom regióne, a tak rozšíria sieť už
existujúcich cyklochodníkov. Celkové oprávne
né výdavky našej časti projektu sú 1 572 828,88

€, mesto Vysoké Tatry z tej
to čiastky bude financovať
5 %, t. j. 78 641,45 €. Okrem
vybudovania
samotného
cyklochodníka sú v projekte
zahrnuté aj úlohy súvisiace
z tzv. mäkkými aktivitami, v ktorých pôjde o roz
šírenie funkcionality mobilných aplikácií a webovej
stránky tatryvirtualne.sk o informácie týkajúce sa
možností cykloturistiky na území mesta.
V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie
na zhotoviteľa, následne sa začne so samotnou vý
stavbou. Predpokladaný termín ukončenia projek
tu je naplánovaný na január 2020.
Zuzana Hlavatá
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Resumé aprílového zasadnutia mestského zastupiteľstva
STARÝ SMOKOVEC/VYSOKÉ TATRY – Ôsmi prítomní mestskí poslanci sa po necelých dvoch mesiacoch stretli 11. 4. na treťom tohtoročnom zasadnutí a počas dlhého a na podnety bohatého
popoludnia sa venovali množstvu ďalších dôležitých otázok a problémov tatranskej samosprávy.
Za členov návrhovej komisie
a overovateľov zápisnice boli
tentoraz určení poslanci: M.
Liška, L. Dubielová a D. Jatio
vá. Medzi prvými materiálmi
MsZ bol záverečný účet mesta
za rok 2018, podrobná správa
o hospodárení ZŠ Tatranská
Lomnica, ZŠ s MŠ Dolný Smo
kovec, ZUŠ Tatranská Lomnica
ako aj Súkromného školského
zariadenia za uplynulý kalen
dárny rok a tiež monitorova
cia správa programového roz
počtu Mestského kultúrneho
a osvetového strediska (MKOS)
a správa o vykonaní inventari
zácie majetku a záväzkov.
V rámci úpravy rozpoč
tu na rok 2019 sa schválili
zmeny dotýkajúce sa rozpoč
tov jednotlivých tatranských
základných škôl, a to podľa
predloženého návrhu a so za
pracovanou úpravou podľa
poslaneckého návrhu poslan
kyne D. Jatiovej (ten obsahoval
navýšenie participatívneho roz
počtu v rámci projektu Hory
nápadov o sumu 5 000 eur).
Odsúhlasili sa tiež nájmy a pre
vody nebytových priestorov
a pozemkov. Schválené bolo na
dobudnutie nehnuteľného ma
jetku – technické zhodnotenie
verejného osvetlenia v meste
Vysoké Tatry do jeho vlastníc
tva (keďže k poslednému dňu
mesiaca apríl uplynie platnosť
zmluvy s dovtedajším správ
com verejného osvetlenia, spo

ločnosťou Eltodo osvetlenie, s.
r. o.). Otázkou nového správcu
sústavy verejného osvetlenia sa
MsZ bude zaoberať v najbliž
šom období. Dovtedy služby
s tým súvisiace bude naďalej
zabezpečovať spoločnosť Elto
do, no na základe mesačných
objednávok. Ďalej sa definitív
ne rozhodlo, že realizáciu, ulo
ženie elektrickej prípojky inži
nierskych sietí a vybudovanie
nabíjacej stanice pre elektrické
vozidlá v Tatranskej Lomnici
bude uskutočňovať Západo
slovenská energetika, a. s. Od
súhlasené boli aj zmeny a do
plnky územného plánu mesta,
v súvislosti s ktorým v rámci
diskusie zarezonovala najmä
otázka parkoviska v lokalite
národnej kultúrnej pamiat
ky – liečebného domu Európa
v Novom Smokovci. Do plánu
bola preto doplnená možnosť
výstavby podzemnej garáže,
na základe ktorej investor môže
pokračovať v rekonštrukčných
prácach.
V závere zasadnutia MsZ sa
schvaľovali zásady určujúce
podmienky odmien pre posla
necký zbor a členov komisií.
Za plnenie si svojich povinností
dostane poslanec mesta Vysoké
Tatry odmenu 160 eur za jedno
zasadnutie, hoci v pôvodnom
návrhu figurovala čiastka 300
eur (pre porovnanie – doteraz
to bolo 37 eur za jedno zasadnu
tie). Do roka však majú za svoju

prácu nárok na odmenu max.
vo výške mesačného platu pri
mátora. Predsedovia komisií
za účasť na rokovaní dostanú
80 eur, členovia 50 eur (pri
čom rovnaká čiastka pripadne
členom komisií, ktorí nie sú
poslancami MsZ). Za vykona
nie sobášneho obradu, či iných
občianskych obradov, budú od
menení sumou vo výške 50 eur,
za každý ďalší obrad v ten deň
25 eur. Ak bude obrad slúžený
mimo obradnej miestnosti, vy
konávateľ dostane 100 eur a za
každý ďalší takýto úkon v ten
istý deň 50 eur. Novoupravené
zásady odmeňovania poslancov
nadobudnú platnosť 1. mája.
Z interpelácií a diskusie

Z radov poslancov odznelo
aj niekoľko interpelácií – posla
nec T. Tišťan sa zaujímal o in
formáciu k demografickému
vývoju v meste, požiadal preto
o štatistické údaje o počte oby
vateľov od roku 1990.
S viacerými interpeláciami
vystúpila poslankyňa L. Du
bielová. Požiadala o uskutoč
nenie prieskumu v súčinnos
ti s poslancami jednotlivých
mestských častí za účelom vy
pracovania zoznamu kolíznych
bodov chodcov a cestnej dopra
vy. Ďalej interpelovala prednos
tu MsÚ E. Knoteka vytvorením
pracovnej komisie pre riešenie
TKC – kino T. Lomnica, ktorá
vypracuje fungovanie, prevádz

ku, náplň a aktivity, ktoré bude
centrum zabezpečovať. Súčas
ťou pracovnej skupiny by mali
byť zástupcovia odd. kultúry,
stavebného odd., zástupca Ta
try-Teplo, poslanci a odborníci
z radov občanov. Za dôležité
považuje tiež sprístupnenie
dopravnej štúdie obyvateľom
mesta – navrhla preto poveriť
osobu a miesto, kde sa bude štú
dia nachádzať k nahliadnutiu.
Požiadala tiež o zvolanie roko
vania so ŽSSR za účelom rieše
nia úprav na stanici v T. Lom
nici; priestor, ktorý slúži ako
parkovisko, je v dezolátnom
stave a autá parkujú aj na zele
ni či provizórne riešených plo
chách; takisto by chcela riešiť
neexistujúce priame spojenie
vlaku z T. Lomnice do Popradu
atď. Ďalšou požiadavkou bola
úprava okolia bytovky č. 191
v T. Lomnici, kde pri staveb
ných úpravách bol narušený
kus chodníka a miesto nebolo
upravené do pôvodného stavu.
Zaujímala sa aj o plán rekon
štrukcie križovatky pri auto
busovej stanici v S. Smokovci
a možnosti podávania prípad
ných pripomienok. Poslankyňa
opätovne vystúpila s interpe
láciou týkajúcou sa problémov
s dodávkou pitnej vody, ktorú
predniesla už na predchádza
júcom zasadnutí MsZ, nakoľko
však dostala vágnu odpoveď,
interpeluje znova.
Poslankyňa A. Nedorosto
vá interpelovala prednostu
s požiadavkou na predloženie
VZN mesta, v ktorom by bolo
zakotvené pozastavenie sta
vebných prác počas víkendov,
sviatkov, voľných dní.
D. Jatiová navrhla prekva
lifikovať Centrum služieb
v D. Smokovci (zo služieb ces
tovného ruchu na vzdelanie)
v rámci zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta,
pričom by sa dali tieto priestory
prenajímať napr. ZUŠ. Takisto
požiadala o opravu chodníka
a schodov v jeho blízkosti, ktoré
sú v dezolátnom stave. Rovna
ko je potrebné opraviť dezolát
ny stav schodov od Vily Vesna
k Penzáku a zahájiť rokovanie
s Tatramarketom za účelom do
riešenia dopravného značenia,
na čo upozornil poslanec I. Ur
mp
banovič. 
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Tatranská literárna jar

Do Tatier opäť po roku zavítali literáti
(dokončenie zo str. 1)

V popoludňajších hodi
nách, v rámci programu
Od Tatier k Dunaju, po
prední autori a autorky
zo siedmich štátov Euró
py predstavili časť svojej
umeleckej tvorby ako
aj publikačné novinky
záujemcom o literatúru
v starosmokoveckej Vile
Flóra.
Oficiálne
prijatie
účastníkov festivalu sa
uskutočnilo v obradnej
sieni mestského úradu,
kde ich za mesto privíta
la poslankyňa mestského
zastupiteľstva a zároveň
predsedníčka Komisie Predseda SSS M. Bielik .
mp
školstva, kultúry, špor
tu, zdravotníctva a so
ciálnych vecí Darina Jatiová. „V literatúrach národov
Okrem stretnutí s verejnosťou spojených s touto európspisovatelia absolvovali každo skou veľriekou je nielen
denné večerné čítania z tvorby, riekou života, ale aj rieštvrtkové pracovné stretnutie kou spájajúcou každého
zástupcov delegácií krajín V4, z nás s vlasťou, kultúrsobotné kolokvium o spolu nymi
spoločenstvami,
práci spisovateľských združení v ktorých sa odrážajú
zúčastnených štátov. A práve naše spoločné dejiny, v ktorých
Dunaj bol akýmsi leitmotívom sa zrkadlia naše súčasné i budúvšetkých programov tradič
ného tatranského podujatia.
Mimoriadnou a dôležitou sú
časťou tohto ročníka festivalu
bola tiež prezentácia medziná
rodnej antológie poézie klasi
kov podunajských krajín Veľký
pán Dunaj, ktorá je produktom
viacročnej medzinárodnej spo
lupráce spisovateľských orga
nizácií podunajských štátov.

Umelci z krajín, ktorých nespája len Dunaj ako rieka, ktorá nimi
preteká, ale aj spoločné priateľstvá a jazyk poézie, sa po roku
stretli vo Vysokých Tatrách na Tatranskej literárnej jari. Vo Vile
Flóra v Starom Smokovci sa predstavili prostredníctvom poézie –
recitáciou vlastných diel v rodnom jazyku.
kb

ce nádeje,“ uviedol pred
seda SSS a zároveň jeden
zo zostavovateľov jedineč
nej publikácie Miroslav
Bielik.
V piatok popoludní sa
zahraniční hostia i do
máci spisovatelia spo
ločne vydali po stopách
významných spisovateľov.
„Vzhľadom na skutočnosť,
že mesto Vysoké Tatry má
množstvo
zaujímavých
a historicky významných
miest aj v spojitosti s literárnym umením, rozhodli sme sa, že do programu zaradíme
aj
návštevu
pamätníkov
Franza Kafku
v Tatranských
Matliaroch,

pamätnú dosku Jiřího Wolkra
v Tatranskej Polianke a pamätník Maše Haľamovej na Štrbskom Plese. Títo umelci v Tatrách strávili istú etapu svojho
života, zanechali tu stopy aj časti svojho diela, je preto nanajvýš vhodné, vzdať im úctu,“
upresnil na margo tohtoročnej
novinky Ján Bendík, vedúci od
delenia kultúry a športu Mest
ského úradu vo Vysokých Tat
rách. Na dokreslenie toho, ako
sa spisovatelia zo siedmich kra
jín Európy u nás cítili, možno
uviesť vyhlásenie ukrajinského
básnika Dmitrija Buraga, kto
rý na promócii antológie Veľký
pán Dunaj, ktorý doslova po
vedal: „Vo Vysokých Tatrách by
som chcel nielen bývať a žiť, ale
sa tu aj narodiť a zomrieť.“
mp

Súčasťou potuliek po stopách spisovateľov boli aj krátke kultúrne vstupy.
Pracovníkov OKaŠ sprievodným slovom
dopĺňal V. Vaľko, všestranný umelec
dobre známy aj tatranskému publiku.
mp

5

TD 8/2019

Tatranské spektrum

Hory nápadov
Mesto Vysoké Tatry po prvý raz zaviedlo participatívny
rozpočet. Vďaka výzve „Hory nápadov“ tak môže finančne podporiť desiatky projektov obyvateľov zameraných
na zlepšenie života v meste a komunitách.
Od vyhlásenia výzvy bolo
na Mestský úrad v Starom Smo
kovci doručených 43 projektov
- žiadostí o finančné príspevky.
Mestskí poslanci spolu s pred
nostom MsÚ Eugenom Knote
kom, vedúcou ekonomického
oddelenia Máriou Fábryovou
a zamestnancami úradu (od
borníkmi z oblasti investícií,
školstva, kultúry, športu) vybrali
tie najlepšie. Celková suma vy
členená v rozpočte bola 50 tisíc
eur. Doručené projekty dosaho
vali celkovú sumu 117 896 eur,

kvôli čomu museli byť niekto
ré vylúčené, iné boli schválené
s nižším finančným príspevkom.
Na mestskom zastupiteľstve sa
schválilo navýšenie rozpoč
tu prerozdeleného na projekty
o 5 000 eur. Projekty, ktoré ne
prešli, boli často duplicitnými
zámermi s mestskými projektmi,
nepodliehali realizácii obyvate
ľov, nespĺňali zadané podmienky
alebo sa posunuli do ďalšieho
roku, na ktorý je v rozpočte vy
členená dvojnásobná suma.
Na Mestskom úrade sa usku

avi z u j e m e

točnilo pracovné stretnutie
k schválenému participatívnemu
rozpočtu, kde sa okrem výbe
rovej komisie zúčastnili vedúci
projektov. Tí budú na realizácii
pracovať do novembra, pričom
komunikovať budú s im pride
leným koordinátorom – kompe
tentným zamestnancom mest
ského úradu. Aby bol projekt
úspešný, náklady na jednotlivé
položky rozpočtu sa môžu odli
šovať v rozsahu ± 15 %, nesmú
však prekročiť schválenú sumu.
O priebehu jednotlivých projek
tov bude verejnosť informovaná
na internetových stránkach mes
ta ako i na stránkach Tatranské
ho dvojtýždenníka. 
 kb

JARNÉ SMOKOVECKÉ TRHY A VEĽKONOČNÉ MESTEČKO
– podujatie pre Tatrancov i návštevníkov Tatier

Počas Veľkej noci sa v Starom Smokovci uskutočnia Jarné smokovecké trhy, ktorých súčasťou
bude aj Veľkonočné mestečko. V rámci trojdňového podujatia sa predstavia umelci a remeselníci,
budú sa konať viaceré sprievodné podujatia a uskutoční sa aj živé hudobné vystúpenie. Súčasťou
trhov sú tiež večerné kultúrne podujatia – cyklus šyroch moderovaných večerov.
Jarné smokovecké trhy sa konajú počas veľ
konočného víkendu 19.–21. apríla od 10.00
do 18.00 v Starom Smokovci na nádvorí pred
Kaviarňou a čajovňou U Vlka. Predstaví sa
na nich 15 umelcov a remeselníkov z rôznych
umeleckých odvetví ako napríklad kováči, šper
kári, keramikári i rezbári, takisto výrobcovia po
núkajúci textilné, háčkované a pletené výrobky či
výrobky z kože. V ponuke bude aj varená kukuri
ca, zemiakové špirálky a kúpeľné oplátky, trhovú
atmosféru podčiarknu medovníkari a pernikári.
Perličkou trhov bude stánok so živými kvetmi
a viazanými kyticami. Súčasťou Jarných smoko
veckých trhov je obľúbené podujatie Veľkonočné mestečko, ktoré sa koná v sobotu 20. apríla.
V rámci Veľkonočného mestečka sú od 13.00
do 16.00 hodiny pripravené sprievodné poduja
tia a tvorivé dielne pre deti. Bude možné vyskú
šať si pletenie korbáčov, zdobenie veľkonočných
kraslíc a výrobu vlastných šperkov, pripravené je
aj pre deti atraktívne maľovanie na tvár. O 13.00
naživo vystúpi ľudová hudobná skupina Bys

trianka, ktorá divákov poteší spevom i tancom,
hrou na husle a kontrabas, a tiež hovoreným slo
vom o veľkonočných ľudových obyčajoch.
Počas Jarných smokoveckých trhov je pripra
vený aj večerný kultúrny program. V dňoch 18.
až 21. apríla vždy o 19.00 sa v Kaviarni a čajovni
U Vlka uskutoční cyklus moderovaných večerov
pod názvom Jarná príprava. Moderátorka Zuza
na Šimová sa bude rozprávať so zaujímavými
tatranskými osobnosťami – pozvanie prijali bo
tanička Jana Černická, futbalista Roman Chod
níček, horský vodca Eduard Lipták a horský no
sič, lesník i ochranár Štefan Bačkor.
Vstup na Jarné smokovecké trhy aj Veľkonočné
mestečko je voľný. Vstupné na večerné poduja
tia v Kaviarni a čajovni U Vlka je 1 €. Podujatie
organizuje Kaviareň a čajovňa U Vlka, je realizo
vané v spolupráci s Oblastnou organizáciou ces
tovného ruchu Región Vysoké Tatry, finančnou
podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR
a mestom Vysoké Tatry.
Natália Bokníková
Zariadenie lesnej pedagogiky
v Krásnych Sadoch Mlynica si
v nadchádzajúcich letných mesiacoch pripravilo pre najmenších pestré denné letné tábory.
Ich zameranie je skutočne rôznorodé – deti môžu rozvíjať svoje výtvarné, hudobné či tanečné
talenty. Chýbať nebude ani dobrodružstvo a ponaučenie. Budú
pozorovať prírodné javy cez deň
i v noci, spoznávať bylinky, dozvedia sa, ako sa správne starať
o koníky a naučia sa aj základy
jazdectva, precvičia si angličtinu a mnoho ďalšieho.

Záujemcovia o prírodu, digi
tálne technológie a dobrodruž
stvo majú jedinečnú možnosť
zapojiť sa do súťaže, ktorú vy
hlásila novootvorená Galéria Po
liankovo v Tatranskej Polianke.
Vyhrať výlet pre celú triedu môže
ktokoľvek, kto sa zapojí – stačí
vyzbierať odpad a do Poliankova
poslať fotku, ako trieda čistí svoje
okolie. Výhercov sa stanú tí školá
ci, ktorých fotografia získa najviac
„lajkov“ na facebookovom profile
v albume s názvom Výlet pre celú
triedu. Termín trvania súťaže je
od 16. apríla do 4. mája (výsledky
budú známe hneď 5. 5. 2019).
Rímskokatolícka cirkev farnosť
Kežmarok aj tento rok iniciuje
Krížovú cestu v netradičnom
prostredí Kežmarského hradu.
Sviatočné duchovné posolstvo
spojené s priblížením udalos
tí na Kalvárii je organizované
dramatizovanou formou textov
a obohatené je o skladby chrámo
vého zboru. Uskutoční sa na Veľ
ký piatok, 19. apríla, od 20.00
hodiny na nádvorí Kežmarského
hradu.
Biela sobota sa bude niesť
v znamení tónov vážnej hudby.
Dňa 20. apríla o 16.00 hodine sa
v Novom evanjelickom kostole
v Kežmarku predstavia hudobníci
v ložení: Marta Gáborová (organ,
klavír), Pavol Polák (klavír), Ma
tej Tkáč (violončelo). Na koncerte
zaznejú skladby velikánov ako je J.
S. Bach, R. Schumann či E. Eiger.
Unikátny ľadový Tatranský
dóm na Hrebienku môžete navští
viť do 22. apríla (vrátane). Okrem
ľadovej krásy, ktorá bola v tohto
ročnej zimnej sezóne zhmotnená
do podoby rímskej Baziliky sv.
Petra a Berniniho kolonády, si
počas Veľkej noci môžete vychut
nať aj koncert skupiny ProVocals.
Hudobné zoskupenie interpretu
je rôzne svetové aj domáce hity
bez použitia hudobných nástrojov
v štýle a cappella a svojím reper
toárom sa snaží priblížiť poslu
cháčom tak, aby si každý prišiel
na svoje. Veľkonočný koncert je
pripravený na nedeľu 21. apríla,
začína sa o 15.30 a vstup je voľný.
Oddychovú veľkonočnú nede
ľu si môžete spríjemniť aj na Štrb
skom Plese, kde na vás od 10.30
hod. čaká zábavný program. Pria
mo na lyžiarskom svahu Interski
sa uskutoční bláznivý karneval –
v rámci podujatia si môžete zme
rať svoje superschopnosti v prete
koch v karnevalových maskách.
Stačí prísť v kostýme a zapojiť

(pokračovanie na str. 8)
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v s kr atk e
Aj tento mesiac budú lanovky
z dôvodu pravidelnej technic
kej údržby mimo prevádzky.
V stredisku Tatranská Lomnica
je odstávka naplánovaná v čase
od 24. do 30. apríla, na Štrbskom
plese od 23. do 26. apríla a ná
sledne od 29. do 30. apríla.
STV 2 odvysiela na Veľký pia
tok o 17.20 hodine premiéru do
kumentárneho filmu Tatry, Spiš,
Pieniny. Diváci sa môžu tešiť
na krásne zábery jednotlivých
regiónov, kde hlavný hrdina –
sprievodca najkrajšími miesta
mi, uniká od každodenného
stresujúceho života a naplno sa
venuje voľnočasovým aktivitám,
ktoré možno realizovať v daných
lokalitách.
Štátna veterinárna a potra
vinová správa SR zorganizova
la 39. sezónnu kampaň orálnej
vakcinácie voľne žijúcich líšok
proti besnote. Vakcíny boli aj na
území TANAP-u šírené leteckým
spôsobom v termíne od 1. do 14.
apríla, uložené boli aj v oko
lí vysokohorských chát. Pevné
návnady čiernohnedej farby sú
pre človeka neškodné, no nema
lo by dôjsť k priamemu kontaktu
so sliznicou, kedy je potrebné
kontaktovať lekára, po dotyku je
nutné umyť si ruky.
Železničná spoločnosť Slovensko zverejní 25. apríla ví
ťazný návrh exteriéru na nové
vozne Tatranských elektrických
železníc a ozubnicovej železnice,
ktoré pribudnú na trate najbližší
rok. Autor návrhu získa prenos
ný preukaz Maxi Klasik umož
ňujúci neobmedzené celoročné
cestovanie vlakom po Slovensku.
V Tatranskej Polianke budú
už čoskoro otvorené nové potraviny.
V sobotu sa na lezeckej stene
(bouldrovke) v Lanovom centre
Outdoorpark v Prešove usku
točnili Majstrovstvá Slovenska
mládeže a dospelých. Súťaže sa
zúčastnilo 56 registrovaných lez
cov zo Slovenska, ale aj z Poľska
a Maďarska. Domáci lezec Rado
Lukáč obsadil vo finále na tech
nicky náročných bouldroch 6.
miesto.
V pondelok 22. apríla oslá
vime aj Deň Zeme - ekologicky
motivovaný sviatok upozorňu
júci na ničenie životného pro
stredia a rozvíjajúci diskusiu
(pokračovanie na str. 7)
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Najkrajší kút v šírom svete...
Tento týždeň tam už musím ísť. Aspoň na chvíľu, či už na skialpy, alebo len tak sa prejsť. Vonku úplná nádhera a ja tu tvrdnem za počítačom, ešteže cez to okno sa dá pozerať. Pri pohľade na ne som zase zabudol na všetko, na voľby, na ľudskú
malichernosť, na naháňanie sa.
Zostáva len túžba byť tam,
obkolesený strmými štítmi, po
čúvať tak nepravidelne pravi
delný beh zurčiaceho potoka,
nerozmýšľať, len vnímať nielen
zmyslami, že žijem. V objatí tých
mŕtvych skál cítim pulzujúci ži
vot v každej svojej žile, v každej
vlásočnici, počujem tlkot svoj
ho srdca, práve tu vzduch vonia
čistotou. Ale tu, v tomto chrá
me prírody si uvedomujem ešte
niečo, čo ťažko vyjadriť slovami.
Sú tri miesta, kde naplno preží
vam to, čo robí človeka člove
kom – schopnosť, či lepšie Boží
dar: milovať a byť milovaný. Aby
som to vnímal, musím sa zasta
viť – buď sa zastavím pri chod

níku v Tatrách, buď sa zastavím
pri modlitbe v chráme, alebo sa
zastavím pri nedeľnom obede
v rodine s deťmi. Každé to za
stavenie má svoje, osobitné čaro
a každé má jedného spoločné
ho menovateľa: hlboký zážitok
transcendentna. Zážitok veľkej
pravdy o človeku, že ani náš za
čiatok, ani náš koniec nespočíva
v tomto svete, napriek tomu, že
v ňom žijeme. Ba dokonca, že
náš život nekončí. Intuitívne
túto pravdu cítime, ale to až vte
dy, keď sme schopní sa odpútať
od tohto sveta. A ako je to mož
né, to si pripomíname v týchto
dňoch. Nanovo prežívame sviat
ky zmŕtvychvstania Pána Ježiša

Krista. V Jeho láskavej prítom
nosti pociťujeme absolútne na
plnenie, istotu, že nie sme sami.
V dôvere Jemu sa tento život stá
va istejším, pretože On bezpečne
vedie po strmých chodníkoch.
A v Jeho nasledovaní sa tento ži
vot stáva radosťou, pretože On je
darcom pokoja a zdrojom pravej
Lásky. Čakajú nás dni, v ktorých
si pripomíname, čo všetko uro
bil pre nás Boh. Nie urobí, ale už
urobil. Chcem Vám popriať hl
boký zážitok Božej starostlivos
ti a Božej lásky v týchto dňoch.
A zároveň pozvať k zastaveniu
sa, v týchto dňoch v prvom rade
v chráme. Aby náš život bol ra
dosťou. Aby bolo cítiť, že v Tat
rách ľudia žijú – sú si vedomí čo
je v živote dôležité a komu za to
vďačia. Ježiš vstal z mŕtvych
Róbert Tokár,
a žije! 
rímskokatolícky farár

Totálna obeť
Príbehom obete chudobnej vdovy začína 21. kapitola Lukášovho evanjelia. Táto kapitola opisuje
už Veľký týždeň, ktorý sa začal Kvetnou nedeľou. Ježiš vstúpil do Jeruzalema a pomerne často sa
zdržiava v tomto meste. V poslednom pašiovom týždni ešte o to viac a intenzívnejšie. Nenocuje
však v Jeruzaleme, ale na noc ide vždy k svojim priateľom do blízkej Betánie (Mk 11,11).
Vždy sa rád s nimi stretol, vždy rád s nimi prebý ktorý si ju všimol pri chrámovej pokladnici. Sama
val. Boli to Jeho priatelia a jedného z nich, Lazára, by určite nebola vystúpila z anonymity. A takýto
vzkriesil z mŕtvych (J 11). Mária rada počúvala „skrytý“ život jej zrejme v mnohom vyhovoval.
Ježiša, Marta bola často zamestnaná v kuchyni. Nebubnovala pred sebou, keď vhadzovala do chrá
Všetci Ho milovali rovnako, hoci v tej láske chce movej pokladnice to posledné, čo mala. Nenechala
li niektorí od neho čo najviac prijať, niektorí zasa si vôbec žiadnu rezervu. My by sme sa dnes zacho
odovzdať. Biblický príbeh o chudobnej vdove mám vali celkom inak. Niet nad zlatú „rezervu“, ktorú
veľmi rád. Ani sám neviem prečo. Niečím mi veľmi milujeme. Jej pohyb ruky, keď vhodila dva haliere,
konvenuje. Niečím je mi veľmi blízky a sympatic to jest kodrant – vyjadroval stav jej srdca. Tak je to
ký môjmu srdcu. Oná žena nemala vôbec nič. Ne aj dnes so všetkými našimi končatinami. Ruky ro
poberala vdovský dôchodok. Nemala pozemskú bia to, čo chce naše srdce a naše nohy nás nesú tam,
oporu – nespomína sa ani syn či dcéra. Bola úpl kde chce srdce. Rozhoduje iba srdce. No a z plnosti
ne „sólo“ žena bez akejkoľvek rodiny. Akoby bola srdca hovoria ústa človeka (Lk 6,45). Kde je tvoj
sama na tomto svete. Keď som sa naučil čítať, jed poklad, tam bude i tvoje srdce (Mt 6,21). A pohyb
nou z prvých kníh, ktorú som prečítal, bola „Ako ruky, ktorá hádže do pokladnice, a obsah v nej,
bol Paľko sám na svete“. Išlo o preklad z dánskeho signalizuje stav tvojho srdca. Príbeh chudobnej
jazyka od autora Jensa Sigsgarrda, ktorý vydali vdovy to dokazuje. To, čo uniklo ľuďom, ale ne
Mladé letá. Zhrozil som sa, keby to bola pravda uniklo Božiemu pohľadu. Prenikavému pohľadu
aj v mojom prípade. Taký život si vôbec neviem oka Božieho Syna Pána Ježiša Krista. Žena z nášho
predstaviť. Hlavný hrdina po prebudení je na svete príbehu totiž priniesla totálnu obeť. Žiadna rezer
sám, veľmi sa mu to páči, lebo môže si robiť, čo va na zajtrajšok. Zajtrajší deň sa predsa sám o seba
chce. No neskôr spoznáva, že šťastný je iba medzi postará (Mt 6,34). To sú Ježišove slová z kázne
ľuďmi. Táto žena mi pripadá ako „sama na svete“. na hore.
Žila si svoj život v Jeruzaleme. V tichosti a v ma
ximálnej skromnosti. Určite však nebola celkom
opustená a sama. Jej podobných bolo v tom čase
mnoho. V Biblii sa spomínajú mnohé.
Stručnú správu evanjelia o tejto žene si rozmeň
me na drobné. Všimnime si jej každodenné ranné
vstávanie a každodenné večerné ulíhanie. Jej ra
dosti a starosti života. Až zrazu si ju všimne sám
Ježiš. Dozvedáme sa o nej len vo vzťahu s Ježišom,

TD 8/2019

Veľkonočné zamyslenie

Kalvária – cesta Ježiša Krista
Krížová cesta nad Starým Smokovcom je najvyššie
položenou kalváriou v strednej Európe. Jednotlivé zastavenia, vyrobené prevažne z dreva, sú dielom profesionálnych slovenských a poľských umelcov. Vytvorili ich
ako poctu našim veľhorám pri príležitosti sochárskeho
sympózia s názvom Umelci Tatrám, ktoré každoročne
na jeseň organizujú Kúpele Nový Smokovec, Tatranská
galéria v Poprade, Mesto Vysoké Tatry a Spišská diecéza.
Komplex 14 zastavení umeleckých diel s religióznou
tematikou, sa nachádza na vy
hliadke nad Starým Smokov
com. Stavba kalvárie bola
započatá v roku 2010 a ukon
čená o päť rokov neskôr.
Prvé zastavenie Krížovej
cesty sa nachádza pri lesnom

chodníku, ktorý sa napája
na asfaltovú cestu vedúcu
na Hrebienok, kúsok za jej za
čiatkom pri vile Čučoriedka.
Štrnásť zastavení vedie popri
chodníku na tzv. Peknú vy
hliadku, kde je v nadmorskej
výške 1 080 metrov postavený
(pokračovanie na str. 8)

Nepočula ich, lebo žila v meste a tá kázeň bola
na brehu Genezaretského jazera. Tak to však vnú
torne už dávno cítila. Tak jej to zjavil Duch Svätý.
Človek svoj život starosťami o živobytie nepre
dĺži ani len o lakeť (Mt 6,27). Vydá sa celá Bohu.
Od hlavy až po päty. Bohom je presiaknutá kaž
dá bunka jej života. Pozná Božie slovo zo Žalmu
146,9: „Hospodin zachová sirotu a vdovu.“ To je
jej všetko, dôvera v Hospodina. On sa postará.
Hospodin sa vždy postará. On zachová a zacho
váva tých, ktorí Mu plne dôverujú. To je jej celý
majetok a bohatstvo srdca. Ruky ukážu to, čo sídli
v srdci. Máme radi rezervy na „horšie časy“. Kto
by nemal! Pre prípad. Aj ona si halier do zálohy
mohla ponechať. Tak by sme urobili my. No ona
nie. Ani ten si nenechala. Mnohí bohatí hádzali
mnoho. Hádzali z prebytku. Ešte keby k tomu boli
zneli aj fanfáry, mnohí by sa veľmi potešili. Nie,
táto žena ticho žije pred svojím Bohom. A to ne
uniklo pozornosti Ježiša iba pár hodín pred Jeho
smrťou. Už viem, čím je mi blízka táto vdova – svojou odovzdanosťou.
V našom cirkevnom zbore sme mali bezdetnú
vdovu. Volala sa Anna Nahálková (1936-2008), bola
dlhoročnou obyvateľkou Vysokých Tatier. Mnohí
ste ju poznali, bývala vo vile Vlasta v Hornom Smo
kovci. Bola rodáčka z českého Prostějova, ktorá sa
po príchode do Tatier naučila krásne po slovensky.
Dlhé roky predávala lístky na stanici v Starom Smo
kovci. Z tohto miesta si ju určite ešte pamätáte. Vy
dala sa za horského vodcu Imricha Nahálku, rodáka
z Kráľovej Lehoty, ktorého som už nemal možnosť
osobne poznať. Deti nemali. Po sestre Etele Šimko
vej, rodáčke z Kráľovej Lehoty, robila kostolníčku
v Novom Smokovci. Túto službu robila veľmi obe
tavo a s láskou. Podľa výroku Alberta Schweitzera,
lekára z Lambaréne: „Jediné, čo bude dôležité, keď
raz odídeme z tohto sveta, budú stopy lásky, ktoré
po sebe zanecháme.“ A ona ich zanechala. Vdova,
žena viery, ktorá milovala Pána. Jej obľúbená kapi
tola v Biblii bola z listu Židom, má názov Svedkovia
viery. To bola jej Biblia v Biblii. Nemala blízku ro
dinu. Vlastne nemala nikoho. Bola „sama“ na svete,
ale obklopená duchovnou rodinou nášho zboru.
Keď som vybavoval jej pohreb pred viac ako desia
timi rokmi, tak sa ma na úradoch pýtali – v akom
príbuzenskom vzťahu ste k nej boli? Syn či vnuk?

Odpovedal som – jej farár. A hneď prišla otázka –
ona nemala nikoho? Je možné dnes „nemať niko
ho“? Áno, ozaj nemala nikoho. Ako tá biblická vdo
va. No akú vieru mala v srdci! To bolo jej najväčšie
bohatstvo. Keď išla do nemocnice, vedela, že sa viac
nevráti. Všetko mala na svoj pohreb pripravené. Ži
votopis, rozlúčku, odobierku, poďakovanie. Na šaty
vo svojom byte si pred odchodom do nemocnice
pripla lístoček s nápisom: „Šaty na moju poslednú
cestu.“ Ten lístoček na pamiatku stále opatrujem.
Bola to vdova, ktorá všetko svoje bohatstvo nosi
la v srdci. Mnohým známa svojou odovzdanosťou
Bohu. Som vďačný, že som ju mohol poznať. Patrí
jej naša vďačná spomienka. Štatistiky dnes uvádza
jú, že ženy žijú dlhšie ako muži. Dnes, ako aj v bib
lických časoch, je viac vdov ako vdovcov. Kedysi sme
pre naše vdovy robili špeciálne stretnutia v cirkev
nom zbore. Obraz tatranskej vdovy Anny Nahálko
vej môže byť v posolstve Písma: „Skutočná a osame
lá vdova zložila svoju nádej v Boha a dňom-nocou
zotrváva na modlitbách a prosbách, ale rozkošnica
je zaživa mŕtva.“ (1 Tim 5,5-6). Takou rozhodne
bola aj tá, ktorá žila v Jeruzalame. A nemusí to platiť
iba o nich. Za dní Eliášových bolo mnoho vdov (Lk
4,25), ako je tomu v Tatrách aj dnes.
Obeť chudobnej vdovy bola rozhodne totálnou.
Pán Ježiš Kristus si ju musel v tej chvíli zamilovať,
aj keď sa o tom priamo v texte nehovorí. Videl sa
v nej. Aj On kráčal cestou úplnej odovzdanosti svoj
mu Otcovi. Aj On sa vzdal úplne všetkého. Nene
chal si žiadnu rezervu na horšie časy. Dal svoj život
ako výkupné za mnohých (Mt 20,28). Priniesol takú
obeť ako nikto iný, aj podľa textu piesne z nášho
evanjelického Spevníka (ES 87). Nekresťan Mahá
tma Gándi to takto opísal: „Človek, ktorý bol totál
ne nevinný, sa ponúkol obetovať kvôli dobru iných,
vrátane nepriateľov, a stal sa výkupným pre svet. Bol
to dokonalý čin.“ Totálne nevinný priniesol totál
nu obeť. Vzdal sa všetkého, Boh ho aj nadmieru
povýšil (F 2,5-11) tým, že Ho vzkriesil. „Nie to, čo
si ponechám, si uschová hodnotu, ale to, čo obetu
jem – dostane hodnotu.“ /V. Frankl/. Ním totálne
obetovaný život dostal celkom jedinečný význam
našej záchrany pre večnosť. V zmysle aj týchto slov
prajem všetkým čitateľom požehnané Veľkonočné
sviatky 2019.
Pavel Kušnír, evanjelický farár
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v sk r at ke
(dokončenie zo str. 6)

o možných riešeniach. Meníme
štruktúru krajiny, ťažíme lesy,
znečisťujeme prírodu odpadom
a ničíme si najcennejšiu príro
du. Je nevyhnutné, aby si každý
z nás uvedomil závažnosť svojho
správania sa ku krajine, ktorá je
našim domovom.
Od 1. marca do 5. mája pre
bieha registrácia na 5. ročník
celoslovenskej kampane pod
porujúcej rozvoj cyklistickej
(ekologickej) dopravy „Do práce na bicykli“. Registrovaní za
mestnanci budú súťažne jazdiť
na bicykli počas mája, kedy si
budú zaznamenávať najazdené
kilometre, čím podporia zdravý
životný štýl, ekologickú dopravu
a zapoja sa do súťaže o hodnotné
ceny.
Rímskokatolícka farnosť dva
krát ročne usporadúva v spolu
práci s Národnou transfúznou
službou (NTS) výjazdový odber
krvi na fare v Novom Smokov
ci. Ušľachtilé podujatie sa usku
točnilo na Kvetnú nedeľu (14.
apríla). Darcovia môžu navští
viť pracovisko NTS v Poprade
pri nemocnici počas pracovných
dní v čase od od 06.00 do 14.00,
v utorky do 17.00 hodiny. Bez
bolestným darovaním krvi mô
žete zachrániť ľudský život.
Horská záchranná služba
priala v sobotu žiadosť o pomoc
pre 50 ročnú poľskú turistku.
Počas zostupu z Lomnické
ho štítu sa v mäkkom snehu
prepadla a poranila si členok.
Z Lomnického sedla odišla žene
s horským vodcom na pomoc
skupina záchranárov HZS slú
žiacich v lyžiarskom stredisku,
ktorí ju po príchode na miesto
nehody ošetrili a zateplili.
Po príchode druhej skupiny zá
chranárov zo Smokovca ju na
ložili na nosidlá a z nadmorskej
výšky 2 460 metrov pomocou
lanovej techniky a niekoľkých
spustov transportovali do Lom
nického sedla. Odtiaľ bola pre
vezená lanovkami, ktoré už boli
po prevádzkovej dobe.
Začiatkom apríla sa kona
lo trojdňové spoločné cvičenie
kynológov Horskej záchrannej
služby a kynológov Policajné
ho zboru Slovenskej republiky
v Malom Lapáši. Cvičenie bolo
zamerané na plošné vyhľadáva
nie a vyhľadávanie v budovách
a rumoviskách. 
kb
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avizujeme
(dokončenie zo str. 5)

sa do zábavnej lyžiarskej súťaže
o skvelé ceny. Chýbať nebude ani
pestrý kultúrny program – na Ná
mestí MS 1970 vystúpi hudobná
skupina Wendigo, country taneč
ná skupina Ruty-Šuty či Veteráni.
O zábavu sa taktiež postará ľudo
vá rozprávačka Araňa z Jarovníc.
Vstup na podujatie voľný.
Dňa 21. apríla o 10.00 hodine
sa v divadelnej sále Domu kultúry
v Poprade predstaví známe spiš
skonovoveské Divadlo na Predmestí. V predstavení s názvom
Zabudnutý čert sa predstaví čert
Trepifajksel, ktorý má svoju slávu
dávno za sebou. Do jeho života
však vstúpi pracovitá a vynachá
dzavá baba bylinkárka, ktorá čerta
„poľudští“ a naučí ho pracovať,
dokonca sa do nej aj zamiluje.
Vstupné: 1,50 eur.
V utorok 23. apríla Tatranská
galéria v Poprade privíta priaz
nivcov umenia, ktorí si doposiaľ
nestihli prezrieť jedinečnú výsta
vu s názvom Synestézia miesta
a miest. V uvedenom termíne
v čase od 16.00 hodiny sa usku
toční derniéra výstavy fotografií
Anny Ondrušekovej s komento
vanou prehliadkou. Zároveň sa
môžete tešiť aj na novú expozíciu,
ktorá bude prístupná od 26. aprí
la. Ide o ďalšiu výstavu v rámci
projektu Synestézia miesta a miest
a nesie názov Odile Decq – Hori
zonty. Minimalistická kompozícia
výstavy na atypických autorských
stoloch predvedie 3D ochutnávku
deviatich projektov pochádzajú
cich z pera uznávanej francúzskej
architektky, urbanistky a pedago
gičky O. Decq.
Do konca mesiaca apríl máte
možnosť prezrieť si kresby Fran
tiška Žoldáka v Mestskej knižnici
vo Svite, ktorý prezentuje svoje
výtvarné práce v rámci výstavy
nesúcej názov Dedinské kresby.
Združenie pacientov s pľúcnou
hypertenziou, o. z., v rámci európ
skej kampane Get breathless for
pulmonary hypertension organi
zuje 5. ročník výstupu na vrcholy
slovenských hôr. Tentoraz účast
níkov podujatia čaká spoločná
túra na Zelené pleso, na ktorú sa
môže pridať ktokoľvek. Uskutoční
sa v sobotu 4. mája o 7.00 hodine.
Miestom stretnutia je Hotel Sorea
Hutník II v Tatranských Matlia
roch. Pacientov môžete podporiť
takisto vysadením stromov v Bo
tanickej záhrade Expozícia tatran
skej prírody v Tatranskej Lomni
ci o deň neskôr, teda v nedeľu 5.
mp
mája o 10.00 hodine. 

Tatranské spektrum

Kalvária – cesta Ježiša Krista
(dokončenie zo str. 7)

drevený altánok s výhľadom
na tatranské štíty, Starý Smo
kovec a široké okolie. Jednotli
vé diela sú vyznaním viery, ale
aj symbolom zastavení a no
senia kríža, ktoré prežívame
aj my vo svojich životoch. „Táto
výtvarná výpoveď umelcov je
vyjadrením vzťahu súčasného
človeka k pašiovým udalostiam
a osobnosti Ježiša Krista. Je
vyjadrením skúsenosti s nesením kríža vo vlastnom živote,
pochopením zmyslu utrpenia,
obeti aj oslobodzujúcej nádeje,
ktoré pozemský život očisťujú
a povznášajú,“ povedala o tom
to mieste kurátorka projektu
Anna Ondrušeková, riaditeľka
Tatranskej galérie v Poprade.

Nový pohľad na európsku rari
tu ponúka aj maličká, 31 - stra
nová publikácia Cesta kríža,
ktorú vydala Rímskokatolícka
cirkev, farnosť Vysoké Tatry.
Každé zastavenie je v nej po
menované, opísané, vyobra
zené na celostranovej farebnej
fotografii a doplnené o citáty
z evanjelií. Autor zamyslení,
Pali Danko, spomína v textoch
aj Pápeža Jána Pavla II., ktorý
v roku 1995 navštívil Vysoké
Tatry. Do Ríma odchádzal s ob
razom hôr, ktoré sú drahé srdcu
oboch národov, ktoré vzájomne
nerozdeľujú, ale spájajú. Tak
ako oba národy spája aj táto
cesta vytvorená umelcami ži
júcimi na oboch stranách ma
jestátnych hôr. Na symbolické

diela spomínaných autorov
sa budete po prečítaní bulle
tinu o krížovej ceste pozerať
iným pohľadom ako doposiaľ.
Posledné zastavenie kalvárie
na Peknú vyhliadku v Starom
Smokovci posvätil farár Róbert
Tokár 29. októbra 2015. Každo
ročne sa na tomto mieste stre
távajú veriaci, ktorí si vo svo
jich modlitbách pripomínajú
zmŕtvychvstanie Ježiša Krista,
ktoré je symbolickým novým
začiatkom a radosťou našich ži
votov. Nebo zaplavia modlitba
mi na Veľký piatok – 19. apríla
o 10.15 hodine. V deň, kedy si
pripomíname smrť Ježiša Kris
ta na kríži, ktorá je vyobrazená
na dvanástom zastavení smo
kb
koveckej kalvárie. 

Veľkonočné sviatky alebo Pascha sú považované za najvýznamnejší kresťanský sviatok. Dátum Veľkej noci je
pohyblivý, spravidla počas mesiacov marec alebo apríl. Veľká noc je pre kresťanov oslavou zmŕtvychvstania
Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Jeho smrť ukrižovaním si pripomíname na Veľký piatok. Biela sobota je
oslavou Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá začína tzv. Veľkonočnou vigíliou – bdením. Vigília - noc medzi Bielou sobotou a nedeľou Zmŕtvychvstania Pána, sa slávi po západe slnka ako radostná slávnosť, kedy sa znovu
rozozvučia zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali. Veľkonočná nedeľa je najväčším sviatkom kresťanského cirkevného roka. V tento deň si kresťania, hlavne rímskokatolíci, pripomínajú Kristovo vzkriesenie a jeho víťazstvo nad smrťou. Sviatkom sa nedeľa stala v roku 325, keď cisár Konštantín zvolal Prvý nicejský koncil, kde
vydal zákaz manuálnej práce v nedeľu a rozhodol, že kresťania budú oslavovať Veľkú noc v nedeľu po prvom
jarnom splne. Štátnym sviatkom je Veľkonočný pondelok. V kresťanstve je jedným z dní veľkonočnej oktávy,
kedy veriaci prežívajú veľkonočnú radosť zo svojho vykúpenia. Je spojený s rôznymi tradíciami a zvykmi, ktoré
sa zaraďujú medzi prechodové rituály končiacej sa zimy a nastávajúcej jari.

Veľkonočné tradície v Tatrách
Rôzne techniky zdobenia vajíčok sú starobylým zvykom starým desaťtisíce rokov. U nás sa dekorácie z maľovaných či perforovaných vajíčok spájajú
s prichádzajúcou Veľkou nocou. Výrobe tejto krehkej krásy sa už desaťročia venuje Anna Mihaľová z Dolného Smokovca, ktorá za svoj umelecký
talent a precíznu prácu získala množstvo ocenení. Originálne veľkonočné dekorácie predstavila v Denných centrách aj Tatrancom.

Anna Mihaľová mala ako za
kladateľka a vedúca Klubu dô
chodcov v Dolnom Smokovci
na starosti aktivity pre seniorov,
pričom medzi obľúbené patrili
kurzy šitia či zdobenie kraslíc
pred Veľkou nocou. Tejto čin
nosti sa pani Anna ako jediná
z klubu venuje dodnes, od roku
1990. Ako vraví, výroba veľ
konočných vajíčok je pre ňu
relaxom, ale aj „hrou nervov“,
ktorá si vyžaduje cit v rukách
i trpezlivosť. „Nie je ľahké nájsť
vhodné vajíčko na zdobenie. Ak
ho nájdem, vyfúknem ho a odmastím, aby naň chytila farba.
Venujem sa aj madeirovej technike, no najradšej zdobím vajíčka kúskami slamy. Táto technika
je veľmi náročná a zdĺhavá - jedno vajíčko zdobím aj tri hodiny.
Asi jediná farbím vajíčka pomo-

cou tmavého krepového papiera
a filcu z náplne starých fixiek.
Tie nakrájam na drobné kúsky,
zalejem vriacou vodou, zmiešam
s octom a nafarbím v tejto zmesi
vajíčko. Na tmavý podklad nalepujem malé kúsky slamy rôznych
tvarov. Ideálne je použiť jačmeň
pred žatvou, ktorý namočím,
vyčistím, nastrihám a nalepujem špendlíkom,“
porozprávala po
stup svojej pre
cíznej práce Anna
Michaľová, ktorá
tohto roku vyrobi
la zhruba 100 ori
ginálnych kúskov.
Okrem toho kaž
doročne chodieva
na súťaže, kde je
už najstaršou, no
veľmi úspešnou

účastníčkou. Nielen pre senio
rov z Klubu dôchodcov pripra
vila predveľkonočnú výstavu
svojich diel. Vystavuje aj v pod
tatranských
mestách,
ako
aj v kúpeľoch či na ukážkach
v školách. Jedinečnú prácu,
zachovávanie tradíciía úspeš
nú reprezentáciu ocenil aj pri
mátor mesta Vysoké Tatry Ján
Mokoš, ktorý jej poďakoval
a prispel na materiál potrebný
na výrobu a nákup vajíčok, kto
ré zháňa priebežne celý rok.
kb
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Ôsmy div sveta uprostred Tatier
Terakotová armáda, za ktorou cestujú každoročne tisíce ľudí do Číny, bude po ôsmych zastávkach
v Českej republike od soboty 25. mája do 22. augusta sprístupnená návštevníkom Tatranskej Galérie v Poprade. Jeden z 8 000 vojakov, ktorí sú zapísaní na Zozname kultúrneho dedičstva UNESCO
ako ôsmy div sveta, sa nachádza v Starom Smokovci – priamo vo vestibule Mestského úradu.

Terakotová armáda je súčasťou mauzó
lea Čchina Š‘- chuang - tiho, ktorý sa stal
po zjednotení siedmich bojujúcich štátov
prvým čínskym cisárom. Kontroverzný
vládca bol veľkým tyranom i politikom.
Okrem toho, že zjednotil krajinu, menu
i písmo, inicioval výstavbu Veľkého čínske
ho múru, no vraj bol i krutým vládcom, kto
rý si nechal postaviť unikátne mauzóleum
nachádzajúce sa v blízkosti západočínského
mesta Xi'an (Si-an) ležiaceho asi 1 200 km
od Pekingu. Trojpodlažná podzemná hrob
ka bola objavená náhodne, v roku 1974,
pri pokuse o vykopanie studne a patrí k de
siatim najvýznamnejším archeologickým
nálezom 20. storočia. Megalomanská stavba
sa nachádza na ploche takmer 50 km², no jej
veľká časť ostáva dodnes neprebádaná. Rov
nako ako aj cisárova hrobka, ktorá je pod
ľa historických prameňov chránená pred
zvedavcami jedovatým tekutým striebrom
(ortuťou), strielacími mechanizmami či pre
padliskami.
Podľa historických prameňov na tejto pod
zemnej hrobke pracovalo v 3. storočí pred
Kristom takmer 800 tisíc poddaných cisára

Čchina (podľa ktorého je krajina pomeno
vaná) - otrokov a vojnových zajatcov. Sta
vebné práce trvali 36 rokov, pričom v čase
cisárovej smrti nebola hrobka ešte
kompletne dokončená. Výsledkom
spomínaných stavebných prác bola
viacpodlažná krypta, ako aj zhruba
8 000 hlinených sôch bojovníkov
v životnej veľkosti (160 až 180 cm),
sochy koňov a vozov, ktorí tvoria
posmrtný sprievod cisára a zároveň
chránia jeho hrobku - miesto po
sledného odpočinku prvého
cisára. Každý z vojakov je
iný: líšia sa výškou, výrazom
tváre, pózou, oblečením
i zbrojou. Meče, luky či oš
tepy strážcov hrobky nie sú
atrapy, ale skutočné zbrane.
Armáda dostala názov pod
ľa terakoty - pálenej hliny,
z ktorej sú tieto umelecké
diela vyrobené. Pôvodne
boli pomaľované žiarivými
farbami, avšak tie za tisícro
čia do dnešných dní postupne

Na zamyslenie...
Byť poslancom je veľmi zodpovedná úloha a málokto si ju vie dokonale predstaviť, kým sa to nestane realitou. Je rozdiel prihliadať
rozhodnutiam iných a priamo rozhodovať. Nikoho nezaujíma, čo
predchádzalo schvaľovaniu, či poslanci mali dosť skúseností, znalostí, dosť informácií. Napriek tomu sú ich rozhodnutia „zákon“.
Nesú na pleciach zodpoved
nosť za svoje „právo hlasovať“,
ktoré často mení veci na „ne
zvratný proces“. Často už nie je
možné vziať „ruku“ späť. Ťažký
rozhodovací proces v mojom
prípade predchádzal aj hlasova
niu o „Zmenách a doplnkoch
územného plánu z roku 2016“.
Dlhé debaty sa zvrtli najmä oko
lo riešenia podzemného parko
viska pri Hoteli Európa, vďaka
ktorému sa nakoniec celý balík
zmien z minulého roka dostal
na opätovné schvaľovanie –
nám, novým poslancom. Mne
osobne v predloženom balíku
zmien v danom územnom pláne
prekážalo najmä to, že sa blok
bývalého amfiteátra prekvali
fikoval zo zamerania „športo
vo-relaxačného“ na „cestovný
ruch“. V praxi to znamená, že
minimálne z pohľadu územného
plánu dalo zastupiteľstvo „ze
lenú“ možnosti stavby ďalších

lôžok v hoteli či apartmánoch.
Osobne mi veľmi prekáža, že me
níme krok po kroku zameranie
pozemkov a nenahrádzame ich
– ak urobíme zo zelene stavebný
pozemok, tak neurobíme niekde
inde zo stavebného pozemku ze
leň... A mení sa proporcionalita!
Mne naozaj nestačí argument,
že to schválilo predchádzajúce
mestské zastupiteľstvo.
Z môjho pohľadu chýbajú
práve športovo-relaxačné plo
chy a tým, že sa vo finále prijali
uvedené zmeny a doplnky, pre
tože prevládol iný názor, sa opäť
ukrojilo z plochy. Chápem aj ar
gumenty iných, ale ja som jedno
ducho nemohla zdvihnúť ruku
a zahlasovať „ZA“ ďalšie zmeny,
ktorými sme kúsok po kúsku
opäť zvýšili na vybratých ko
merčných plochách zastavanosť
na úkor zelene. Pre niekoho je
to málo, pre mňa je to dosť na to,
aby som hlasovala „PROTI“. Ná

opadali. Na putovnej výstave v Poprade sa
dozviete o živote prvého čínskeho cisára,
ktorý dokázal zjednotiť Čínu a ukončil tak
obdobie chaosu medzi všetkými čínskymi
štátmi. Môžete si detailne prehliadnuť pre
pracované sochy hlinených vojakov a koňov
v životnej veľkosti, ktoré boli dovezené pria
mo z oblasti Si-anu v Číne. V Poprade sa
nachádzajú desiatky certifikovaných kópii
vojakov vyrobené tradičným postu
pom, pričom každá socha váži 150 až
180 kg, kone dokonca viac ako 600 kg.
Výstava je prístupná verejnosti podľa
otváracích hodín Tatranskej galérie.
Cena základného vstupného je 6 €,
študenti, dôchodcovia a ZŤP zaplatia 3
€, deti od 6 do 15 rokov 2 € a ro
dinné vstupné je 12 € (2 dospelí
a 3 deti, max. do 15 rokov). Sú
časťou výstavy je aj predaj su
venírov s čínskou tematikou
terakotových vojakov. Sochu
vystavenú v Starom Smo
kovci si môžete prísť pozrieť
kedykoľvek, počas pracovnej
doby Mestského úradu. Ďalší
terakotový vojak vás privíta
pri vstupe do Turistické
ho informačného centra
kb
na Štrbskom Plese.

zory sa samozrejme vždy rôznia.
Pre mňa je to jasný odkaz, že je
dôležité vstúpiť do verejného
prerokovávania zmien a doplnkov ešte v procese pripomienkovania, kde môžu aj občania,
ktorých zastupujem, vyjadriť
svoj názor. Ak nie je vyrokovaná
zhoda, neposúvať materiál ďalej
do procesu. Druhá vec, ktorá
ma veľmi zarazila, bola zmena
odmien poslancov. Ľudia, kto
rých si veľmi vážim za ich prácu,
roznášali a lepili plagáty o tom,
ako si poslanci neuveriteľne „po
lepšia“. Tvorcovia letáku zabudli
vo svojom vyjadrení napísať,
že sme limitovaní! – limitovaní
zo zákona! Priemerne nemôže
naša odmena presiahnuť 4 €/
deň. „Dve kávy“. Tie „dve kávy“
sú minimum pri zodpovednej
príprave na rokovanie mest
ského zastupiteľstva, pri disku
sii o zásadných dokumentoch,
ktoré nezvratne menia naše
rodné mesto. Len spracovanie
mojich 8 interpelácií a príspev
kov do diskusie, ktoré sa týka
li problémov s vodou, peších
koridorov, územno-plánovacej
dokumentácie, poriadku a čisto
ty, rokovaní so železnicou napr.
ohľadne parkoviska pri stanici či

vyčistenia stanice, mi zabrali čas,
ktorý sa počíta na dni. Nehovo
riac o prerokovávaní podkladov
na zastupiteľstvo, kde sme mali
schvaľovať investíciu vo výške
1,8 mil. eur na osvetlenie, a to
na poslednú chvíľu. Nakoniec
sme materiál z rokovania mest
ského zastupiteľstva stiahli, lebo
pod časovým tlakom sa o takej
to investícii naozaj rozhodovať
nedá, ale čaká nás to opäť. A opäť
si u niektorého z podnikateľov
mesta Vysoké Tatry dáme „dve
kávy“. Bez ohľadu na to, či by
zmena odmeňovania poslancov
mestského zastupiteľstva bola,
alebo nebola schválená. Zatiaľ
ma ale drží moja vízia a viera, že
veci sa dajú meniť a že si ochrá
nime svoje životné prostredie,
miesto pre náš život. Že si zve
ľadíme naše mesto tak, aby sme
sa tu všetci cítili dobre, že pod
poríme mäkké formy cestovné
ho ruchu a ekologickú dopravu,
ktoré prinesú benefity turistom
i domácim. Neľutujem čas, kto
rý venujem občanom, odbornej
diskusii, dobrej veci. Idem ďalej,
nemením zameranie... Nezabúdajme na to, že ľudia chodia
do Vysokých Tatier kvôli prírode. 
Lucia Dubielová
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V SnowSports Clube vyrastajú mladé lyžiarske nádeje
SnowSports Club je športový klub so zameraním na zjazdové lyžovanie.
Klub vznikol pred 7 rokmi v Kežmarku, od roku 2014 pôsobí pri ZŠ s MŠ
v Dolnom Smokovci. V súčasnosti vychováva deti od 3 rokov, pričom v ňom
aktuálne trénuje 23 detí. Tréningy prebiehajú spravidla v telocvični v D.
Smokovci a na zjazdovkách v T. Lomnici, na Š. Plese a v Lučivnej.
Táto zimná sezóna priniesla želané ovocie
za systematický tréning v podobe skvelých
výsledkov. Jeden z najstarších pretekárov
v klube, člen klubu od svojich 4 rokov, Miško
Tatarko (z Popradu) sa stal víťazom Východo
slovenskej lyžiarskej ligy a tiež víťazom naj
vyššej slovenskej súťaže Slovenského pohára.
SnowSports Club vedie Petra Penkert,
pre Tatrancov skôr známa pod dievčenským
menom Kurcábová ako predsedkyňa klubu.
Zabezpečuje chod klubu po administratívnej
a organizačnej stránke, pôsobí tiež ako tré
nerka. Hlavným trénerom je Ernest Penkert,
absolvent lyžiarskeho gymnázia v Kežmarku
s bohatou dlhoročnou praxou ako lektor uči
teľov lyžovania, učiteľ lyžovania a tréner re
prezentantov v zjazdovom lyžovaní.
Momentálne prebieha športová príprava:
pre deti z MŠ v Dolnom Smokovci v rámci
športového krúžku všeobecnej športovej prí
pravy
pre deti do 6 rokov v zjazdovom lyžovaní
pre deti od 6 rokov v zjazdovom lyžovaní
Od septembra 2019 sa vďaka podpore ro
dičov a riaditeľa ZŠ s MŠ Dolný Smokovec
podarilo otvoriť 1. triedu na ZŠ D. Smokovec
s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy,
kde SSC bude zabezpečovať práve tie hodiny
telesnej výchovy navyše. Táto škola má vy
nikajúce podmienky pre výchovu úspešných
športovcov, je vo fantastickom prostredí,
má veľkú telocvičňu a potrebné športoviská,
a v blízkosti sú lyžiarske svahy.
Systematická práca, vytvorenie komunity
rodičov a detí a celkovej atmosféry v klube,
no v neposlednom rade tvrdá práca nielen

trénerov, ale aj detí a podpora rodi
čov, sa oplatila a klub hodnotí ostat
nú zimnú sezónu za veľmi úspešnú.
Veď posúďte sami:
Michal Tatarko - celkový víťaz
Slovenského pohára / celkový víťaz Výcho
doslovenskej lyžiarskej ligy / víťaz Športo
vej olympiády detí a mládeže Mesta Poprad
2019
Ema Bačová - víťazka oboch kôl
Tatranskej ligy a tým aj celková víťazka Po
hára primátora Vysokých Tatier
Natália
Gaľová - víťazka 1. kola Východoslovenskej
lyžiarskej ligy / celkové 5. miesto v hod
notení Východoslovenskej lyžiarskej ligy
Lujza Levarská - 3. miesto v 6. kole Vý
chodoslovenskej lyžiarskej ligy / 5. miesto
v celkovom hodnotení Východoslovenskej
lyžiarskej ligy

Hlavné zásady činnosti
v SnowSports Clube:
Vysoká odbornosť hlavného trénera
Kvalifikovaní tréneri (pre 23 detí až 5
trénerov počas lyžiarskych tréningov)
Primeraná záťaž pre deti podľa ich veku
Individuálny prístup
Pravidelný tréning aj počas rôznych prázdnin Tréningy
najmä v čase mimo školského vyučovania
tak, aby deti vymeškali čo najmenej školu
Kamarátska komunita detí aj rodičov
Výchova detí k láske k športu a pohybu
Vedenie detí k zdravému životnému štýlu
Podpora spolupráce, hierarchie v tíme,
zdravej súťaživosti, fair play, spravodlivosti,
pokory a úcty, pracovitosti a pravidelnosti

Celkové umiestnenia do TOP 10:

Matej Tatarko – 8. miesto v celkovom
hodnotení Východoslovenskej lyžiarskej ligy
Matúš Gaľa – 8. miesto v celkovom hodno
tení Východoslovenskej lyžiarskej ligy Ema
Repčeková – 9. miesto v celkovom hodnotení
Východoslovenskej lyžiarskej ligy
Za zmienku ešte stoja výsledky Emky Bačo
vej z Dolného Smokovca, ktorá je v klube sko
kanom roka, pretože spravila najväčší prog
res. Vzhľadom na jej vek, kedy je len druhým
rokom v pretekárskom kolotoči, sa posunula
na 19. miesto v celkovom hodnotení Výcho
doslovenskej lyžiarskej ligy (trikrát umiestne
nie do 15. miesta v rámci 6 kôl).
Tiež nemôžem nespomenúť deti, ktoré síce
nie sú v TOP 10, ale postavili sa na štart na
priek svojim vnútorným bojom, či už je to
strach z prehry, alebo tréma. SSC sa snaží
posunúť aj tieto deti vpred vďaka individuál
nemu prístupu. V klube sa pracuje s detskou
psychologičkou tak, aby deti neboli tlačené
nasilu, ale samy chceli. Najväčším úspechom
a odmenou pre trénerov je, že väčšina detí
chce chodiť na preteky, chce čoraz viac chodiť
na tréningy a nie je potrebné ich nútiť, snažia
sa o svoje maximá, lebo vedia, že bez pravi
delného tréningu nie je možné dosiahnuť
stupeň víťazov. Ak chcete SSC povzbudiť, naj
bližšie nás stretnete na nočnom behu Night
Run Jána Stilla v Novej Lesnej.
Petra Penkert

Madona opäť na stene kostola
Vzácna gotická tabuľa, ktorej originál vznikol v roku 1484 pod rukami neznámeho umelca
a ktorá dlhé roky zdobila popradský Kostol sv. Egídia, je po desiatkach rokov naspäť. Nejde
však o originál, ale o jeho vernú kópiu z dielne reštaurátora Jána Gildeina.
Slávnostné odhalenie „novej“ nu – aj takto možno označiť roz sa komunikácia s riaditeľkou A.
Madony s anjelmi z Popradu sa mermi neveľké výtvarné dielo Ondrušekovou, ktorá myšlienku
uskutočnilo pod záštitou Tat zobrazujúce Pannu Máriu s Bo vytvorenia kópie vzácneho obra
ranskej galérie 10. apríla. Skvost žím dieťaťom v náručí. Ján Gil zu podporila.
„Keďže sa dlhodobo zaujímam
dein, rodák spod Tatier, sa
gotickej maľby spišského regió
už ako vysokoškolský o vývoj a tvorbu technologických
študent začal pohrá postupov starých majstrov, znavať s myšlienkou mená to nielen inšpiráciu a inklivytvoriť kópiu náciu pri tvorbe, čítanie vedeckej
maľby. Vzhľa literatúry a prekladov starých
dom na skutoč rukopisov, ale aj následnú snahu
nosť, že Tatran pripraviť si materiál na maľbu
ská galéria mala podľa starých receptov. Pri tejto
pred niekoľký doskovej maľbe šlo o tradičnú
mi mesiacmi vaječnú temperu s gravírovaným
obraz zapoži zlatením, čo v preklade znamená,
čaný zo Sloven že na dosku s rámom som nanieskej národnej sol kriedový podklad s hrúbkou
galérie,
začala 2-2,5 mm, do ktorého som potom

vyrezával ornamenty brokátovania a zlatil som 23,75-karátovým
zlatom. Mnou vytvorené alebo
kúpené historické pigmenty som
pastoval s vodou a následne temperoval žĺtkovou vaječnou temperou. Viaceré z týchto pigmentov
pochádzajú z minerálov ako azurit alebo malachit, alebo prírodných zdrojov akými sú farbiarské
rastliny ako marena farbiarska,“
vysvetlil podrobne autor kópie
gotickej tabule.
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Aktuality z kultúry a športu
Urobili sme

Pracovníci oddelenia kultúry a športu
(OKaŠ) v ostatných dňoch značnú časť pra
covného času venovali v prvom rade festivalu
Tatranská literárna jar. Ako prezradil vedúci
oddelenia Ján Bendík, jeho realizácia dala
všetkým organizátorom poriadne zabrať –
kultúrni referenti priamo zabezpečovali šesť
akcií na území nášho mesta a ďalších šesť za
bezpečovali v školách a knižniciach podtat
ranského regiónu (hlavne v mestách Poprad
a Svit). Zároveň však vyjadril nad celou ak
ciou svoju spokojnosť, keďže všetko dopadlo
na výbornú a spisovatelia boli nadšení.
V stredu 3. apríla zasadala hodnotiaca
komisia systému participatívneho rozpoč
tu Hory nápadov. „V prvom rade sa chcem
poďakovať svojmu kolegovi Petrovi Véghovi,
ktorý sa stal akýmsi tútorom celého tohto
grantového systému a ktorý ho spracoval natoľko transparentne, že hneď na ďalší deň boli
kompletné informácie, odborné hodnotenia
aj konečné hodnotenia komisie týkajúce sa
projektov vyvesené na internetovej stránke
mesta,“ uviedol Bendík. Jednotlivými pro
jektami sa v ďalšej fáze budú zaoberať prí
slušné oddelenia, ktorým ten-ktorý nápad
prináleží – značná časť spadá pod oddelenie
investičnej činnosti, opráv a údržby, ďalšia
časť pod oddelenie školstva, sociálnych vecí
a zdravotníctva a časť pod oddelenie kultú
ry a športu. Predvčerom, v utorok 16. aprí
la, boli prizvaní úspešní žiadatelia, ktorých
projekty prešli a stretli sa s odbornými pra
covníkmi mestského úradu v čele s vedúcou
ekonómkou Máriou Fábryovou a spoločne
riešili už konkrétne otázky týkajúce sa fi
nančnej podpory.
O niekoľko dní vyššie spomínanú Tatran
skú kultúrnu jar (TKJ) vystrieda iná veľká
kultúrna akcia, je ním podujatie 1. máj vo Vy
sokých Tatrách, ktoré sa uskutoční v Tatran
skej Lomnici. Ide o náročnú celodňovú akciu,
o ktorú je obrovský záujem zo strany verej
Ako ďalej uviedol, v hlave
mal presný postup a z dostup
nej literatúry zistil, aké mate
riály dielne a umelci v tej dobe
a v tej oblasti používali. Takéto
dielo v skutočnosti nevznikalo
pod rukami jedného majstra,
ale pracoval na ňom celý ko
lektív – každý sa špecializoval
na niečo iné. „V mojom prípade
som nepripravoval jedine drevenú dosku a rám. Okrem nej
som na Madone urobil všetko
vlastnoručne podľa tradície,
pričom asi najťažšia práca bola
na spodnom okrovom brokátovom rúchu Panny Márie, kde
bolo dôležité dostať sa na rovnakú svietivosť okru. Len tento
jeden prvok mi zabral asi štyri dni. Ešte v decembri som si

nosti, a to nielen z podtatranského regiónu.
„Samozrejme, ohlas a návštevnosť takýchto
akcií závisí do značnej miery aj od počasia,
v minulom roku sa prvomájových osláv zúčastnilo vyše šesťtisíc divákov. Okrem pracovníkov OKaŠ sa na jej prípravách dobrovoľne
podieľajú Jozef Ondrejka, ktorý vo vlastnej
réžii zabezpečuje realizáciu samotného prvomájového sprievodu, ďalším pomocníkom je
Martin Mladoň, ktorý má na starosti veterány
– vozidlá, ktoré sú takisto súčasťou sprievodu,“ uviedol vedúci oddelenia. Ide o 2. roč
ník prehliadky socialistických automobilov
a motoriek. Organizátori tiež sľubujú park
plný rôznorodých atrakcií pre deti aj dospe
lých, stánky s občerstvením, pričom domi
novať bude opäť Salaš u Franka, no pribud
nú aj nové. Program bude mať tradične dve
základné časti – predstavenie účinkujúcich
a druhú časť tvoria tzv. recesisti, teda tí, ktorí
si chcú 1. máj pripomenúť spôsobom dávno
minulým. Ide predovšetkým o návštevníkov
Hotela Morava, ktorí sa radi zabávajú v retro
štýle, no pripojiť sa k nim môžu samozrejme
všetci tí, ktorí o to majú záujem. Viac infor
mácií o pripravovanom programe čitatelia
nájdu na zadnej strane novín.
V predveľkonočnom týždni sa takisto fi
nišovalo s prípravami športového podujatia
City Trail, ktoré sa blíži. Patriť mu bude prvý
májový víkend vo Vysokých Tatrách. Pod
robnejšie o ňom ste sa mohli dočítať v kul
túrno-športovej rubrike v minulom čísle
Tatranského dvojtýždenníka č. 7.
Boli sme

V prvú aprílovú sobotu navštívila dele
gácia v zložení primátor mesta Ján Mokoš
a pracovníci OKaŠ Kráľovu Lehotu, kde sa
zúčastnili veľmi netradičnej akcie s názvom
Slovenský kosecký zlet. Dôvodom bola veľká
kosecká súťaž, ktorá sa uskutoční aj pod tat
ranskými štítmi, keďže figurujeme v rámci
kalendára všetkých koseckých akcií na Slo
vensku. „Stretli sme sa
za dva týždne pripravil doma s organizátormi ostata aj v galérii farebnú skúšku. ných súťaží a spoločne
Išlo mi pri nej najmä o fareb- hovorili o podujatiach
né vzťahy a vrstvenie daných plánovaných pre tohplôch,“ uviedol Gildein a dodal, toročnú sezónu. Sme
že Madona po storočiach vyze súčasťou Slovenskej
rá inak ako v dobe vzniku, no ligy v kosení ručtým že autor pracoval s origi nou kosou. U nás sa
nálnymi materiálmi, snažil sa uskutoční jej 5. kolo
tiež analyzovať stratenú fareb (spomedzi 8 súťažnosť, aj maľbu a rezbu, ktorá ných kôl), a to v rámci
za tie roky vypadla. V niekto otvorenia letnej sezóny
rých miestach ide teda o hypo 16. júna dopoludnia
v Jazdeckom areáli
tetickú rekonštrukciu.
Verejnosť môže vidieť obraz Tatranská Lomnica,
pred každou bohoslužbou ale kde privítame všetbo počas moderovaných pre kých súťažiacich koshliadok kostola či mimo nich, cov Slovenska,“ dodal
a to po dohode s Mestskou in Bendík. Tí najlepší
budú reprezentovať
formačnou kanceláriou.
archív J. Gildein mp Slovensko na 8. roční

ku majstrovstiev Európy v rakúskom stredis
ku St. Florian am Inn 14. – 15. augusta.
Potešilo nás

Vo Vile Flóra sa podarilo vylepšiť výstav
né priestory o pevné ozvučenie najvyššej
možnej kvality do celých priestorov príze
mia. Inštalované je nenápadne a svoju pre
miéru malo už počas slávnostnej promócie
knižnej antológie Veľký pán Dunaj, kde fun
govalo bezchybne. Zároveň sa podarilo za
kúpiť aj bezdrôtové ozvučenie do exteriérov,
ktoré funguje na baterku. Pracovníci OKaŠ
majú z tejto skutočnosti patričnú radosť
a vedúci Ján Bendík takisto vyslovil svoje
poďakovanie prednostovi MsÚ a riaditeľovi
MKOS-u v jednej osobe Eugenovi Knoteko
vi, ktorý to veľmi promptne zabezpečil.
Šumy okolo nás

Utorkové rokovanie medzi majoritným
vlastníkom Kúpeľov Nový Smokovec, a. s.,
Petrom Keruľom a primátorom mesta Vysoké
Tatry Jánom Mokošom potvrdilo, že zástup
covia zúčastnených strán napokon nepod
písali zmluvu o spolupráci, z čoho vyplýva,
že tento rok sú podujatia TKL v priestoroch
Kúpeľov Nový Smokovec ohrozené. Týmto
by celý Smokovec prišiel o kultúru počas let
nej sezóny. „Je nám veľmi ľúto, že po štyroch
rokoch výbornej vzájomnej spolupráce a niekoľkých desiatkach zrealizovaných podujatí
s tisíckami divákov by tento mini amfiteátrik
mal zrazu osirieť. Počkáme ešte do Veľkej noci,
nádejame sa, že majoritný vlastník kúpeľov to
ešte prehodnotí... Následne budeme hľadať alternatívne riešenia, z ktorých najpravdepodobnejším je presun všetkých akcií do Tatranskej
Lomnice,“ uviedol v tejto súvislosti J. Bendík.
V rámci verejnosti sa takisto objavila in
formácia, že jedno z občianskych združení
pôsobiacich vo Vysokých Tatrách vyslovi
lo žiadosť smerovanú primátorovi mesta J.
Mokošovi, aby priestory Vily Alica, ktoré sú
v súčasnosti využívané ako mestská knižnica,
našli iné využitie – a v tom prípade by kniž
nica odtiaľ bola vysťahovaná. V nadväznosti
na to vedúci OKaŠ vyjadril svoje stanovisko
a uviedol: „Neverím, že by sa primátor s touto
požiadavkou stotožnil a privolil, pretože sám
dobre vie, že knižnica je zariadením mesta, že
vo Vile Alica pôsobí historicky od roku 1951
(s výnimkou tých rokov, kedy bola vila rekonštruovaná) a on si ctí históriu Vysokých Tatier,
všetci sme to čítali aj v jeho volebných bulletinoch.“ Dodal tiež, že umiestnenie mestskej
knižnice je zároveň súčasťou projektu, ktorý
bol uzatvorený na základe dotácie z Nórskych
fondov na rekonštrukciu tohto objektu a ten
to projekt priamo určuje, že vo Vile Alica
musí byť umiestnená knižnica. Je presvedče
ný, že takéto narušenie podpísaného projektu
by mohlo so sebou priniesť okrem iného aj fi
nančné sankcie, a aj preto neverí, že by celá
vec mohla skutočne takto dopadnúť.

OKaŠ a mp

12

TD 8/2019

Šport

Šampionát Ski & Golf Slovakia pozná svojich víťazov
Zažiť neopakovateľnú atmosféru a zároveň predviesť športové zručnosti ponúkol 10. ročník pretekov Ski & Golf Slovakia
Championship, ktorý sa uskutočnil počas víkendu 6. a 7. apríla.
26 pretekári zo Slovenska, Čiech a Poľska si zmerali sily v dvoch
športoch, ktoré majú v Tatrách vyše storočnú tradíciu. Päť víťazov
bude v máji 2019 reprezentovať našu krajinu na svetovom šampionáte v Zell am See-Kaprun v Rakúsku.
Na
zjazdovke
Interski
na Štrbskom Plese čakala pre
tekárov náročná slalomárska
trať, ktorú prešli dvakrát a po
čítal sa im lepší čas. Najlepší
čas lyžiarskych pretekov bol
násobený koeficientom 4 a sčí
taný s plným golfovým skóre
z oboch golfových kôl na 18
jamiek. Absolútnym víťazom
obrovského slalomu sa stal
Roman Staník s časom 36 se
kúnd, ktorý už piatykrát po
stúpil na svetové finále. Za ním
nasledoval Pavel Fatura s ča
som 37,69 sekúnd a Przemek
Nowak s časom 38,02 sekúnd.
Následne športovci „zlyžovali“

na golfové ihrisko Black Stork
vo Veľkej Lomnici, na letné grí
ny 9-jamkového ihriska Braid
(B). Zmena nadmorskej výšky,
prepočítanie výsledkov z lyžo
vania a jarný hustý dážď pridali
pretekom napätie. Absolútnym
víťazom 10. ročníka Ski & Golf

zase o rok
Lyžiari, bežkári a skialpinisti sa slávnostne rozlúčili so sezónou, hoci strediská v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom
Plese ešte pripravujú veľkonočnú lyžovačku s bohatým
kultúrnym programom.
V sobotu sa na Štrbskom Plese uskutočnil 8. ročník zábav
ných amatérskych skialpinistických pretekov Krčmár skap, kto
ré boli zároveň symbolickým ukončením zimnej sezóny. Skial
pinisti i historickí lyžiari pod dohľadom dopingového komisára
Braňa Mojseja absolvovali trasu zo Štrbského Plesa na Solisko,
pričom pretekárske dvojice museli počas jazdy skonzumovať
stanovené množstvo „dopingu“. Na podujatí nechýbali zná
me osobnosti a hudobné skupiny Starmania, Hali Sax či bub
nová šou Batida. Na pravé poludnie sa uskutočnilo smútočné
pochovanie lyže Soliskovej. Nasledujúci deň uspali športovci
v Areáli bežeckého lyžovania Snow na Štrbskom Plese odetí
v pyžamách bežky, ktoré spoločnou jazdou uložili na letný spá
nok. V pondelok 15. apríla sa skončila aj skialpinistická sezóna
na území Tatranského národného parku. Podľa riaditeľa Správy
Tatranského národného parku Pavla Majka súvisí obmedzenie
pohybu skialpinistov s rodením mláďat a vyhrabávaním svišťov
kb
zo svojich nôr vo vysokohorskom teréne. 

M.Fabian

Víťazi Ski & Golf Slovakia 2019 v jednotlivých kategóriách:
JUNIORS: Antónia Zacharovská (skóre 317,52; 40,88 sek.; 78 a 76 rán)
MAIN CLASS: Matúš Maďar (skóre 306,08; 39,77 sek.; 69 a 78 rán)
MID AGE: Roman Staník (skóre 317,36; 36 sek.; 88 a 85 rán)
MASTERS: Przemek Nowak (skóre 250,17; 38,02 sek.; 97 a 85 rán)
OPEN: Marek Sochor (skóre 373,60; 40,15 sek.; 111 a 102 rán)

sa stal Matúš Maďar so skóre
306,08 bodov. Reprezentačný
tím Black Stork Slovakia na už
16. majstrovstvách sveta Ski &
Golf v rakúskom stredisku Zell
am See-Kaprun od 8. do 12.
mája 2019 budú tvoriť: Matúš
Maďar, Roman Staník, Antónia

Zacharovská, Przemek Nowak
a Tomáš Milata vďaka 4. prieč
ke v absolútnom poradí.
V roku 2018 sa tím Black
Stork Slovakia umiestnil na 1.
mieste spomedzi amatérskych
tímov na svetovom šampioná
te a vďaka deviatim uplynulým
ročníkom sa Slovensko zvidi
teľnilo aj prostredníctvom Da
niely Jorčíkovej, ktorá sa stala
až päťkrát svetovou víťazkou
v kategórii Midage žien. V roku
2015 triumfoval v obrovskom
slalome pod Kitzsteinhornom
Adam Žampa, hoci bol iba
golfový začiatočník.
Danka Velecká

Tatranská bežkyňa v cieli prvá
Dňa 13. apríla Tatry reprezentovala na športovom podujatí
v susednej Českej republike trojica bežcov v zložení Viera
Halásová, Peter Végh a Patrícia Puklová. Pardubický vinársky
polmaratón 2019, beh nadväzujúci na vyše štyridsaťročnú tradíciu, u našich západných susedov hostil zároveň Majstrovstvá
ČR mužov a žien v polmaratóne s Českým atletickým zväzom.

archív V. Halásová

Medaila sa ušla aj pod Tatry
– výborným časom 1:49:11 si
prvenstvo vo svojej kategórii
vybehala naša bežkyňa Viera
Halásová, ktorá si vybojovaným
výsledným časom vylepšila
aj svoj osobný rekord. „V istých
úsekoch som sa musela popasovať aj s protivetrom. Dosť som sa
vytrápila, najmä po dvanástom
kilometri som cítila vyčerpanie, hoci medzičasy som mala
veľmi dobré. Psychicky mi veľmi pomáhalo, keď predo mnou
bežala Paťa Puklová, ktorá ma
podporovala a hecovala k ešte
lepšiemu výkonu. Posledné tri

kilometre však už boli pre mňa
veľmi náročné, v cieľových päťsto metroch som sa však ešte viac
vybičovala – tak, že ma to samu
prekvapilo,“ dodala s úsmevom
víťazka pardubického polma
ratónu v kategórii žien nad 55
rokov.
Preteky odštartoval samot
ný primátor Pardubíc Martin
Charvát a tak ako po minulé
roky, aj tohto ročníka známeho
športového podujatia sa zú
častnilo veľké množstvo či už
špičkových, alebo rekreačných
bežcov a bežkýň všetkých veko
mp
vých kategórií.
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Senior
Vysoké Tatry
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Tipy z tatranskej

knižnice

Albrecht, Karin: Strečink

Dom seniorov v nádhernom
prostredí vysokých tatier
ČO PONÚKAME ?
Profesionálne opatrovateľské služby
Starostlivo vyberaný personál
Individuálna forma starostlivosti
Sociálne poradenstvo
Sociálna rehabilitácia
Ubytovanie
Stravovanie
Upratovanie, pranie, údržba bielizne
Podmienky na úschovu cenných vecí
Zabezpečenie zaujmovej činnosti

Zistite viac na:

+421948258268

www.seniortatry.sk

Dolný Smokovec
Pod lesom 47

Tatranci si vyčistili mesto
Už 4. raz sa uskutočnila v tatranských osadách dobrovoľnícka akcia, ktorej cieľom
bolo združiť miestne komunity a pomôcť prírode. Aj napriek nepriaznivému počasiu
sa podujatie organizované Občianskym združením Tatranský parlament v spolupráci s mestom Vysoké Tatry uskutočnilo za bohatej účasti a s viacerými novinkami.
S cieľom spájať obyvateľov jednotlivých vali sme 150 účastníkov. Potom prišla upršatatranských osád sa jarné upratovanie usku ná predpoveď počasia, a tak sme skorigovali
točnilo v ďalších oblastiach: k osvedčeným očakávania o jednu nulu. Tatranci nás ale
lokalitám - Tatranskej Lomnici a Smokov nesklamali. Ba naopak - nesmierne potešicom, pribudli Vyšné Hágy a Polianky. Se li, až dojali. V Tatranskej Lomnici sme mali
demdesiat dobrovoľníkov vyzbieralo počas v sobotu 30 dobrovoľníkov, v Smokovcoch 15,
niekoľkých hodín viac ako 235 vriec odpadu. v Tatranských Zruboch 2, v Tatranskej Polian„Počasie nám trošku skrížilo plány. Očaká- ke 7, v Novej Polianke 9 a na Hágoch 7. Naša

Lark, Sarah: Spev mušlí. Návrat
Na Severnom ostrove zúri vojna.
Misionári neúnavne obracajú Ma
oriov na svoju vieru a darí sa im až
do chvíle, kým nevypukne epidé
mia týfusu. Misionári sú zúfalí, ne
pomáhajú modlitby ani lieky. Ma
oriovia hľadia na kňazov s nevôľou
– čo ak sú práve oni zodpovední
za hromadné umieranie?
Steel, Danielle: Napriek
všetkým nástrahám
Kate Madisonová vlastní v New
Yorku vychytený secondhand.
Vďaka obchodu vychovala štyri
deti, na ktoré zostala po manže
lovej predčasnej smrti sama. Deti
dospeli a úspešne sa postavili
na vlastné nohy, lenže k nevôli svo
jej matky sa vrhajú do vzťahov, kto
rých budúcnosť je viac než otázna.
Connelly, Michael: Čierny ľad
Detektív Harry Bosch má
na Vianoce službu, no k samovraž
de kolegu z protidrogovej brigády
pošlú ľudí z úplne iného oddele
nia. Moorovu samovraždu prebe
rá elitné oddelenie lúpeží a vrážd
v spolupráci s oddelením vnútor
nej kontroly, ktoré ho už nejaký čas
vyšetrovalo kvôli anonymnému
udaniu, že pomáha dílerom novej
drogy zvanej „čierny ľad“.
McKinley, Tamara:
Tajomný šum viníc
Britská spisovateľka Tamara Mc
Kinley sa preslávila ako autorka
pútavých rodinných ság z rodnej
Austrálie. Patrí medzi ne i román
Tajomný šum viníc – napínavý,
emóciami nabitý príbeh zo slnkom
vyprahnutého austrálskeho vnút
rozemia.
Vstúpte do sveta majiteľov mul
timiliónovej vinárskej korporácie,
v ktorom vás čakajú zložité rodin
né vzťahy, intrigy, závisť a nevraži
vosť, ale i zakázaná láska a dávna
kliatba...

veľká vďaka patrí nielen im, ale aj mestu Vysoké Tatry za materiálnu i finančnú podporu
poskytnutú z participatívneho rozpočtu, VPS
za odvoz odpadu, Caffé GOA z Tatranskej
Lomnice a reštaurácii CENTRAL Starý Smokovec za skvelé občerstvenie pre všetkých zúčastnených, ktorí pomohli tatranskej prírode.
Heslom akcie bolo: včera bolo pekne, zajtra
bude pekne, preto sme tu dnes. Kvôli počasiu
a povinnostiam nemohlo v sobotu prísť viacero malých i veľkých pomocníkov, a tak sme sa
stretli aj v nedeľu, za lepšieho počasia, a pokračovali sme v čistení,“ zhodnotil Michal Hanč,
predseda OZ Tatranský parlament.
kb
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Výpožičné hodiny počas veľkonočných
sviatkov v Knižnici Vysoké Tatry
Starý Smokovec
18.4.2019
štvrtok 9:00 – 11:45 hod.
19.4.2019
piatok zatvorené
22.4.2019
pondelok - zatvorené
Tatranská Lomnica
18.4.2019
štvrtok 9:00 – 12:00 hod.
22.4.2019
pondelok - zatvorené
Dolný Smokovec
23.4.2019
utorok - zatvorené

Prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov

OBCHODNÉ VEREJNÉ SÚŤAŽE

Tri víťazstvÁ domácich
Uplynulý víkend sa niesol v znamení víťazstiev futbalistov z Tatier. V nedeľu odohrali hráči z FK Vysoké Tatry na domácej pôde
zápas proti TJ Slovan Nálepkovo. Majstrovský zápas 17. kola
5. podtatranskej ligy odohrali v Tatranskej Lomnici za bohatej
diváckej účasti. Výborne sa našim futbalistom darilo aj v sobotu, kedy žiaci zvíťazili v druholigovom zápase nad Svitom.
Sobotňajšie zápasy odohrali na trávniku v Tatranskej Lom
nici mladší žiaci (U 13) proti FK Svit. Najlepším strelcom zá
pasu bol Pavol Roth, ktorý strelil dva góly (v 19. a záverečnej
58. minúte). Prvý gól zápasu strelil v 12. minúte Nikolas Roth,
Marián Štancel skóroval v 53. minúte. Hosťom zo Svitu sa ne
podarilo streliť jediný gól. Starší žiaci (U 15) porazili hosťujúci Svit 3:1.
Všetky tri góly FK Vysoké Tatry si pripísal Mateo Sleboda, jediný gól
hosťujúceho klubu zo Svitu dal Tomáš Čonka. V nedeľnom zápase sa
nenechali zahanbiť ani muži. V 4. minúte hracieho času skóroval Peter
Fabian z hosťujúceho klubu TJ Slovan Nálepkovo. Našim sa podari
lo skórovať až v 26. minúte, kedy Adam Banáš vyrovnal skóre na 1:1.
O šesť minút neskôr strelil gól do súperovej bránky Roland Macurák,
v 51. minúte Patrik Gončár a v 67. minúte Dávid Neupauer, čím si do
máci zabezpečili značný náskok. Posledný gól zápasu dal Patrik Gonda
z TJ Nálepkovo, čím dorovnal stav na 4:2 v prospech domácich.
kb

Inzercia
Predám kvalitný leštený smre
kový tatranský obklad perodrážku
3 €/m 2, zrubový obklad – polguľa
tý, hranový aj dlážku na podlahy.
T. č.: 0908 234 866,
www.drevozrubyobklady.sk.
Starší pán so záujmom o prí

Pre občanov a návštevníkov Vysokých
Tatier vydáva mesto Vysoké Tatry. Vedúca redaktorka: Mgr. Mária Pavligová,
PhD. (e-mail: maria.pavligova@vysoketat
ry.sk). Redaktorka: Mgr. Katarína Bohu
šová (katarina.bohusova@vysoketatry.sk).
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rodné krásy hľadá podnájom alebo
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ný Smokovec hľadá zamestnancov
na pozície: opatrovateľ/-ka, inštruk
tor/-ka sociálnej rehabilitácie, upra
tovač/-ka. Tel. kontakt: 0948 258 268.
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OBCHODNÉ VEREJNÉ SÚŤAŽE
- 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 052/4780436.
Nebytové priestory Nový Smokovec 50
- Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž
č. 158/2019 na nájom nebytových priestorov v bytovom dome
Nový Smokovec 50. Bližšie informácie www.vysoketatry.sk, alebo
na tel. čísle 052/4780436.

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

v pondelok 29. apríla 2019
Nový Smokovec – pri SIBÍRANKE 

– 7.45 hod.

Vyšné Hágy – pri Základnej škole 

– 9.00 hod.

Nová Polianka – veliteľská budova 

– 9.15 hod.

Tatranská Polianka – pri bytovom dome LIPA 

– 9.30 hod.

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

Umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov
Mesto Vysoké Tatry v súlade so zákonom č. 79/2015 o odpadoch v súlade s nariadením mesta č.2/2016 o nakladaní s odpadmi vznikajúcimi na území mesta Vysoké Tatry, umiestni veľkoobjemové kontajnery na zhromažďovanie objemnejšieho odpadu
a odpadu z čistenia priestranstiev takto:
Podbanské - Vysoké Tatry, Polesie
18. 04. - 25. 04. 2019
Štrbské Pleso
1 ks pri bytovom dome Tuček
18. 04. - 25. 04. 2019
aj pre bytový dom Jedľa
Hrebienok
1 ks pri horskom hoteli Hrebienok
18. 04. - 25. 04. 2019
1 ks pri Polesí

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

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

19:00 h

ŠT - NE

VÝSTAVY

18-21
Vstupné: 1 €

JARNÁ PRÍPRAVA

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka

Cyklus moderovaných večerov so zaujímavými
hosťami v rámci Jarných smokoveckých trhov U Vlka.
Organizátor: Kaviareň a čajovňa U Vlka, rezervácie:
uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk, +421 908 704 412

Starý Smokovec
Vstupné: 0,50 € - 2 €

10:15 h

PIATOK

Vstup voľný

MODLITBA KRÍŽOVEJ CESTY
NA PEKNÚ VYHLIADKU

Starý Smokovec - kalvária

Putovanie po zastaveniach krížovej cesty.

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

celý
mesiac

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

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

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

17:00 a 19:00 h

NEDEĽA

21

Vstupné: 20 €

celý
mesiac
09:00-18:00

Vstupné: 6 €-9 €

Vstup voľný

HAMLET, ALEBO NÁLEZ LEBKY

Tatranská Lomnica - Hotel Lomnica,
konferenčná sála

Komediálna verzia najslávnejšej Shakespearovej drámy.
Účinkujú: L. Hurajová/ Z. Kyzeková, Š.Richtárech,
J. Nvota, Š. Martinovič, P. Buocik/K. Mikulčík.
Organizátor: Hotel Lomnica, +421 52 285 35 00,
reception@hotellomnica.sk, www.hotellomnica.sk

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

Vstup voľný

10:00 - 18:00 h

PI - NE

19-21

Beh ako oslava Pána Ježiša a radosť zo života, ktorú
nám dáva. Bežať sa bude smerom na kalváriu
nad Starým Smokovcom.

celý
mesiac
09:00-18:00

Vstupné: 7 €

14:00 h

PONDELOK

Vstup voľný

Nový Smokovec - štart rímskokatolícka fara

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
POD TIEŇOM OBROV Výstava čiernobielych

fotograﬁí v duchu
minimalizmu významného
slovenského fotografa
Petra Svobodu.

ZÁSAHY TATRY 2019 Výstava

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

TRICKLANDIA

Starý Smokovec - Tricklandia

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

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

MAJSTRI ĽUDOVEJ VÝROBY
Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

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

ŠPORT

BEH PRE JEŽIŠA

TATRY V UMENÍ Stála expozícia s tematikou Tatier

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

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka

Remeselnícky trh s umeleckými výrobkami z dreva, kože,
keramiky, veľkonočných ozdôb, medovníkov, oplátok či
iných zaujímavých výrobkov.
SOBOTA 20.4. 2019 - 13:00 - 16:00 - Ukážky tvorby a dielne
pre deti - pletenie korbáčov, maľovanie na tvár, výroba
ozdôb, ukážka maľovania kraslíc. V sprievodnom
programe sa o 13:00 h predstaví ľudová skupina
BYSTRIANKA.

Expozície:

zo zbierok Tatranskej galérie.

JARNÉ SMOKOVECKÉ TRHY
A VEĽKONOČNÉ MESTEČKO
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KALENDÁR
PODUJATÍ

18.4. - 30.4. 2019

PROGRAMY
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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

Vstupné: 1 €
(deti a ženy zadarmo)

Tatranská Lomnica - futbalové ihrisko
Majstrovský zapas 19. kola 5. futbalovej ligy.

celý
mesiac
09:00-18:00

Vstup voľný

FK VYSOKÉ TATRY - TJ DUNAJEC
SPIŠSKÁ STARÁ VES

okrem pondelkov

28

15:30 h

NEDEĽA

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