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Výsledky jarného sčítania kamzíkov nepotešili.
Viac na strane 10 kb

Kúpeľná osada Tatranská Polianka oslavuje
130 rokov. Zaujímavosti o jej vzniku a premenách do dnešnej podoby sa dočítate
na stranách 13 a 14.

Na 15. ročníku tatranského divadelného festivalu Stretnutia nechýbalo Divadlo Paľa Bielika Tatranská Lomnica s premiérou komédie
Dva tucty červených ruží. Viac na strane 15

Júlové prívalové dažde otriasli tatranskou prírodou, ktorá sa bude
ešte dlho spamätávať.
Viac na strane 2
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Tatry museli čeliť ďalšej pohrome
Po májovom požiari nad Kežmarskými Žľabmi sa museli Vysoké
Tatry na záver júla vyrovnať s ďalšou katastrofou – tentoraz vyčíňala voda a na tatranskej prírode zanechala výrazné stopy.
Prívalové dažde, ktoré zasiahli Tatranský národný park ako
aj podtatranský región v dňoch
18. a 19. júla, mali za následok
vyhlásenie mimoriadnej situácie v celom popradskom okrese
a III. stupeň povodňovej aktivity na území mesta Vysoké Tatry
bol v platnosti niekoľko dní.
Výrazne zasiahnutých oblastí bolo hneď niekoľko. Veľmi
kritická situácia bola v Starej
Lesnej, odkiaľ už v prvú noc
evakuovali desiatky ľudí z ich
domovov, škodám sa nevyhli
miestne hotely a rekreačné
chaty, zničených bolo niekoľko mostov. Voda spôsobila
škody tiež v Tatranskej Polianke, v časti Tatranská Lesná a prívalový dážď poškodil
aj niekoľko mostíkov v Tichej
a Kôprovej doline, a Malej
a Veľkej studenej doline.
V súvislosti s mimoriadnymi
zrážkami sa medzi odborníkmi opätovne rozvírila diskusia
o bezzásahových územiach,
nad ktorými však visí otáz-

nik. Štátne lesy TANAP-u ako
aj ďalšie lesnícke organizácie
na problémy v bezzásahových
zónach upozorňujú dlhodobo,
a to nielen pokiaľ ide o vodný
režim, ale takisto v súvislosti
so spracovávaním vetrových či
lykožrútových kalamít.
Najvýraznejšie škody boli
zaznamenané v oblasti Tatranskej Javoriny – v Javorovej doline a Zadných Meďodoloch,
Bielovodská dolina sa tiež nevyhla problémom. Vodný živel
zničil miestne komunikácie,
mosty, turistické chodníky.
Práve v okolí Bielej vody a Javorinky lesníci upozorňujú
na obrovské množstvo vysokohorského porastu, ktorý sa
rozpadá na následky napadnutia lykožrútom, alarmujúce
sú aj početné pôdne zosuvy.
„Všetko sú to územia, kde nám
nebolo dovolené spracovať kalamitu. Teraz sa ukázalo, aký
dôležitý je zdravý a predovšetkým živý les,“ uviedol riaditeľ
Štátnych lesov TANAP-u Pavol

Strhnutý most a z brehov vyliaty Studený Potok v Starej Lesnej

Fabian v jednom zo svojich vyhlásení.
Situácia v obývaných častiach bola však veľmi rýchlo
pod kontrolou, promptne reagovali všetky záchranné zložky,
ktoré prispeli k stabilizácii oblastí zasiahnutých vodou. Bezprostredne po katastrofe a ustálení zrážkovej činnosti sa začali
rekonštrukčné a sanačné práce.
Momentálne zamestnanci Štátnych lesov odstraňujú drevnú
hmotu z vodných tokov. P. Fabian zdôraznil, že „ak sa korytá
nevyčistia od prekážok bránia-

TASR

cich toku vody, keď sa neobnovia
ich zaslepené ramená a nebude
sa riešiť ich prietočnosť, hrozí,
že pri lejakoch s podobnou intenzitou zrážok sa situácia zopakuje“. Pokiaľ ide o turistické
chodníky, Štátne lesy – ako ich
správca – robia všetko pre to,
aby v čo najkratšej možnej dobe
spriechodnili aj zostávajúce
úseky, ktoré sú momentálne
naďalej uzavreté. Škody po ničivých júlových povodniach,
ktoré zasiahli Tatry, boli vyčíslené na čiastku presahujúcu mimp
lión eur. 

K sumarizácii povodňových škôd
Júlové povodne zanechali spúšť aj za hranicami mesta Vysoké
Tatry. K najviac zasiahnutým horským oblastiam, ktoré majú
pred sebou dlhé obdobie regenerácie, patrí okolie Tatranskej
Javoriny, obce Ždiar, poznamenaná zostala takisto Bielovodská
dolina, no najväčšie škody voda spôsobila v Javorovej doline
a Zadných Meďodoloch.

Turistický chodník v Javorovej doline, ktorý pred povodňami vo svahu
viedol, je dnes už minulosťou.

Turistický chodník v Javorovej doline je po extrémnej
zrážkovej udalosti z 18. – 19.
júla na viacerých miestach výrazne poškodený. Vo vysokohorskom prostredí sú bleskové
povodne pomerne časté, ale
táto nesie viaceré stopy výnimočnej udalosti. Počas jednej
noci vzniklo množstvo nových
foriem reliéfu, či už v akumulačnej alebo erodovanej zóne.
Len na turistickom chodníku
sa vytvorili tri výrazné zosuvy.
Prvý bol v blízkosti Tatranskej Javoriny a reprezentoval
zosunutú asfaltovú cestu smerom k horárni Pod Muráňom.
O niečo vyššie, asi o 400 m, sa
zosunul svah, ktorý je len veľmi ťažko obísť. Za súčasného
stavu sa v tomto strmom teréne
neodporúča experimentovanie

na prechod, lebo hrozí nebezpečenstvo pádu. Chodník zostal na väčšine úsekov vymletý,
z bočných strán je naakumulovaný sedimentárny materiál.
Tretí výrazný zosuv je na úrovni Čiernej Javorovej doliny, kde
bude opäť komplikované chodník spriechodniť. Hrozia tam
okrem iného aj sekundárne
zosuvy. Strhnutý je ešte mostík
nad hranicou lesa, pod Javorovým múrom. Príroda obohatila tatranské doliny novými
formami. Je naozaj fascinujúce
sledovať, ako sa dokáže zmeniť
reliéf v takom krátkom čase. No
v tomto prípade sa človek môže
len prizerať – príroda opätovne
potvrdila svoju divokosť a prenikavú silu.
Miroslav Žiak

Oprava a obmedzenia na moste v Kotline
Prednosta Okresného úradu (OÚ) v Poprade, Slavomír
Kravčák, zvolal mimoriadne zasadnutie krízového štábu.
Hlavnou témou rokovania bol kritický stav mosta v katastrálnom území mesta Vysoké Tatry za Tatranskou Kotlinou v smere na Ždiar.

Na moste vás čaká rýchlostné a váhové obmedzenie, ale aj zúžený prejazd.

Na základe havarijného stavu mosta nad potokom Biela
vyhlásil prednosta OÚ mimoriadnu situáciu, ktorá vznikla
v dôsledku podmytia základov
pri zvýšenej hladine rieky vplyvom silných dažďov. Stabilita
stavby je v ohrození, keďže
približne polovica základu je
podmytá a situácia sa naďalej zhoršuje, v dôsledku čoho
hrozí zrútenie. V súčasnosti je
na cestnej komunikácii v danom úseku obmedzené zaťaženie do 7,5 tony (s návrhom

na 18 ton), prejazdná šírka
mosta sa zúžila, rýchlosť prejazdu sa znížila na 50km/h.
Za vypracovanie projektovej
dokumentácie rekonštrukcie je
zodpovedaná Slovenská správa
ciest (SSC), ktorá mala za úlohu určiť okamžitú zaťažiteľnosť
mosta a následne doplniť dočasné dopravné značenie.
Na základe vyjadrení TANAP-u by mala rekonštrukcia prebiehať v dvoch fázach
so začiatkom v auguste a predpokladaným
ukončením

v septembri. V prvej fáze sa zastabilizujú opory, vďaka čomu
by mal most opäť získať nosnosť 32 ton. Táto etapa by mala
trvať asi šesť týždňov.
Ako informoval na zasadnutí
krízového štábu náčelník Mestskej polície Vysoké Tatry Miroslav Kolodzej – predmetný
most je na jedinej prístupovej
ceste do mesta zo severu, preto je nevyhnutná jeho rekonštrukcia. Situácia je vážna najmä pre ťažkotonážne hasičské
i nákladné autá, ktoré sú nútene
používať obchádzku a týka sa
ich váhové obmedzenie 18 ton,
ktoré často nespĺňali. Lesy mesta Spišská Belá vidia problém
v odstavení mosta kvôli nemožnosti prepraviť kalamitné drevo, ktoré potrebujú urýchlene
spracovať. Predmetom činnosti
krízového štábu je však záchrana života, zdravia a majetku,
nie problémy urbariátov. Obmedzenia rýchlosti a hmotnosti by mali trvať do ukončenia
prvej fázy rekonštrukcie, avšak
všetko závisí od poveternostkb
ných podmienok.

Rekonštrukcia Vily Iskra
Národná kultúrna pamiatka
Vila Iskra prešla ďalšou rekonštrukciou, zameranou najmä
na odstránenie havarijného
stavu okien a opravu fasády.
Rekonštrukcia budovy bude
ukončená koncom letných
prázdnin.
Vila Iskra bola postavená
v roku 1907 ako honosný letohrádok grófov Telekiovcov.
Po vojne v roku 1920 sa novým majiteľom stala pražská
Legiobanka, ktorá Iskru využívala ako rekreačné zariadenie.
Po roku 1945 v nej bola zotavovňa ROH a od roku 1952
v nej sídli Materská škola a jasle
Nový Smokovec – Sibír. V drevenej prístavbe sa nachádza
denné centrum pre dôchodcov
a jeden služobný byt. Vzácna
budova v majetku samosprávy
nevyhnutne potrebovala rekonštrukciu. Oprava fasády začala
už v minulom roku, kedy mesto
získalo z Ministerstva financií 130 tisíc eur na jej opravu.
Práce sa však kvôli zime museli
prerušiť. Minulého roku sa z finančných prostriedkov mesta
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Rekonštrukcia exteriéru má byť hotová
do 25. augusta.

škôlka rozšírila o jednu triedu,
dokúpil sa nábytok a dali sa
nové podlahy. Práce pokračujú
a vďaka ďalším 150 tis. eurám
z Ministerstva financií sa mohli
vymeniť prípadne repasovať staré, už poškodené okná a dvere.
Kompletná vonkajšia oprava zahŕňa aj izoláciu budovy vrátane
terasy a balkónov, osadenie novej dlažby a klampiarske práce.
Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, na rekonštrukciu
dohliada aj Pamiatkový úrad.
Rekonštrukcia nesmie narušiť
pôvodnú architektúru, rovnako
sa musela zachovať aj pôvodná,
lososová farba fasády a tmavohnedé drevené konštrukcie.
„Celkové náklady na rekonštrukciu boli zatiaľ nasledovné: 50 tisíc

eur na rozšírenie škôlky (z prostriedkov mesta), 20 tisíc stála
projektová dokumentácia, 130 tisíc oprava fasády a 150 tisíc bolo
vyčlenených na okná, dvere, balkóny a terasu. Mesto požiadalo
Ministerstvo kultúry o ďalšie finančné prostriedky vo výške 200
tisíc eur v rámci výzvy Obnovme
si svoj dom. Tie však neboli schválené, no na základe odvolania sa
nám snáď podarí získať aspoň
polovičnú sumu. Ďalšie peniaze
skúsime požiadať Ministerstvo
financií z dotácie na záchranu
kultúrnej pamiatky Vila Iskra,
na zabezpečenie statiky v I. podzemnom podlaží,“ povedal Jozef
Gál, vedúci oddelenia investičnej činnosti, opráv a údržby
kb
mesta Vysoké Tatry.

avizujeme
Od 1. augusta je návštevníkom
Podtatranského múzea v Poprade
sprístupnená výstava s názvom Výroba modrotlače, ktorá predstaví prácu
z dielne hranovnického modrotlačiara
Elemíra Montška. Všetci tí, ktorí sa
zaujímajú o toto tradičné slovenské
remeslo – patriace k národnému kultúrnemu korpusu – si expozíciu môžu
prezrieť v čase otváracích hodín múzea
od utorka do nedele v letnej sezóne
medzi 9:00 – 17:00 hodinou.
V dňoch od 6. – 12. 8. (po – ne,
od 10:00 – 18:00 hod.) prebiehajú 4. smokovecké trhy umenia
a zábavy v OC Mladosť v Starom
Smokovci, na ktorých sa prezentujú
umelci a remeselní výrobcovia z Tatier so svojimi originálnymi výrobkami. Záujemcovia si môžu vybrať
spomedzi rôznych umeleckých či
úžitkových predmetov – v ponuke
sú tatranské šperky, výrobky z dreva,
kovu, plsti a kože, šatky z hodvábu,
tričká alebo keramika. Každý večer
o 19:00 hod. je pre návštevníkov pripravený tiež sprievodný program
v Kaviarni a čajovni U Vlka v podobe živých hudobných vystúpení alebo
vám večer spríjemnia viac či menej
známe filmy slovenskej produkcie.
Vstupné na večerné akcie je od 1 –
3 eur. Podrobný program a bližšie
informácie je možné získať na telefónnom čísle +421908704412 alebo
internetovej adrese www.kaviarenacajovnauvlka.sk.
V priestoroch Tatranskej galérie
v Poprade v dňoch 3. 8. – 16. 9. prebieha výstava slovenského konceptuálneho umelca – maliara, sochára
a fotografa – Viktora Freša s názvom
Od Tatier k Dunaju. Jeho tvorba je
založená na vytváraní tzv. konceptov,
projektov, v ktorých je kritický, no dielam zároveň nechýba ľahkosť a humor.
Hoci Frešove umelecké výtvory a celkový prístup k umeniu patria k dosť
atypickým, výrazne zrkadlia spoločenskú a kultúrnu situáciu. Expozícia je
pre všetkých milovníkov umenia prístupná v čase otváracích hodín od pondelka do piatku medzi 9:00 – 18:00 hod.
a v nedeľu od 14:00 – 18:00 hod.
V sobotu 11. augusta čaká nadšencov cyklistického športu každoročný
Škoda Horal MTB Maratón. Vysokohorská cyklistická súťaž, ktorá sa teší
veľkej obľube nielen u domácich Sviťanov, ale aj u fanúšikov širšieho podtatranského regiónu, už tradične ponúkne príťažlivý program – súťažiť sa bude
v piatich kategóriách a na svoje si príde
naozaj každý. Účastníci 19. ročníka
cyklomaratónu si môžu overiť svoje
sily na technicky veľmi náročných až
extrémnych tratiach Horal Lejzi a Horal Krejzi alebo ochutnať maratónsku
atmosféru v o čosi jednoduchších teré(pokračovanie na str. 6)
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Slávnostnú atmosféru tretieho ročníka Symphony night vytvoril
pred Hotelom Lomnica orchester Top Big Band pod vedením Adriána Harvana a spevácke hviezdy ako Sima Martausová, BuranoWski,
Adam Ďurica a Peter Lipa.
kb

Stretnutie členov Klubu přátel
Vysokých Tater Praha so slovenskými priateľmi z Klubu Rysy
a primátorom mesta Vysoké
Tatry v rámci každoročného
Medzinárodného stretnutia
mládeže v areáli Hotela Tatranec
v Tatranskej Lomnici.
archív Jaroslav Havel

Prvý augustový víkend
sa v rámci bohatého
programu Tatranského
kultúrneho leta niesol
v znamení folklóru. Tematický víkend na ľudovú nôtu po sobotňajších
vystúpeniach v Novom
Smokovci spestrilo aj nedeľňajšie vystúpenie FS
Podtatranček, na ktorom
sa mladí umelci z Veľkej
Lomnice o svoj talent
a radosť z ľudového
tanca a spevu podelili
s návštevníkmi mestského parku v Tatranskej
Lomnici.
mp

Fotoreport

Pod Tatrami sa uskutočnil 11. ročník charitatívneho golfového turnaja
pod záštitou Petra Bondru. Šeky v hodnote viac ako 23 000 € odovzdali organizátori priamo pre telesne a mentálne postihnuté deti prostredníctvom Nadácie Miroslava Šatana a projektu „Hodina deťom“. Za 11 rokov projekt venoval deťom s ťažkým osudom viac ako 206 000 €. Golfový turnaj prišli aj tento
rok podporiť známe tváre slovenského športu a šoubiznisu.
Black Stork

Medvedí festival pod Slavkovským štítom aj tento
rok potešil najmä tých
najmenších. Počas štyroch
dní na nich čakalo množstvo
hier a súťaží, divadelných
predstavení, koncertov
a atrakcií. V programe
nechýbali ani siedmi trpaslíci, Včielka Mája či Maťo
s Kubkom.
mp
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Mestská polícia informuje

Šmejdi nepoľavujú a skúšajú nové taktiky
Čoraz častejšie skúšajú šmejdi uzatvárať neetické zmluvy
a predávať tovar, ktorý vlastne nepotrebujeme. Mestská
polícia prosí občanov, aby
boli zvlášť opatrní pri púšťaní
takýchto predajcov do svojich bytových domov. Využívajú rôzne zámienky, ako vás
oklamať. Je dôležité rozpoznať ich už na prvý pohľad,
no a najmä im nenaletieť.
Jozef Štefaňák, zástupca
náčelníka MsP Vysoké Tatry
upozorňuje: „Znova sa nám
v meste objavili podomoví
predajcovia rôznych vecí, tzv.
„šmejdi“. Načo by sme chce-

li zvlášť upozorniť seniorov,
aby sa s nimi nebavili a absolútne nikoho cudzieho do bytov nepúšťali. Pretože títo tzv.
„šmejdi“ aj keď niekedy konajú
v medziach zákona, nie je to
vždy úplne so slušnosťou a morálkou. Z tohto dôvodu na začiatku septembra opäť navštívi
denné centrá (Kluby dôchodcov) pani Gálisová, prezidentka
fóra pre pomoc starším. V spolupráci s mestskou políciou
navštívi všetky denné centrá
kde občanov upozorní, ako sa
nestať obeťou takýchto rôznych
„obchodníkov“.

Termíny stretnutí so seniormi

vo Vysokých Tatrách potrvajú
od pondelka 10. do štvrtka 13.
septembra:

10. septembra o 14.30 hod.
Tatranská Kotlina,
11. septembra o 14.00 hod.
Tatranská Lomnica,
12. septembra o 14.00 hod.
Nový Smokovec a
13. septembra o 14.00 hod.
Dolný Smokovec
Polícia SR v rámci celoslovenskej kontroly zvýšila
bezpečnostné opatrenia počas
celej letnej turistickej sezóny.
Kontroly sú zamerané na všetkých účastníkov cestnej premávky. Počas posledného júlo-

vého týždňa v sobotu 28. júla
len za sledované obdobie šiestich hodín (od 5.00 do 11.00
hodiny) zistili policajti 1
223 priestupkov. Najčastejšie
prípady porušenia pravidiel
súviseli s rýchlosťou, nepoužívaním bezpečnostných pásov
a objasnilo sa i 13 trestných
činov. Ďalšie kontroly počas
leta sú naplánované najmä
na miestach kultúrno-spoločenských podujatí, festivalov,
v okolí kúpalísk, letovísk, priechodov pre chodcov, zastávok
hromadnej dopravy, železničných staníc, detských ihrísk
a parkov.

NEZABUDNI NA MŇA V AUTE !
Mestskí policajti rozdávaním letákov
upozornia návštevníkov, turistov ale
i miestnych, aby ani na chvíľu nezabúdali na svoje dieťa v aute. Polícia po nedávnych incidentoch zabudnutých detí
a ich následných úmrtí zorganizovala preventívno-osvetovú kampaň.
Cieľom kampane je zanechať letáčik
u vodičov a takouto formou pripomínania poukázať na problém, ktorý sa
v niektorých vypätých situáciách stal.
Nedávno mestskí policajti zachraňovali dieťa z rozhorúčeného auta vo Svite
a veríme, že podobné prípady sa nebudú opakovať.
danbir


Leták, ktorý slúži ako prevencia. dúfajme, že účinná.

Podať pomocnú ruku a udržať čisté TATRY nestojí tak veľa
V uplynulých týždňoch policajti mesta
Vysoké Tatry zaznamenali niekoľko
prípadov, keď sa nepotrebné veci z domácností – v prevažnej miere obnosené
šatstvo, ktoré už nikto nepoužíva – ocitli
ledabolo pohodené v tráve či zastrčené
v kríkoch.
Túto skutočnosť členovia mestskej polície
zaevidovali najmä v Dolnom Smokovci a
Tatranskej Lomnici, výnimkou však nie sú
ani ďalšie mestské časti. Podobný neporiadok pritom nielenže nepridáva na príjemnom dojme z podhorskej krajiny, ale aj prispieva k devastácii životného prostredia.
Zástupca náčelníka MsP Jozef Štefaňák
v mene tatranských mestských policajtov
preto apeluje na obyvateľov Vysokých Tatier, aby pomohli predchádzať podobným
situáciám – zamedziť vzniku takýchto
nežiaducich kôp sa dá podľa jeho názoru

aj tak, že nechcené oblečenie či iné veci
zo svojich domovov nebudú nechávať
voľne položené napríklad vedľa lavičiek
alebo v blízkosti bežných kontajnerov
na odpadky, ale si ich uschovajú doma
a na jeseň sa zapoja do spoločnej charitatívnej zbierky obyvateľstva, ktorú
bude mať aj tento rok pod palcom mestská polícia. Podľa J. Štefaňáka je práve
takáto akcia vhodnou cestou, ako sa
zbaviť nepotrebností, no zároveň pomôcť tým, ktorí sa ocitli v núdzi alebo
ich trápi hmotný nedostatok. Pridanou hodnotou takejto pomoci je okrem
dobrého pocitu bezpochyby tiež čisté
a upravené okolie. „Takýmto spôsobom
eliminujeme možnosti, aby rôzni asociáli, ktorí preberajú smetné koše, či niekto,
kto tieto veci v skutočnosti vôbec nezužitkuje, po Tatrách nenechávali povaľo-

vať podobný neporiadok,“ vysvetľuje zástupca náčelníka.
Je dôležité spomenúť, že v minulých rokoch sa občania aktívne zapájali a dostalo
sa tak pomoci mnohým, ktorí to potrebovali – tatranská mestská polícia v tejto súvislosti nadviazala spoluprácu napríklad
s Inštitútom Krista Veľkňaza v Žakovciach
alebo tiež s neziskovou organizáciou Pomocný anjel z Oravy. Ukázalo sa teda, že
Tatranci majú ochotu pomáhať. Zároveň sú
však príslušníci MsP týmto spôsobom nápomocní aj samotným obyvateľom. Hlavne pre seniorov, pre ktorých je už problematické nechcené veci dopraviť napríklad
do popradskej charity, je to veľká služba.
O konaní tohtoročnej charitatívnej
zbierky budeme občanov mesta včas informovať aj na stránkach Tatranského dvojmp
týždenníka.
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Spravodajstvo

Projekt obnovy lyžiarskeho strediska Jamy

Jamy ako komplexný športový areál fungovali od 70. rokov. S menšími prestávkami boli v prevádzke až do roku 2010, kedy ich majiteľ uzavrel. Následne niekoľko rokov zaznievala od vedenia i obyvateľov mesta Vysoké Tatry snaha o obnovu obľúbeného strediska. V uplynulých dňoch
Vo štvrtok 16. augusta v čase predložil majiteľ svahu, spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR), projekt na obnovenie
od 8:00 – 11:00 hod. sa uskutoční lyžovania na Jamách v Tatranskej Lomnici.

noch, ktoré ich čakajú v rámci trojice
tratí Horal Senzi – Horal Ízi – Horal
Dejzi.

na Katolíckej fare v podtatranskej obci
Nová Lesná výjazdový odber Národnej transfúznej služby Poprad.

V rámci víkendového programu
Festivalu zdravia, prírody a regenerácie obľúbená Kaviareň a čajovňa
U Vlka ponúkne svojim návštevníkom
pestrý program. V piatok 17. augusta
sa o svoje poznatky podelí tatranský
zoológ a ochranár Pavel Ballo z TANAP-u. Rozprávať a premietať bude
o zvieratách žijúcich v alpínskom
stupni tatranskej prírody – večer nesie
názov Tajomstvá a krásy tatranskej
prírody z pohľadu zoológa. Sobotný
večer spríjemní svojím rozprávaním
Dobre je v Tatrách turistická sprievodkyňa, športovkyňa a učiteľka lyžovania
Nina Obžutová a festivalovú trilógiu
uzavrie nedeľná prednáška s názvom
Zdravé potraviny – tibetský čaj. Návštevníkov večerom prevedie čajovníčka Julka Prošková, ktorá bude hovoriť
o blahodarných zdravotných účinkoch
tibetského čaju Jin Jian Zhuan a priblíži
tiež históriu slávnej čajovej cesty. Začiatok akcií je vždy o 19:00 hod.
Júlový Oldtimer Rallye Tatry 2018
bude mať pokračovanie. Veteran Club
Liptov pozýva všetkých nadšencov
motoristického športu a milovníkov
automobilových veteránov 24. augusta
o 14:00 hod. na Tatranskú promenádu.
Na parkovisku nad bývalým amfiteátrom v Starom Smokovci sa uskutoční
prehliadka historických vozidiel, ktorá
je súčasťou trojdenného programu
na kolesách. Veterány z Liptova čaká
v dňoch 23. – 25. 8. prejazd cez Oravu do Zakopaného, na spiatočnej ceste
ich v rámci II. etapy budeme môcť zahliadnuť aj v Tatranskej Javorine a po
12:00 hodine v blízkosti Hotela Lomnica v Tatranskej Lomnici. Podujatie
historických automobilov v Starom
Smokovci bude komentovať obľúbený
televízny moderátor Ján Mečiar.
Peter Hámor na vrcholoch veľhôr:
na záver leta 1. septembra v rámci kultúrnych podujatí mesta Vysoké Tatry
v mestskom parku v Tatranskej Lomnici medzi svojich fanúšikov zavíta
popradský športovec – špička svetového výškového horolezectva –, ktorý
na jar minulého roka svojím výstupom
na Dhaulágirí zavŕšil tzv. Korunu Himalájí a na konte má taktiež výstupy
na najvyššie vrcholy všetkých kontinentov, Korunu Zeme. O 13:00 hod. je
pre obdivovateľov horolezeckých výprav Petra Hámora pripravené premietanie filmov, ktoré doplní podvečerná
autogramiáda o 17:30 hod.  mp

História lyžovania na Jamách

Tréningový športový areál na Jamách bol výsledkom
Majstrovstiev sveta (MS)
v roku 1970. V tom čase sa
sústredila pozornosť na vytvorenie lepších podmienok
na prípravu lyžiarov na ďalšie
významné medzinárodné lyžiarske podujatia. V školskom
roku 1972/1973 vzniklo pri ZŠ
v Tatranskej Lomnici školské
športové stredisko. Vyrástli
v ňom viacerí úspešní pretekári, ktorí reprezentovali ČSSR
a neskôr i Slovensko na ZOH,
MS, MS juniorov, Univerziádach i pretekoch Svetového
pohára. Jamy ako komplexný lyžiarsky areál pozostávali
zo slalomového svahu s lyžiarskym vlekom (tzv. 500-ka),
dvoch skokanských mostíkov,
letných a zimných bežeckých
tratí na Golfovej lúke a na Jamách, ale i svahu 1000-ka alebo Zadné Jamy, ktorý fungoval
zhruba do roku 1986. Dôvodom uzatvorenia bol zlý prístup k údolnej stanici. Aj vďaka zasnežovaniu boli Jamy
ideálnym svahom pre lyžiarske
kurzy, hodiny telesnej výchovy
a tréningy Lyžiarskeho klubu
Tatranská Lomnica. Zavedené
osvetlenie umožňovalo večerné lyžovanie.
Uzatvorenie a obnova

Dôvodom ich uzatvorenia
bolo podľa majiteľov chýbajúce
lyžiarske a dopravné prepojenie s novou časťou strediska
Tatranská Lomnica, čo spôsobilo výrazný pokles záujmu
zo strany lyžiarov. Nedávno
však spoločnosť TMR predložila na posúdenie projekt, ktorým chce po rokoch chátrania
a zarastania vegetáciou obnoviť fungovanie strediska Jamy
nielen cez rozšírenie ponuky
lyžovania, ale aj dobudovaním
prepravnej infraštruktúry vrátane odstavného parkoviska
na západnom okraji Lomnice
nad traťou Tatranských elektrických železníc v blízkosti kruhového objazdu. To by
malo odľahčiť dopravu a ob-

medziť prejazdy áut centrom
osady. Oživenie a modernizácia strediska pomôže lepšie
rozptýliť lyžiarov po nových
plochách, ktoré v Tatranskej
Lomnici vzhľadom na rastúci trend návštevnosti chýbajú.
Výnimočná je aj orientácia terénov na svetové strany, ktorá
je väčšinou východná. To má
priaznivý vplyv na prevádzku
dopravných zariadení počas
silného vetra a je tiež zárukou kvalitnejších snehových
podmienok. V našom návrhu
sme riešili aj akútnu potrebu
dopravne odľahčiť Tatranskú Lomnicu. K tomu pomôže
navrhované nové nástupné
miesto a odstavné parkovisko
s nadväzujúcimi lanovkami
ako hlavným prepravným prostriedkom,“ vysvetľuje dôvody
oživenia Dušan Slavkovský,
riaditeľ strediska Vysoké Tatry.
Prestavbou budovy bývalej
vodárne na turistickú ubytovňu s reštauráciou s celoročnou
prevádzkou sa rozšíri aj ponuka služieb. Projekt čaká na posúdenie vplyvov na životné
prostredie (EIA). Na danom
území by mali vzniknúť dve
nové trate - Jamy 1 a Jamy 2.
Zámer je momentálne spracovaný v troch variantoch, pričom jednotlivé varianty sa líšia
polohou lanových dráh, resp.
ich podpier a polohou tratí.
Pri navrhovaní zjazdoviek sa
kládol dôraz najmä na územné podmienky aj ochranné
pásma vodárenského zdroja
a ďalšie prvky ochrany prírody
a krajiny, ale aj ich prepojenosť
s existujúcimi traťami. Z tohto
dôvodu bude potrebné zriadiť
nové nástupné miesto, vďaka čomu sa lyžiari budú môcť
na svahy prepravovať priamo prepojenými lanovkami
bez potreby vypínať si lyže.
Nástupné miesto by malo
byť súčasťou nového multifunkčného objektu, ktorý je
plánovaný na mieste pôvodného. Z navrhovaného parkoviska na nástupné miesto sa návštevníci dostanú lávkou, ktorá

bude viesť ponad cestu, parkovisko a chodník pre chodcov. Pôvodné nástupné miesto
bude asanované a zdemontované budú aj pôvodné vleky.
V areáli by sa malo obnoviť
aj večerné lyžovanie.
Zlepšenie dopravy vďaka parkovisku a vlakovej zastávke

Vzhľadom na potrebu riešiť
aktuálne dopravné problémy
v Tatranskej Lomnici, návrh
zahŕňa aj možné riešenia. Tie
vidí vo vybudovaní parkoviska, čím sa zmierni kritická
dopravná situácia ako aj zaberanie miest určených pre miestnych obyvateľov. Investor vidí
riešenie pre zlepšenie dopravnej situácie v Tatranskej Lomnici v zvýšení počtu vlakových
zastávok. Zámerom navrhovateľa je v priestore navrhovaného parkoviska, situovaného
v blízkosti železničnej trate
Starý Smokovec – Tatranská
Lomnica, zriadiť vlakovú zastávku.
Ochranári projekt nepodporili,

keďže ide o územie národného
parku s biotopmi európskeho
významu, ktorých plochy sa
stále zmenšujú. Riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko
uviedol, že snaha o obnovenie
lyžovania v stredisku Jamy
bola riešená už v rokoch 2007
a 2008. Podľa jeho slov bolo
rozšírenie športových aktivít v tejto lokalite z návrhov
vylúčené. Prijatý bol variant,
ktorý rátal len s lokalitou Jamy
I. - staré Jamy. Realizácia by si
vyžadovala odlesnenie, výstavbu a úpravu terénu, čo by malo
za následok negatívne vplyvy ako zvýšenú eróziu, nárast
hluku a znečisťovania. Do zámeru je možné nahliadnuť na
Mestskom úrade Vysoké Tatry
počas stránkových dní, prípadne na stránke enviroportal.
sk. Vaše písomné stanovisko
môžete doručiť na adresu:
Okresný úrad Poprad, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II.
16, 058 44 Poprad, do 27. aukb
gusta. 
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Moderný festival, v ktorom sa zrkadlí tradícia starých otcov
Úvodné augustové dni patrili už tradične akcii s názvom Made in Slovakia, ktorá nesie
tiež označenie „festival všetkého slovenského“. 7. ročník popradského podujatia
pod taktovkou občianskeho združenia Pre mesto sa konal od 1. – 4. augusta, a to ako
obvykle na Námestí sv. Egídia v centre mesta.
Počas štyroch dní festivalu, ktorý sa u oby- koľkými rokmi. Ako sám tvrdí, v nesmelých
vateľov teší veľkej obľube, boli prezentované začiatkoch mu najviac pomáhal hlavne najvýrobky zo Slovenska od minulosti po sú- starší brat Vladislav, ktorý disponuje množčasnosť a nechýbal ani atraktívny sprie- stvom skúseností z hospodárskeho odvetvia,
vodný kultúrny program pre všetky vekové a aj v súčasnosti je nenahraditeľnou súčaskategórie – koncerty, divadelné predstave- ťou značky „Šustrík“: „Hoci som sa zaľúbil
nia pre deti, tvorivé dielne a mnohé ďalšie. do chute syra v zahraničí, do jeho výroby
Okrem domácich bol určite zaujímavým som sa pustil až po návrate späť pod Tatry. Tu
lákadlom takisto pre dovolenkujúcich, ke- doma som sa vrátil ku gazdovaniu po vzore
ďže cestovný ruch je uprostred slnečných svojho deda, otca či staršieho brata.“ Ich
letných mesiacov v plnom prúde a tatranský spoločné začiatky siahajú do Vlkovej, kde
región každoročne navštívia stovky tisícov pracovali na miestnom hospodárskom dvohostí nielen z rôznych častí Slovenska, ale re, a práve tam sa začali rodiť úvahy o tom,
aj zo zahraničia, v prevažnej miere zo sused- ako nepredávať získané mlieko veľkovýrobnej Českej republiky a Poľska. Organizátori niam. Do toho času spadajú rovnako aj prvé
akcie, ktorých hlavným cieľom je najmä pul- pokusy vyrábať dlhozrejúce syry z kravského
zujúci život v centre Popradu, preto veria, že mlieka. Na základe týchto skúseností sa v roaj touto cestou spestrili program návštevní- koch 2010 – 2011 odhodlali k rozhodnutiu
kov a svojím dielom prispeli k príťažlivosti naplno a svojpomocne sa pustiť do svojho
syrového dobrodružstva. Na dvore rodičovregiónu.
Podujatie, finančne podporené aj Minis- ského domu zriadili hospodársku miestnosť
terstvo dopravy a výstavby Slovenskej re- a prichystali všetko tak, aby sa táto idea dala
publiky, malo opätovne za cieľ predstaviť či zrealizovať.
Syrár, ktorému nikto nepovie inak ako
priblížiť tradičnú remeselnú výrobu, ktorá
nejakým spôsobom charakterizuje našu kra- Maťo, zdôrazňuje: „Najdôležitejší pri syre je
jinu. A spektrum bolo vskutku pestré. Svoje ten základ, na ktorý my dbáme, a to je mlieko.
zastúpenie mala textilná výroba, úžitkové Keď je dobrý základ, keď kravy majú možnosť
predmety z keramiky a prútia, prezentované sa pásť v lete a v zime sú kŕmené senom, tak
boli tiež gastronomické špeciality z celého je jasné, že sa dá z toho vyrobiť dobrý syr. To
Slovenska ako napríklad pekárenské výrob- je základ našej chute – poctivé senné mlieko.“
ky vrátane zdobených medovníkov, trdelní- Pre dlhozrejúce syry nie je podľa jeho slov
ka a mnohé ďalšie lahôdky, ktoré potešili ne- prospešné, keď sa kravy kŕmia silážami, čo
jedného labužníka. Nechýbali ani slovenskí sú konzervované krmivá. Výhodou naopak
vinári a pivári alebo chovatelia dobytka, kto- je, keď má farmár k dispozícii takzvané senrí návštevníkom Made in Slovakia ponúkali né mlieko – dobytok sa jednoducho neskrširokú paletu výrobkov, najmä mliečnych muje priemyselnými krmivami, premixami
produktov, syrov.
obsahujúcimi minerály, sóju atď.
„Poďme robiť veci poctivo...“
Toto všetko bolo dôvodom, prečo od mlieK pravidelným účastníkom popradského ka skupovaného z okolitých družstiev prifestivalu patria aj mladí farmári a výrobco- stúpili na možnosť dojenia dobytka, ktorého
via dlhozrejúcich syrov, v prípade ktorých chov si manažujú spoločne s firmou Farsa v jednom produkte spája práca viacerých mVille v Hozelci. Tá sa zaoberá výrobou kvašikovných hláv a rúk. Príbeh tatranských dl- litných potravín a vytvorila domov pre kravy
hozrejúcich syrov začala písať rodina Šustro- alpského plemena braunvieh, ktorého mlievých z Popradu-Veľkej. Najmladší Marián ko je na výrobu dlhozrejúcich syrov najideálsa pre svoje povolanie rozhodol pred nie- nejšie. „Hoci všetci tvrdia, že to nie je tradičná
slovenská potravina,
opak je pravdou.
Dlhozrejúce syry sa
vyrábali na Slovensku už aj v minulosti. Napríklad taký
klenovský syrec je

dlhozrejúci syr, ktorého výroba siaha do 17.
storočia, alebo bryndza – čo je zjednodušene
tiež zrejúci syr konzervovaný soľou,“ dopĺňa,
no zároveň uznáva, že ich tradícia však nie je
zďaleka taká bohatá ako napríklad v Alpách.
Kŕmenie kráv je okrem toho prispôsobené danému ročnému obdobiu – letnú pašu
tvoria rôzne druhy tráv a liečivých bylín,
zimnú seno získané z týchto lúk, doplnené
o minerály z vločkovaného obilia a výliskov
získaných pri výrobe rastlinných, za studena
lisovaných olejov. Práve takáto druhová bohatosť prirodzených zložiek krmiva prispieva ku kvalite a dobrej chuti mlieka. Nemenej
dôležitou skutočnosťou je však aj ekologický aspekt – hospodárenie cestou senného
mlieka rozhodujúcim spôsobom prispieva
k ochrane životného prostredia a zachovaniu biologickej rozmanitosti, keďže sa
gazdom spod Tatier darí správať sa k nemu
ohľaduplne, tak aby zostalo zachované aj pre
ďalšie generácie.
Najlepšie syry sveta podľa mladého remeselníka pochádzajú z hôr, lebo tam má
paša pre dobytok najlepšiu kvalitu. Kultúry,
ktoré sa bežne do syra pridávajú pri výrobe,
sú v horskom vzduchu prirodzene obsiahnuté, a teda sa dostávajú do finálneho výrobku a značne ovplyvňujú jeho chuť. Takže
aj lokalita zohráva podstatnú rolu. „Tatry sú
pre mňa domovom a pokiaľ ide o produkciu
dlhozrejúcich syrov, vidím v našom regióne
potenciál. Remeselnej výrobe takéhoto typu
syra sa na Slovensku venuje málokto, a pritom sme schopní robiť ho naozaj kvalitne,“
dodáva. No férovo priznáva, že aj v jeho produktoch sa sem-tam vyskytne nejaká chyba
a úprimne konštatuje, že „vždy sa dá ešte
makať a hrať sa s chuťami syra“. Zároveň je
však rád, že dospel do stavu, keď je so svojím
výrobkom skutočne spokojný: „Dnes, keď
ochutnám napríklad náš šesťmesačný syr, teším sa, že sa mi podarilo dosiahnuť takú chuť,
o akej som mal predstavu, keď som so syrárčením začínal.“
Základné vlastnosti, ktorými disponujú
tatranské dlhozrejúce syry, sú predovšetkým
vysoká kvalita a intenzívna chuť, originalita,
stopercentne prírodný pôvod základných
zložiek, z ktorých sú syry vyrobené, no je
v nich ukrytý aj veľký podiel radosti tvorcu
zo zdravého regionálneho produktu.  mp

archív Marián Šustr
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Člnkovanie na Štrbskom plese zatraktívnil čln s preskleným dnom
Na hladine Štrbského plesa sa začala po obnovení tradície už desiata
sezóna člnkovania. Tento rok ju zatraktívnil čln s preskleným dnom.
Osada Štrbské Pleso patrí medzi najnavštevovanejšie vo Vysokých
Tatrách a tradícia člnkovania sa začala rozvíjať už pred 145 rokmi.
Počiatky člnkovania siahajú do roku 1873, kedy si zakladateľ Štrbského Plesa Jozef
Szentiványi postavil na južnom
brehu jazera poľovnícku chatku
a prístavné mólo s člnkovaním
sprístupnil verejnosti. Uhorský
štát neskôr zaručil Szentiványimu trvalé právo prevádzkovania
člnkov na jazere. Člnkovanie sa
popri kúpaní v prírodnej plavárni stalo obľúbenou aktivitou.
V roku 1921 bola na Štrbskom
plese zbúraná stará krytá plaváreň a v roku 1926 bola postavená
nová odkrytá plaváreň s dreveným pristávacím mólom, požičovňou lodiek, ktorá bola v roku
1946 výrazne rozšírená a zmenená na lodenicu. Medzi dvoma
svetovými vojnami sa na hladine
objavovali sporadicky aj plachetnice. V 50. rokoch sa člnkovanie
stalo ľudovou zábavou a sezóna trvala od mája do októbra.
V roku 1984 bolo člnkovanie
z ochranárskych a bezpečnostných dôvodov zrušené. Dôvodom boli najmä odpady a s tým
súvisiace znečistenie plesa. K obnoveniu tejto aktivity došlo po 24
rokoch 5. júla 2008 na základe
iniciatívy starostu obce Štrba

Michala Sýkoru a bývalých Tatranských lanových dráh. Vody
jazera sa každoročne slávnostne odomykajú kľúčom za účasti
vládcu všetkých vôd Poseidona,
a týmto aktom sa otvára aj letná
turistická sezóna vo Vysokých
Tatrách.
Súčasné plávajúce mólo je
ukotvené približne v rovnakých
miestach ako tomu bolo v roku
1873. Pre návštevníkov je k dispozícii 23 drevených člnov. Výnimočnosťou je aj využitie služieb
osobného veslára či požičanie si
svadobného člnu. „Minuloročná sezóna bola z nášho pohľadu
najúspešnejšia, kedy sme za 73
dní prevádzky vyplavili 5 500
člnov a odviezli viac ako 18 000
spokojných zákazníkov. Tento rok
sme pripravili novinku v podobe
člna s preskleným dnom a vymenili sme všetky plastové člny
za nové drevené, pretože lepšie
zapadajú do prostredia a sú viac
atraktívne. Presklený čln bol vyrobený exkluzívne s myšlienkou
využitia čistoty Štrbského plesa
a pozorovania živočíchov, rastlín, či dna v morénovom plese,“
uviedla Petra Jánošová, area
manažér zo spoločnosti Tatry

Vďaka člnu s preskleným dnom môžu návštevníci okrem panorámy Vysokých Tatier obdivovať aj podvodný svet druhého najväčšieho plesa.

mountain resorts (TMR), a.s.
Štrbské pleso leží v nadmorskej výške 1 346 m n. m., má
hĺbku 26 metrov a zaberá plochu
19,76 ha. Jazero je morénového typu a je druhým najväčším
jazerom vo Vysokých Tatrách
s dĺžkou 640 m a šírkou 600 m.
Takmer 155 dní v roku je pokryté ľadom. Jazero nemá žiadny povrchový prítok ani odtok
a napájané je iba podzemnými
prítokmi a priesakmi. Návštevníci sa môžu počas člnkovania
pokochať končiarmi Soliska, Patrie, Štrbského štítu, či Furkotského hrebeňa a užiť si tak pokojnú
hladinu unikátneho prostredia.
S člnkovaním po jazere súvisí aj obnovenie tradície tzv.
Benátskych nocí ako výnimočných kultúrno-spoločenských
podujatí, ktoré sa zrodili v 30.
rokoch minulého storočia. Prvá
Benátska noc sa konala spolu
s koncertom vojenskej hudby,
lampiónmi a osvetlenými člnmi

Knižný dar obyvateľom Tatier
STARÝ SMOKOVEC – V rámci 62. ročníka
Medzinárodného stretnutia mládeže,
ktoré sa uskutočnilo koncom mesiaca júl
v hoteli Tatranec v Tatranskej Lomnici,
kultúrni pracovníci mesta Vysoké Tatry
prevzali bohatý knižný dar od Klubu
přátel Vysokých Tater Praha. Stalo sa tak
v stredu 25. júla v priestoroch starosmokoveckej knižnice vo Vile Alica.
Privítanie predsedu pražského spolku Jaroslava Havla ako aj ďalších jeho členov sa
uskutočnilo za prítomnosti vedúceho Oddelenia kultúry a športu Jána Bendíka a knižnej referentky Janky Kapustovej, na stretnutí
však nechýbal ani primátor mesta Vysoké
Tatry Ján Mokoš. V uvoľnenej priateľskej atmosfére sa nieslo niekoľko spoločne strávených popoludňajších hodín. Počas posedenia pri káve si všetci prítomní zaspomínali
na predchádzajúce návštevy členov klubu,
keďže z podobných stretnutí sa postupom
času stala už akási milá tradícia, domácim
porozprávali o svojich najnovších aktivitách,

turistických plánoch počas ich tohtoročného
tatranského dobrodružstva a napokon, kde
inde, ako medzi knižničnými regálmi, zástupcovia mesta a knižnice prebrali publikácie, ktoré potešili nielen ich, ale – ako pevne
dúfajú – radosť budú robiť najmä domácim
obyvateľom a nadšeným čitateľom.
Knihy z produkcie pražského Ottovho na-

Predseda Klubu přátel Vysokých Tater Praha Jaroslav
Havel s odbornou referentkou pre knižnice Jankou
Kapustovou a primátorom Mesta Vysoké Tatry Jánom
Mokošom pri preberaní knižného daru.

v roku 1936 v rámci tatranských
slávností. Táto tradícia sa obnovila aj pred pár rokmi a to v roku
2014, kedy sa Benátska noc stala
pevnou súčasťou letného programu návštevníkov Štrbského Plesa, ktorým prináša umelecký
a vizuálny zážitok. V sobotu 14.
júla sa Benátska noc uskutočnila
už po piatykrát.
Jazero Štrbské pleso patrí
do piateho stupňa ochrany
a jeho prevádzkovanie podlieha
prísnym opatreniam. Otváracia
doba pre člnkovanie je denne
od 10.00 do18.00 hodiny s poslednou plavbou o 17.00 hodine.
Počas člnkovania sa musia dodržiavať pravidlá ochrany prírody: je zakázané chytanie rýb
a kŕmenie divých kačíc a rýb,
počas člnkovania je zakázané
fajčiť, kričať a hádzať odpadky
do plesa. Kúpanie a skákanie
z člnov do plesa je zakázané,
ako aj nástup a výstup z člnkov
TMR
mimo móla. 

kladatelství, ktoré má v Českej republike
veľmi dlhú vydavateľskú tradíciu, obsahoval
publikácie v slovenskom jazyku, ktoré zaujmú čitateľov tatranskej knižnice azda každej
vekovej kategórie: priatelia našich hôr so sebou z Prahy priviezli leporelá či rozprávkové knižky pre najmenších, klasické svetové
romány, náučné publikácie, encyklopédie
pre zvedavcov, no nezabudli ani na niekoľko
životopisných kníh a svoje zastúpenie mala
aj literatúra faktu.
Spoločný česko-slovenský program pokračoval štvrtkovým Českým večerom, ktorý sa
konal v areáli Hotela Tatranec. Domáci členovia Klubu Rysy sa zvítali so svojimi priateľmi z Klubu přátel Vysokých Tater. Radosť
z opätovného stretnutia vyjadril takisto primátor J. Mokoš a pri uvítaní hostí upozornil na výnimočnosť a symbolický charakter
akcie, keďže si naše krajiny zanedlho – v októbri tohto roku – pripomenú sté výročie založenia spoločného štátu. Vyslovil tiež svoje
prianie do budúcna, aby podobné podujatia,
ktoré majú pod Tatrami už dlhoročnú tradíciu, naďalej pokračovali na dôkaz toho,
že Čechov a Slovákov spájajú a budú spájať
mp
hlboké priateľské väzby. 
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Večer určený nielen ženám
Prvý augustový piatok v starosmokoveckej Kaviarni
a čajovni U Vlka patril kultúre – pozvanie do Tatier prijala
a o svojich profesijných, ale aj životných zážitkoch sa s prítomnými podelila legendárna slovenská herečka, diplomatka a politička Magdaléna Vášáryová.
Jej meno je dobre známe nielen staršej generácii, ale je aj v povedomí tých mladších.
Hoci svoje vysokoškolské roky nezasvätila
štúdiu herectva – napriek matematickému
talentu a vášni pre literatúru napokon vyštudovala sociológiu – počas svojej dlhej
a bohatej hereckej kariéry mala možnosť spolupracovať na filmoch významných režisérskych osobností. Po absolvovaní univerzity
získala angažmán v Divadle na korze, neskôr
na Novej scéne, až napokon v 80. rokoch nastúpila do Slovenského národného divadla.
Popri divadle sa naďalej intenzívne venovala
filmovaniu. V 90. rokoch svet herectva opustila a začala sa angažovať v politickom živote,
pôsobila ako veľvyslankyňa ČSFR vo Viedni, neskôr ako veľvyslankyňa SR vo Varšave.
Okrem toho je autorkou niekoľkých knižných
publikácií – Krátke listy jednému mestu,
v ktorej spomína na rodnú Banskú Štiavnicu,
či knihy Terapia kultúrou a Polnočný sused.
O tom všetkom, ako aj o svojom vzťahu
k slovu, literatúre, kultúre, tradičným hodnotám ako sú rodina či vzdelanie hovorila
herečka počas večera, ktorý uviedol titulok
Sila a krása ženy. V pohodovej atmosfére a za
sprievodného slova Zuzany Šimovej mali
hostia kaviarne možnosť vypočuť si vtipné
i vážnejšie príbehy z Vášáryovej rodinného,
pracovného aj politického života.
Ako sama tvrdí, väzbu k Vysokým Tatrám
si vypestovala najmä vďaka hereckému povo-

laniu, keďže tu veľa
filmovala a má ich
prechodené. „Pri
jednom z natáčaní
robili modernejšiu
lanovku na Skalnaté pleso, a pretože my sme točili ešte nad ním,
tak nás hore vozili v násypke na betón, takže
sme sedeli ako také vtáčiky a držali sme sa. Tak
nás nejako vyviezli vtedy hore. Bola tam hrozná zima – volali to Mŕtva záhradka, lebo tam
padali horolezci z Lomnického štítu a zo sedla
– dostala som ťažký zápal pľúc, lebo bola zima
a filmuje sa v tenkých šatočkách, takže ma potom znášala Horská služba. Znášali ma dole
hlavou a utekali so mnou do Lomnice,“ prezradila s úsmevom pri spomínaní na filmovačky,
ktoré jej najväčšmi utkveli v pamäti.
Ako dcéra profesora literatúry a učiteľky
nemčiny bola celé svoje detstvo a mladosť
obklopená knihami, čítať sa naučila už ako
päťročná: „Vojnu a mier som prvý raz čítala
ako jedenásť- alebo dvanásťročná, samozrejme
som nemohla ničomu rozumieť, čítala som si
len dialógy, no každý rok na Vianoce som si ju
brala znova a znova.“ Prítomným prezradila,
že domáca knižnica obsahovala asi päťtisíc
zväzkov, niektoré zo zakázaných zostali dokonca ukryté pod uhlím. Azda aj pre to všetko považuje v dnešnej dobe za dôležité vracať
sa späť k jasnému pomenovávaniu vecí, aby
slovo nestrácalo svoju váhu. Informácie sú

podľa Vášáryovej úzko spojené so základným
hodnotovým systémom. Na základe neho
vyhodnocujeme, ktorá informácia je dobrá
a ktorá nie.
Takisto termín podujatia mal dôležitý kultúrno-historický charakter. Stretnutie sa totiž
uskutočnilo v predvečer významného jubilea
– v sobotu 4. augusta uplynulo 149. rokov
od prvého zhromaždenia spolku Živena
v Turčianskom Svätom Martine, ktorý bol významný najmä v súvislosti s národnoobrodeneckým hnutím v druhej polovici 19. storočia.
Jedným z jeho hlavných cieľov bolo práve
vzdelávanie slovenských žien. Predsednícku funkciu zastávali rôzne významné ženské osobnosti – okrem iných aj Elena Maróthy-Šoltésová, ktorej meno sa takisto spája
s podtatranským regiónom. V súčasnosti je
však táto čestná funkcia v rukách pani Magdy
Vášáryovej – tá sa snaží hodnotovo nadväzovať na idey, ktoré boli kľúčové aj pri samotnom zrode spolku. Podľa slov hostky večera
by sme mali byť šťastní a hrdí na to, čo sme
ako národ vo svojej histórii dosiahli, a s týmito slovami sa so svojím tatranským publikom
rozlúčila.
mp
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Výsledky jarnej kamzičej inventúry sú už známe
Výsledky tohtoročnej jarnej kamzičej inventúry nepotešili.
V porovnaní s vlaňajškom narátali na území Tatranského
národného parku menej kamzíkov. Zatiaľ čo minulú jar
zapísali do sčítacích hárkov na slovenskej i poľskej strane
Tatier dokopy 1 042 kamzíkov, tento rok to bolo „len“ 989.
„Sami sme boli zvedaví na výsledky sčítania, keďže uplynulá
zima dala kamzíkom poriadne
zabrať. Najväčší úbytok kamzičej zveri bol najmä v južnej
časti Vysokých Tatier, kde naši
lesníci zaznamenali aj najviac
úhynov. V porovnaní s uplynulými rokmi bol pozorovaný nižší
počet novonarodených mláďat,
ale je predčasné povedať, či ich
je skutočne menej, alebo neboli
všetky kamzíčatá v členitom teréne nájdené. Viac nám napovie
jesenné spočítanie, kedy už mláďatá podrastú a budú pohybovo
aktívnejšie. Preto sa z jedného
sčítania nedajú robiť nejaké
unáhlené závery,“ okomentoval
výsledky ostatnej kamzičej inventúry zoológ Štátnych lesov
TANAP-u Jozef Hybler.

Práve počasie bolo dôvodom, prečo museli Štátne lesy
TANAP-u tohtoročné jarné
sčítanie kamzičej zveri dvakrát zrušiť. Prvýkrát pre nízku
oblačnosť, druhý termín nevyšiel pre búrky. Zamestnanci
Štátnych lesov TANAP-u spoločne s pracovníkmi Správy
TANAP-u, kolegami z poľského Tatrzańskiego Parku Narodowego, členmi Slovenského
zväzu ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia Vysoké Tatry a ďalšími dobrovoľníkmi sa tak do terénu napokon
vybrali až v prvú júlovú stredu.
Zatiaľ čo na slovenskej strane Tatier narátali 691 kamzíkov, z ktorých bolo 54 mláďat,
v poľskej časti národného parku
zapísali do sčítacích hárkov 298

Ako vznikli Tatranské Matliare
a kto bol Matej Loisch?
Na renovácii sa
podieľali najmä:
Michal Jurčo, Jozef
Gurnik, Barbara
Chovancová, Peter
Šaling, František
Starinský a Dominik
Michalík.
archív P. Šaling

Pracovníci Štátnych Lesov TANAP-u, členovia Slovenského zväzu
ochrancov prírody a krajiny a OZ Zachráňme tatranského kamzíka
upravili okolie Loischovho prameňa a pamätník zakladateľa kúpeľnej osady Tatranské Matliare. Na mieste osadili náučnú tabuľu, vďaka ktorej sa dozviete viacero zaujímavostí z histórie tohto miesta.
Pamätník
sa
nachádza com roku postavili kúpeľný dom
pri modro značenom turistic- a osada sa postupne rozrastala
kom chodníku smerujúcom o ďalšie ubytovacie a reštauračné
od Hotela Hutník do Doliny Ze- zariadenia, liečebne a zotavovleného plesa, v blízkosti miesta, ne,“ uvádza autor náučných texkde vyviera Loischov prameň, tov na informačnej tabuli Ivan
o ktorom sa dlho tradovalo, že Bohuš ml. Prvý pamätník dali
patrí k liečivým minerálnym v roku 1910 postaviť vďační hosvodám. „V roku 1863 si na lúke tia rozrastajúcej sa kúpeľnej osav blízkosti staršej horárne dal po- dy. Žulový pamätník, na ktorom
staviť poľovnícku chatku huncov- boli umiestnené tri bronzové taský statkár Matej Loisch. O pobyt bule, poškodila v roku 2004 víchv nej rástol záujem, preto v roku rica, neskôr vandali, ktorí tabule
1884 dal postaviť zrubovú vilu ukradli. Dnes je našťastie po ros izbami pre trinásť hostí. Tým koch smutného stavu chátrania
sa začali písať dejiny osady Tat- okolie prameňa aj s pamätníkom
ranské Matliare. V nasledujú- obnovené. kb

jedincov. Z tohto počtu bolo 40
tohtoročných kamzíčat.
V porovnaní s vlaňajškom je
to pokles o 53 kusov. „Určite sa
pod výsledok podpísali aj početné úhyny, ktoré sme zaznamenali v zimných mesiacoch, ale
zatiaľ by som to nevidel nejako
dramaticky. Zlé by to bolo, ak
by sa to opakovalo viac rokov
po sebe. Pri súčasnej početnosti
a najmä každoročnom prírastku mláďat možno za prirodzený
úbytok považovať cez sto kusov
kamzíkov ročne,“ konštatuje
zoológ.
Sčítanie
kamzičej
zveri
organizujú Štátne lesy TANAP-u dvakrát ročne – vždy
na jar a na jeseň. Zatiaľ čo jarné
spočítanie je zamerané hlavne

na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť
kamzičej populácie pred zimou. Ostatná kamzičia inventúra bola na území Tatranského
národného parku vlani na jeseň. Aj napriek nepriaznivým
snehovým i poveternostným
podmienkam narátali vtedy
na slovenskej strane Tatier 973
kamzíkov, z toho bolo 76 mláďat, celkovo na oboch stranách
Tatier zapísali do sčítacích hárkov 1 263 kamzíkov, z toho 94
mláďat. Zatiaľ maximum narátali na jeseň 2014, kedy do sčítacích hárkov zapísali 1 389 jeŠL TANAP-u
dincov.

kb

Ochrana p r í ro dy
Všetci cheme dýchať čistý vzduch, pestovať v zdravej
pôde a piť zdravú vodu. Sú to zložky prírody, ktoré však
musíme chrániť, začať si ich vážiť, pretože inde vo svete
už prišli o tieto prírodné poklady. Stačí tak málo.
Cíťme sa ako súčasť prírody, rozmýšľajme spolu s ňou. Deti
tento vzťah získavajú už v rodine. My, v ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení v Dolnom Smokovci, pokračujeme v tomto
vzdelávaní.
Preto sme zorganizovali ku koncu školského roka projektový
týždeň „Ochrana prírody“. Žiaci navštívili v našich priestoroch
zapožičanú výstavu zo Slovenského múzea ochrany prírody
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, sledovali edukačný dokument o obnove lesa, absolvovali prírorovednú prechádzku
obnoveným lesom, vyytvorili projektovú prácu a následne prezentovali. Povedali sme si, že môžeme urobiť ešte viac. Pozreli
sme si na internete náučné videá o stavbe vtáčích kŕmidiel a búdok. Tieto sa nám podarilo vyrobiť a umiestniť na okolité stromy. Hreje nás všetkých dobrý pocit, že sme získané vedomnosti
Daniel Koščak
mohli využiť pri ochrane prírody. 
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Asociácia alebo Spolok horských vodcov

Horskí vodcovia sa podieľali aj na vynesení imobilnej
turistky, ktorá si vďaka
nim vychutnala výhľad
z najvyššieho tatranského
štítu. NAHV SR

Na štíty, kde nevedie turistický chodník, môžu ísť len
horolezci alebo sa tam môžete vybrať s horským vodcom.
Spomedzi štítov, na ktoré nevedie turistický chodník a sú
v ponuke vodcovských túr, je najväčší záujem o výstup
na Gerlachovský štít. Ten si to vyslúžil najmä svojím výškovým prvenstvom. Záujemcovia o túru s vodcom niekedy
nevedia, na ktorú vodcovskú organizáciu sa majú obrátiť. Rozdiel medzi Spolkom horských vodcov a Národnou asociáciou
horských vodcov Slovenskej republiky (NAHV SR) vysvetlil
Marek Trávniček, predseda NAHV SR.
Otvorením letnej sezóny
15. júna začala aj letná vodcovská sezóna. Jej začiatok bol
spojený s tradičným
Sviatkom
horských
vodcov, kedy rímskokatolícky farár posvätil pred
kaplnkou v Starom
Smokovci vodcovské
laná a cepíny. Sviatok
sa konal pod záštitou
Národnej
asociácie
a Spolku horských vodcov vo Vysokých Tatrách.
Čo majú tieto dve organizácie
spoločné a čím sa líšia? „Základy Spolku horských vodcov
boli položené už v roku 1823,
kedy sa vodcovia združovali
do jednej organizácie. Ak sme
chceli byť súčasťou medzinárodnej vodcovskej rodiny, vodcovia
nemohli byť organizovaní len

v Spolku, museli sme vstúpiť
do Asociácie horských
vodcov. Národná asociácia horských vodcov
bola na Slovensku založená až v roku 1991.
O päť rokov neskôr boli
v Zermatte slovenskí horskí
vodcovia prijatí do medzinárodnej asociácie.
V súčasnosti je Spolok
horských vodcov združením, v ktorom sa vodcovia stretávajú, je kanceláriou a predajným miestom
vodcovských túr. Na rozdiel
od asociácie je účasť v spolku
dobrovoľná. Medzi hlavné funkcie Asociácie patrí vzdelávanie,
zastupovanie vodcov na štátnej
a medzinárodnej úrovni, v ich
mene jedná so štátnymi orgánmi, vydáva im certifikáty, každé
tri roky zabezpečuje povinné
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preskúšanie odbornej spôsobilosti,...“ objasnil základný rozdiel Trávniček. V súčasnosti
má NAHV SR spolu 54 aktívnych a čestných členov. Vzdelávací proces pod záštitou pro-

fesionálnych medzinárodných
inštruktorov trvá štyri roky.
Po absolvovaní náročného kurzu sú vodcovia oprávnení sprevádzať návštevníkov po celom
svete. kb

Rezbári kraľovali Štrbskému Plesu
Predposledný júlový víkend začali rezbári vyrezávať do nádherných drevín svoje
predstavy. Od piatku 20. júla tak vzniklo
množstvo nádherných sôch, reliéfov, lavičiek. Tohtoročný druhý ročník Rezbárskeho sympózia sa niesol v duchu histórie
Štrbského Plesa.
Okrem ťažby ľadu na jazere, drevorezby
valacha Ondreja Levockého s ovečkou

Svište zdobiace aj lavičku, nielen naše končiare.

na pleciach nechýbali ani zvieracie motívy. Statný lovec s valaškou a opereným
úlovkom, majestátny kôň, orol či originálna lavica s motívom svišťov. Na lúke smerom k športovému areálu ste tak mohli
počas víkendových dní obdivovať prácu
milovníkov dreva a ich figurálnych plastík. 10 účastníci a medzi nimi aj Michal
Trnovský spolu s Miroslavom Trnovským,

odprezentovali svoju tvorbu – orla a zaujímavú lavicu s motívom svišťov. Sympózium pod Tatrami hostili tak už po druhý
raz. Michal Trnovský o svojom diele prezradil: „Dostal som zadanie a vložil som
do neho svoju myšlienku. Teraz po dokončení pomôžem ešte ocovi a vychutnám si
túto atmosféru,“ uviedol na záver.
danbir


Drevorezba Ondreja Levockého s ovečkou na pleciach.
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Spomíname

Spomienka na Ivana Bohuša staršieho

Ako pokojne žil, tak pokojne od nás
odišiel. Dňa 11. júla nás opustil
významný historik Tatier, iniciátor založenia profesionálnej horskej služby,
muzeológ, ale najmä skvelý priateľ
a láskavý človek.
Ivan Bohuš st. sa narodil v roku 1924
v Dechtároch. Osud ho zavial do Vysokých
Tatier, kde sa vo voľnom čase venoval turisti-

ke, horolezectvu a lyžovaniu. Po vážnom úraze, ktorý utrpel počas zimnej túry v Slavkovskej dolinke, sa už nemohol športu aktívne
venovať. Na Tatry však nezanevrel. Ako vravieval – vďaka tejto nešťastnej udalosti spoznal svoju manželku, ktorá v tom čase pracovala ako sestrička v nemocnici v Dolnom
Smokovci (dnešnom Šrobárovom ústave).
Popri výchove troch detí sa venoval publikačnej činnosti, bádaniu v archívoch a propagácii Vysokých Tatier. Zúročil svoje znalosti
poľského, maďarského, nemeckého, latinského a francúzskeho jazyka. Do roku 1984 bol
vo funkcii vedúceho pracovníka Výskumnej
stanice a múzea TANAP-u v Tatranskej
Lomnici, ktorého bol zakladateľom a prvým
riaditeľom. Ako organizátor dobrovoľnej záchrannej služby neskôr inicioval založenie
profesionálnej Tatranskej horskej služby. Publikačnej činnosti sa venoval do konca života.
Publikoval vyše 2 300 prác v slovenskej, českej
a poľskej periodickej a odbornej tlači. Podieľal sa na tvorbe rozhlasových relácií, zostavil

bibliografiu tatranskej literatúry, spoluautorsky sa podieľal na príprave turistických sprievodcov a zostavil textovú časť k niekoľkým
fotografickým publikáciám o Vysokých Tatrách. Je autorom desiatok knižných publikácií ako napríklad Potulky po Tatrách (1962),
Na každom kroku kameň (1966, 2006, 2012),
Krásy Tatier (1969), Tatranský kaleidoskop
(1977), Osudy tatranských osád (1982), Tatry
očami Buchholtzovcov (1988), Szontaghovci
a Vysoké Tatry (1994), Od A po Z o názvoch
Vysokých Tatier (1996), Osudy Štrbského
Plesa (2002), Rozprávanie o názvoch a prvých výstupoch na Tatranské vrcholy (2003),
Od ohnísk a kolíb po Tatranské osady (2004),
Tatranské doliny v zrkadlení času (2005),
Premeny Tatranských osád (2008), Tatranské
štíty a ľudia (2010). Na ďalších sa podieľal ako
spoluautor so synom Ivanom.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku a spomínajte naňho s láskou,
s akou vždy on spomínal na Vás, svojich priateľov a známych.
kb

Odišla od nás ďalšia lyžiarska legenda
V stredu 18. júla sme sa v Dome smútku v Novom
Smokovci poslednýkrát rozlúčili s dlhoročným občanom
mesta Vysoké Tatry a celoživotným lyžiarskym činovníkom
PhDr. Jánom Terezčákom, ktorý nás opustil náhle
14. júla v popradskej nemocnici po krátkej hospitalizácii
a zlyhaní vo veku nedožitých 94 rokov. Vo Vysokých Tatrách
prežil neuveriteľných 61 rokov, pričom býval postupne v Tatranskej Lomnici, na Štrbskom Plese, ako aj v Smokovcoch.
Počas celého života sa aktívne venoval lyžovaniu, najskôr ako
pretekár, potom tréner, funkcionár i metodik, a v závere života
spracoval aj jeho dejiny na Slovensku. Svojou celoživotnou
prácou pre rozvoj tohto krásneho bieleho športu sa tak stal
v Tatrách športovou legendou a bol medzi prvými občanmi
mesta Vysoké Tatry, ktorí boli slávnostne uvedení do jeho
novovytvorenej „Športovej siene slávy“ v roku 2006.
Ján Terezčák sa narodil 3. 10. 1924 v Kysaku, kde sa už v mladosti venoval tak behu na lyžiach, ako aj alpským
lyžiarskym disciplínam. V rokoch 1954 – 1957 bol
zamestnaný v sekcii slovenského bežeckého lyžovania v Bratislave ako tajomník. Od roku 1957
začal pôsobiť vo Vysokých Tatrách, kde pracoval
ako vedúci lyžiarskej základne a hlavný tréner Slovenska pre lyžiarske disciplíny. Už v roku 1958 sa
stal aj reprezentačným trénerom Československa
v behu na lyžiach. Pod jeho trénerským vedením
vyrástli takí pretekári ako Štefan Harvan, Rudolf
Čillík, Stanislav Balúch, Alžbeta Gajancová, Anna
Pasiarová a ďalší, ktorí Československo reprezentovali na mnohých ZOH, MS či ďalších významných
medzinárodných lyžiarskych podujatiach. V roku
1961 sa jeho zverenec Stanislav Balúch ako prvý
Slovák stal majstrom Československa v behu na 50 km. Počas jeho
trénerskej činnosti získali ním vedení pretekári spolu až 18 titulov
majstra Československa.
Ján Terezčák roky úspešne pôsobil aj ako lyžiarsky funkcionár,
bol dlhoročným členom Predsedníctva Československého zväzu
lyžiarov a predsedom jeho komisie vrcholového športu. Viedol
lyžiarske reprezentácie Československa a reprezentáciu Slovenska
v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Bol aj členom Predsedníctva

bežeckej komisie Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS a na ZOH
v americkom Lake Placid v roku 1980 pôsobil ako technický delegát
FIS pre behy. Bol tiež jedným z popredných organizátorov nezabudnuteľných MS 1970, spolu s Ondrejom Ruskom bol pred MS
1970 spoluautorom nových moderných lyžiarskych bežeckých tratí
na Štrbskom Plese a vytvoril aj dovtedy nepoužívaný a inovatívny
spôsob mechanickej úpravy lyžiarskych bežeckých tratí.
Po zrušení lyžiarskych základní v celom Československu včítane
Vysokých Tatier v roku 1974 sa následne vytvorili Tréningové centrá mládeže /TSM/ a od 1. 8. 1974 aj Stredisko vrcholového športu
Federálneho ministerstva vnútra Červená hviezda Štrbské Pleso
/SVŠ FMV ČH ŠP/, kde Ján Terezčák pôsobil vo funkcii metodika
od 1. 10. 1975 až do odchodu do dôchodku. Svoje dlhoročné skúsenosti z organizovania vrcholných domácich i medzinárodných
podujatí zúročil aj ako riaditeľ bežeckých pretekov o Tatranský
pohár, počas INTERSKI 1975, či Zimnej Univerziáde v roku 1987.
Po vzniku samostatného Slovenska sa aktívne angažoval najmä
v technickej komisii pre výstavbu a homologizáciu
lyžiarskych bežeckých tratí po celom Slovensku.
V posledných rokoch všetok svoj čas venoval najmä historicko-publikačnej činnosti. V roku 1977
mu vyšla prvá publikácia Dejiny lyžovania na Slovensku /1860 – 1944/ a v roku 2008 aj jej pokračovanie Dejiny lyžovania na Slovensku /1945 – 2000/.
Za svoju prácu v oblasti športu, ale najmä lyžovania bol mnoho ráz ocenený. Je držiteľom
strieborného odznaku Slovenského olympijského výboru z roku 2011, v roku 2006 bol uvedený
do Športovej siene slávy mesta Vysoké Tatry, od
roku 2014 je tiež čestným občanom svojho rodného mesta Kysak a od roku 2015 aj obce Štrba.
Na poslednej rozlúčke sa s ním v Dome smútku
rozlúčila nielen najbližšia rodina a priatelia, ale aj susedia zo sídliska Pod Lesom v Dolnom Smokovci, kde prežil posledné spokojné
roky svojho dlhého plodného života, viacero dlhoročných lyžiarskych spolupracovníkov zo Štrbského Plesa a jeho bývalých lyžiarskych zverencov, ako aj predstavitelia Olympijského klubu Vysoké
Tatry, ktorého aktívnym členom bol Ján Terezčák od jeho vzniku
v roku 1995 až doteraz. 
Česť jeho pamiatke.
Peter Chudý
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Z vrchov a dolín

TATRANSKÁ POLIANKA 1888 - 2018
Polianka, ako nazývali jednu z polian pod Gerlachovským štítom, bola miestom,
ktoré poznali najmä drevorubači a poľovníci, občas ňou prechádzali aj turisti.
Od 70. rokov 19. storočia, keď tam postavili obecnú gerlachovskú horáreň, naskytla
sa im aj núdzová príležitosť nocľahu.
Vila Themis, bývalá
poľovnícka chata a vila
Marianna v roku 1890.

Turistická frekvencia na Polianke sa
podstatne zvýšila po roku 1877, keď
Uhorský karpatský spolok vytýčil chodník v línii Starý Smokovec – Štrbské Pleso. Už vtedy sa hovorilo o plánoch vybudovať popri ňom aj ďalšie osady.
Možno práve preto sa chopil príležitosti investovať do pozemkov v okolí poľany
Pavol Weszter (1843 – 1921), ktorý vlastnil
pri Veľkom Slavkove turistickú základňu
s hotelom, kúpeľným domom, reštauráciou a kolkárňou – Weszterov park. Lesné
pozemky pod Gerlachovským štítom kúpil
v roku 1881 za finančnej spoluúčasti svojich
švagrov Michala Guhra st. a Samuela Nitscha od Anny Winklerovej, dcéry a dedičky
Augustína Máriássyho. Krátko potom dokúpil od drevoobchodníka Pinkusa Löwa
z Veľkého Slavkova priľahlé pozemky, ktoré
patrili pred rokom 1880 ďalšej Máriássyho
dcére Márii Ferenczyovej.
Na Polianke, pri gerlachovskej horárni, si
postavil Weszter v roku 1884 chatku. Keď
k nej začal voziť návštevníkov zo svojej
slavkovskej turistickej bázy na pikniky či
na nocľah pred túrami do Velickej doliny,
nazval ju Poľovníckym domom.
V roku 1887 sa v Poľovníckom dome
na niekoľko týždňov ubytoval spišskonovoveský inžinier Július Posewitz, ktorý
vymeriaval trasu a dozeral nad stavbou
Klotildinej cesty – predchodkyne Cesty
slobody. Upozornil majiteľa domu na veľký
záujem turistov o Velickú dolinu s okolím
a vyslovil presvedčenie, že by sa mu na Polianke vyplatilo vybudovať turistický hotel.
Weszter si dal poradiť a v roku 1888 prijala
novopostavená vila Marianna s 12 hosťovskými izbami, jedálňou, kuchyňou a bazárom prvých návštevníkov.
Blízku Poľovnícku chatu premenili

na stravovacie zariadenie s ponukou domácich mliečnych a poľnohospodárskych
produktov.
Práve pred 130 rokmi, v auguste 1888
prišla na Polianku delegácia Uhorského
karpatského spolku na čele s podpredsedom Mikulášom Fischerom a vyhlásila
Mariannu, pomenovanú podľa Weszterovej ženy, za základ novej osady. Ministerstvu vnútra ju navrhli oficiálne pomenovať Tátraszéplak, tatranský pekný domov.
Nemci hovorili Polianke Schönau, osade Weszterheim, čo si osvojili aj Slováci
v znení Westerovo. Názov Tatranská Polianka platí od roku 1919.
Pre rozvoj osady bola dôležitá skutočnosť, že v roku 1887 dokončili úsek vozovky medzi Tatranskou Poliankou a Štrbským
Plesom a v roku 1888 medzi Tatranskou
Poliankou a Starým Smokovcom. Cestu, predchodkyňu dnešnej Cesty slobody,
vtedy nazývali Klotildinou cestou, pretože
na jej výstavbu prispela aj arcikňažná Klotilda, ktorá mala letohrádok v Starom Smokovci.
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Aby Uhorský karpatský spolok znížil
straty spôsobené výstavbou a získal prostriedky na údržbu cesty, požiadal uhorské
ministerstvo obchodu o priznanie mýtneho práva. Licencia na jeho uplatnenie
platila v rokoch 1890 až 1897. Spolok preniesol jeho výkon na spolumajiteľa Tatranskej Polianky Pavla Wesztera za ročné nájomné 400, neskôr 600 zlatých. Od 1. júna
do 1. októbra 1890 cez mýtnicu v Tatranskej Polianke prešlo 532 platiacich a 62 neplatiacich záprahov, 80 platiacich a 8 neplatiacich jazdcov. So zľavou prešlo 30 kočov
s účastníkmi celoštátnej lesníckej konferencie. Peší turisti mýto neplatili a v štatistike nie sú uvedení.
V nasledujúcich rokoch sa osada rýchlo
rozrastala. V rozmedzí rokov 1890 až 1902
vyrástli vily Themis, Tusculum, Weszterheim, Millenium, Tivoli a kúpeľný dom.
Bolo v nich 170 hosťovských izieb s 375
posteľami, reštaurácie a kaviarne. V hoteli Weszterheim bol bazár Jána Quirsfelda
z Košíc a v kúpeľnom dome s desiatimi
kúpeľňami bolo holičstvo a kaderníctvo.
Od roku 1903 mala osada vlastný poštový
úrad. Weszter osadu zásoboval základnými
potravinami, liehom a výborným pivom
vlastnej produkcie.
Tatranská Polianka mala spočiatku charakter odpočinkového bodu na ceste medzi
Smokovcami a Štrbským Plesom, kde sa
pristavovali fiakre a koče, slúžila rekonvalescentom a zároveň ako turistické východisko. Obľúbenú reštauráciu radi navštevovali aj hostia zo Smokovcov.
Pavol Weszter vedel, že silu turistickej
frekvencie ovplyvňuje množstvo faktorov, od počasia až po všeobecnú hospodársko-politickú situáciu. Vychádzajúc
z tohto predpokladu a poznajúc liečebné
výsledky Nového Smokovca, mal s Tatranskou Poliankou aj ďalšie zámery. Postaral
sa o to, aby jeho synovec Michal Guhr ml.
(1873 – 1933) vyštudoval na budapeštianskej univerzite medicínu a po krátkej praxi vo Viedni a v Berehove nastúpil v roku
1897 ako kúpeľný lekár v Tatranskej Polianke. Práve vtedy dali do prevádzky kúpeľný dom, čím osada získala nové, liečebné
(pokračovanie na str. 14)
poslanie.

Kúpeľný dom na fotografii Karola Divalda z roku 1908.
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Z vrchov a dolín

TATRANSKÁ POLIANKA 1888 - 2018
(dokončenie zo str.13)

Ako sezónny kúpeľný lekár využíval
Michal Guhr „mŕtve sezóny“ na študijné
cesty. Najviac skúsenosti mu dal Davos,
kde sa zaujímal nielen o metódy a indikácie klimatickej liečby, ale absolvoval aj lyžiarsky výcvik. V roku 1902 sa ujal vedenia
celej Tatranskej Polianky a zaslúžil sa o jej
ďalší stavebný rozvoj. Hoci za svoje najdôležitejšie poslanie považoval lekársku prax,
bol aj neúnavným propagátorom zimných
športov, organizátorom sánkarských, krasokorčuliarskych a lyžiarskych súťaží.
Vo vilách popri zdravých návštevníkoch
odporúčal pobyt ľuďom s chorobami štítnej
žľazy, neurózami, málokrvnosťou, neinfekčnými chorobami pľúc a Basedowovou chorobou. Osobitný význam pripisoval Dr. Guhr
helioterapii pri liečbe psoriázy. Prvú ordináciu mal v kúpeľnom dome, ktorý bol vo Vysokých Tatrách prvou budovou vyhrievanou
teplovodným ústredným kúrením.
Dňa 2. decembra 1907 dali do prevádzky
prvý trakt Guhrovho sanatória, dvojposchodovú budovu so secesnými prvkami
v hrazdení. Bolo v nej 55 izieb s južnou
expozíciou, balkóny s loggiami, kúpeľne
a na prízemí hala, jedáleň, hudobný salón,
laboratóriá a lekárska ordinácia. Ako všetky dovtedajšie budovy Tatranskej Polianky,
aj prvý trakt sanatória projektoval Gedeon
Majunke zo Spišskej Soboty. Od roku 1907
mala Tatranská Polianka celoročnú prevádzku. Najvyššia denná obsadenosť sanatória predstavovala v zime 1907/08 len
dvadsaťosem osôb. Chorí ešte nedôverovali zimnej vysokohorskej klimatoterapii
a mnohým ju neodporúčali ich domáci lekári. Proti tejto nedôvere rozvinul Dr. Guhr
veľmi presvedčivú mediálnu kampaň. Pomohlo aj sprístupnenie osady Tatranskou
elektrickou železnicou v roku 1911.
Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa podarilo presvedčiť len niekoľkých pacientov,
aby neprerušili liečbu, ostatní s obavami
pred ďalšími udalosťami osadu opustili.
Uhorské ministerstvo vojny zabralo 64
lôžok pre potreby Červeného kríža. Dr.
Guhr sa staral o ranených a zotavujúcich
sa frontových vojakov a dôstojníkov. Novú
časť klientely tvorili od roku 1916 v zimných mesiacoch vojenskí lyžiarski kurzisti.

Vo Vysokých Tatrách ich cvičili pred frontovým nasadením v horách.
Dr. Guhr bol popri lekárskej praxi aktívnym členom a funkcionárom Uhorského
karpatského spolku a po jeho zániku Karpatského spolku. Aj v oblasti športových
aktivít prispel k rozvoju Tatranskej Polianky. Nad osadou dal vybudovať sánkarskú
dráhu, v rokoch 1912 a 1923 dva skokanské
mostíky a pri novšom a väčšom z nich „Guhrovu lyžiarsku chatu“. V intraviláne bola
upravovaná cvičná lyžiarska lúka a v okolí
osady lyžiarske bežecké trate.
Dr. Guhr organizoval množstvo súťaží,
v roku 1911 v Tatranskej Polianke a okolí
usporiadal I. medzinárodné preteky v zimných športoch na našom území. Po ďalších
úspešných pretekoch sa Tatranská Polianka
stala najvýznamnejším strediskom zimných športov v Uhorsku.
V rokoch 1919-1920 prebiehala rozsiahla rekonštrukcia najmä vnútorného
zariadenia Guhrovho sanatória. Vybudovali aj kanalizáciu a vodovod. V roku 1925
rozšírili lôžkovú časť sanatória vyčlenením
a prístavbou novej jedálne. O päť rokov neskôr napojili od východu nové dvojposchodové sanatórium, funkcionalistickú stavbu
s priestrannými krytými balkónmi. Budovu prispôsobili priestorovým dispozíciám
staršej susedky, ale štýl exteriéru jasne naznačuje odlišnú architektúru, charakteristickú pre obdobie vzniku. Nový pavilón je
dielom košického architekta Ľudovíta Oelschlägera. Novostavbou získalo sanatórium
60 izieb a 6 apartmánov pre pacientov, spoločenskú halu a nové lekárske priestory.
Z prízemia sa umožnil prístup do jedálne
v spojovacom trakte medzi starým a novým pavilónom sanatória.
Po druhej svetovej vojne sa Tatranská
Polianka dostala pod národnú správu a po
februári 1948 boli všetky zariadenia cestovného ruchu a zdravotníctva v tatranských osadách znárodnené. Bývalí majitelia
museli odísť alebo im pridelili vo vlastnom
penzióne či hoteli byt, za ktorý platili bytovému podniku nájomné.
V starom sanatóriu sa liečili hyperthyreózy a novú budovu premenilo Riaditeľstvo
pre cestovný ruch na luxusný hotel. Napokon sa zdravotníctvu podarilo obhájiť svoj

Najstaršia časť Guhrovho sanatória na snímke z roku 2006.

nárok a od 1. mája 1950 obnoviť liečebné
poslanie osady. K ústavu pričlenili aj blízky
Tatranský domov, ktorý si dal v roku 1912
ako rodinný penzión postaviť vtedajší riaditeľ Starého Smokovca Dezider Reichart st.
Jeho adaptáciou sa získali personálne byty.
Ústav Dr. Guhra so 420-lôžkovou kapacitou
sa dostal pod štátnu zdravotnícku správu
a premenovali ho na „Štátny liečebný ústav
Jiřího Wolkera pre liečbu tbc dospelých“.
Názov pripomínal českého básnika Jiřího
Wolkera, ktorý sa tu v roku 1923 bezúspešne liečil z pokročilej tuberkulózy. V roku
1949 mu Česká akademická beseda v parku odhalila bustu a bezmenné jazierko,
pri ktorom rád sedával píšuc verše, nazvali
Wolkrovým jazierkom. Roku 1958 bola založená tradičná literárna súťaž začínajúcich
autorov pod názvom Wolkrova Polianka.
V roku 1955 postavili v Tatranskej Polianke zamestnaneckú bytovku - Hornád
a kolkáreň. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia pribudla budova poštového úradu.
V súvislosti s prípravami na Majstrovstvá
sveta v klasických lyžiarskych disciplínach
1970 prebiehala vo Vysokých Tatrách pomerne veľká stavebná činnosť. V Tatranskej
Polianke pod železničnou traťou vzniklo
sídlisko s bytmi najmä pre zamestnancov
v cestovnom ruchu a ich rodinných príslušníkov. V roku 1983 pribudli ďalšie bytovky,
slobodáreň a v roku 1985 polyfunkčná budova služieb s obchodom a kaviarňou.
Do nej presťahovali aj poštový úrad.
V objekte bývalej pošty v roku 1995 vytvorili kaplnku Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska. Polyfunkčný objekt
po niekoľkých rokoch chátrania v súčasnosti renovujú a plánujú v ňom zriadiť zábavnú galériu „Poliankovo“.
Sanatórium Dr. Guhra sa vrátilo k pôvodnému názvu v novembri 2003, transformáciou štátnej príspevkovej organizácie
na neziskovú organizáciu. Sanatórium poskytuje liečebné pobyty a kúpeľnú starostlivosť pre dospelých a pre deti nad 15 rokov,
so zameraním na liečbu netuberkulóznych
pľúcnych ochorení. Možné sú aj rekondičné, relaxačné a dovolenkové pobyty, rôzne
kongresy, semináre a konferencie. Sanatórium má vlastnú kuchyňu s dvoma jedálňami, spoločenskú miestnosť a denný bar.
V januári 2013 v priestoroch sanatória
vzniklo vyčlenením kapacity 30 lôžok Zariadenie pre seniorov Leonardo. Pacientom
sanatória slúži 151 lôžok. Lekári Sanatória
Dr. Guhra ročne vyšetria a liečia okolo
1600 pacientov. Každoročne organizujú
odborné kongresy – Guhrove dni dýchania, ktorých sa zúčastňujú pneumológovia
a alergiológovia z celého Slovenska.
Tatranskej Polianke prajeme, aby si aj naďalej zachovala ráz tichej kúpeľnej osady
ako aj známeho východiska túr do oblasti
Batizovskej a Velickej doliny. Veď za týmito
účelmi ju začal Pavol Weszter za spoluúčasti svojich švagrov budovať.
Ivan Bohuš ml.

Úspešná divadelná premiéra
Ochotníci z „Divadla Paľa Bielika Tatranská Lomnica“ opäť rozosmiali divákov a predviedli výborné
herecké výkony. Mladí divadelníci pod vedením Aleny Čechovej a režisérov Dušana Kubaňa a Michala Nováka odohrali komédiu Dva tucty červených ruží podľa predlohy Alda de Benedettiho, v ktorej
sa podarí hlavnému predstaviteľovi oživiť lásku vlastnej manželky vytvorením fiktívneho ctiteľa.
„Hra je od autora staršej generácie z 50. rokov. Všetkým
sa nám veľmi páčila, a tak
som ju už pred štyrmi
rokmi spracovala do tejto divadelnej podoby.
Teraz som scenár len
vytiahla, pretože sme mali
dostatok hercov, dokonca
aj mužov, ktorí obsadili
hlavné úlohy. Upravila
som originál diela a oslovila režisérov – Dušana
Kubaňa a Michala Nováka. Pomohli nám aj vďaka
Jánovi Bendíkovi z Oddelenia
kultúry a športu mesta Vysoké Tatry. Bolo to pre nás veľké
plus, pretože bez nich by sme
to tak dobre nezvládli. Budúci
rok oslávi náš ochotnícky súbor
tridsať rokov. Pri tejto príležitosti by sme chceli pripraviť ďalšiu zaujímavú hru, v ktorej by si
zahrali aj starší herci. Najbližšie
predstavenie odohrajú mladí
s divadlom Dva tucty červených

ruží 7. októbra v Kozárovciach,
kde nás pozvali divadelníci,
ktorým sa premiéra
v Hoteli Lomnica
náramne páčila.
V Tatrách nemáme zatiaľ isté ďalšie termíny – závisí to
od voľna a od možnosti
využitia priestorov,“ povedala
Alena
Čechová. V komédii
sa predstavili štyria
mladí, talentovaní divadelníci: Soňa Ferenčíková, Barbora
Petrovová, Matúš Gonda a Matúš Kostelník.
Všetci členovia majú s divadlom a herectvom bohaté skúsenosti. V úlohe inžiniera Alberta
Veraniho sa predstavil Matúš
Gonda, Barbora Petrovová ako
Marína, jeho žena. „Manželská
dvojica mala vo vzťahu stereotyp, ktorý chceli odbúrať vzájomným odlúčením sa. Avšak

nedorozumením nastala zápletka, ktorá presvedčila Marínu, aby zrušila svoje plány
odcestovať a zabávať sa.
Zápletka s fiktívnym tajným ctiteľom nakoniec
zachránila ich manželstvo
a obnovila stratenú lásku.“
Matúš Kostelník ako advokát Tomaso Saveli bol rodinným priateľom, ktorý
zobral na seba vinu, čím
pomohol s dávkou humoru vyriešiť manželské nezhody. Slúžka Rosina, ktorú zahrala Soňa Ferenčíková, vedela
o všetkých rodinných nezhodách a klamstvách, no všetko
brala s flegmatickým nadhľadom. Súbor získal počas 29 rokov svojho pôsobenia množstvo
významných titulov a ocenení
na krajských i celoslovenských
divadelných prehliadkach. Zdá
sa, že aj táto divadelná komédia
zaznamená veľa úspechov.

kb

VY K RÁSNE TAT RY M ALE B N É

Divadelný festival Stretnutia v rámci Tatranského kultúrneho
leta hostil divadelný súbor HRON a obec Kozárovce, okres Levice. V piatok 13. júla ste si mohli vychutnať pôvodnú slovenskú
operetku v réžii Antona Živčica, a to priamo pod štítmi Tatier,
kam patrí. Ľahká hudobná veselohra je úsmevným príbehom
z minulosti doplnená slovenskými piesňami.
Životné príbehy, úskalia lásky,
úsmevné a humorné riešenia životných situácií, ale i bôle či sklamania boli vsadené do príbehu.
Celú atmosféru predstavenia dopĺňala skvelá energia hercov, ktorú priniesli do mestského parku
v Tatranskej Lomnici.
Pôvodná slovenská opereta má
už svoj vek, no čaro jej ostalo.
Hru napísal Jarko Elen v roku
1940 a až v roku 1949 začali v Kozárovciach s nácvikom operety,
ktorú uviedli o rok neskôr v 1950.
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Autor hudby je František Kováčik Podmagurský a hudobníkov
viedol talentovaný profesor Mikuláš Košťál. Ochotníci v dedinských podmienkach vdýchli život
hre a predstavili ju divákom. Vedúci divadelného súboru HRON
Ladislav Mráz spomína na premiéru z roku 1969 v starom kultúrnom dome. Rád spomína na
slová F. Kováčika, keď ako mladý
hral úlohu šesťdesiatnika: „Pán
kolega, vy ste toho továrnika hrali
ešte lepšie, ako to bolo napísané,

dali ste jeho postave šmrnc.“ Ako
sám spomína, nielen pochvala,
ale aj to, že ho nazvali kolegom,
mu učarovalo. Hoci Ladislav
Mráz v hre stvárňuje šesťdesiatnika, jeho vek je iný. Tento rok
oslávi krásne osemdesiatiny a my
veríme, že mu to bude veru ešte
dlho hrať, minimálne aspoň tak
ako doteraz.
Tretia premiéra bola minulý
rok v septembri v obci, no a po
roku sa im podarilo odohrať ju
priamo v Tatrách.
Predošlé premiéry boli nielen
vypredané, ale zožali aj úspech,
smiech, potlesk, ktoré sú darom
pre každého herca, ale i tých,
ktorí dali do predstavenia svoju
dušu. Režisér A. Živčic o operete
uviedol: „Opereta so živou hudbou a spevom v podaní ochotníkov sa môže zdať science fiction,
ale predstavte si, je to tu, my sme
to dokázali, vďaka impresáriovi
Mrázovi a vďaka týmto nádherným hercom. Som na nich pyšný.“
Hercom, režisérovi, ale i všetkým, ktorí sa na hre podieľali,
bolo vďakou najmä uznanie publika, ktoré predstavenie prijalo
s nadšením. 
danbir

v skratke
Tatranský dvojtýždenník má
novú šéfredaktorku. Od 16. júla
je ňou Mgr. Mária Pavligová, PhD.
Do funkcie ju na základe výberového konania zvolilo aprílové Mestské
zastupiteľstvo. Nahradila tak zastupujúcu šéfredaktorku Mgr. Danielu
Birkovú, ktorá novinám šéfovala
po odchode Mgr. Ingrid Janigovej.
Ultratrailový bežec Richard
Zvolánek zrušil svoju tatranskú výzvu zdolať deväť tatranských štítov
v časovom limite 30 hodín. O nonstop výbeh a zbeh na tatranské štíty
sa pokúšal už minulý rok. Zdolal
však "len" osem štítov, potom ho
zradilo koleno. Tento rok plánoval
vybehnúť opäť od najzápadnejšieho
Kriváňa cez Furkotský štít, Predné
Solisko, Kôprovský štít, Rysy, Východnú Vysokú, Slavkovský štít,
Sedielko - Ľadový štít, až po najvýchodnejší Jahňací štít s cieľom
v Tatranských Matliaroch. Celkovo
150-kilometrový beh s prevýšením
11 500 metrov musel pár dní pred
začiatkom pre zdravotné problémy
zrušiť. Výzvu zopakuje až o rok.
V sobotu, 18. augusta sa pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR,
50. výročia obnovenia výstupu a 25.
výročia vzniku Slovenska uskutoční Národný výstup na Kriváň venovaný roku slovenskej štátnosti.
Privítanie účastníkov na vrchole
bude o 11.00 hodine.
Jana Gantnerová ukončila spoluprácu s Grand hotelom Bellevue.
V oblasti cestovného ruchu pracuje
nepretržite od roku 1985. Pôsobila
ako riaditeľka Grand Hotela Praha
v Tatranskej Lomnici, dlhé roky
s manželom prevádzkovali chatu pri Zelenom Plese i hotel Club
v Kežmarku. Za propagáciu a rozvoj v oblasti cestovného ruchu získala bývala olympionička ocenenie
Osobnosť cestovného ruchu v kategórii Služby a podnikanie.
V piatok 13. júla odišiel do horolezeckého neba Ivan Fiala.
76-ročný otec známej herečky
mal na svojom konte stovky hodnotných výstupov a desiatky expedícii na piatich kontinentoch
sveta. Liezol na Pamíre, v Nórsku,
v Hindukúši, na Aljaške, v Andách.
V roku 1971 spoločne s Michalom
Orolinom ako prví Slováci pokorili
himalájsku osemtisícovku Nanga
Parbat. Vrchol zdolali počas II. československej expedície na Nanga
Parbat (8154 metrov), ktorú viedol
Ivan Gálfy. Ten by o dva dni nato
oslávil svoje 85. narodeniny.
Turistický chodník na Veľkú
Svišťovku je už otvorený. Úsek magistrály od Zeleného plesa cez Veľkú Svišťovku na Skalnaté pleso
(pokračovanie na str. 16)
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bol uzavretý v dôsledku výrazného
poškodenia prívalovými dažďami.
Z hľadiska bezpečnosti bol uzatvorený v oboch smeroch – od Skalnatého aj Zeleného plesa. Pracovníkom Ochranného obvodu Štátnych
lesov Tatranského národného parku
Tatranské Matliare sa s pomocou
externého dodávateľa úspešne podarilo takmer po mesiaci odstrániť
následky júnových prívalových dažďov na červeno značenom chodníku. Okrem odstránenia závalov
a opravy poškodených častí chodníka pracovníci Štátnych lesov TANAP-u nainštalovali aj nové reťaze,
ktoré zvýšia bezpečnosť turistov.
Poľský manželský pár vo veku
60 rokov nerešpektoval uzáveru Javorovej doliny. Poliaci schádzali po
turistickom chodníku z Kopského
sedla smerom do Javoriny až na poľanu pod Muráňom, kde chýbala
vplyvom povodní časť cesty a most.
Po celodennej túre sa nevládali vrátiť naspäť a tak požiadali o pomoc
Horskú záchrannú službu (HZS).
Horskí záchranári zaistení lanovou
technikou prebrodili na druhú stranu cez rozvodnený potok a turistov
dostali pomocou lanovej techniky na druhú stranu. Následne ich
transportovali na štátnu hranicu
na Lysej Poľane odkiaľ turisti pokračovali samostatne.
Vysoké Tatry si vyžiadali ďalšiu obeť. Dňa 30. júla v ranných
hodinách boli záchranári HZS požiadaní o pomoc pre českého horolezca, ktorého zasiahli padajúce
skaly v Medenej dolinke pod Ušatou vežou. Horolezec utrpel vážne
poranenia hlavy a krku. Na miesto
nešťastia okamžite letel vrtuľník.
Pomocou navijaka boli pri horolezcovi vysadení záchranár HZS aj lekár. Aj napriek okamžitej pomoci
sa horolezca nepodarilo zachrániť.
Poranenia, ktoré utrpel, boli nezlučiteľné so životom.
Zranenia nezlučiteľné so životom utrpel aj vysokohorský turista,
ktorý spadol z hrebeňa vedúceho
na Hincovú vežu. Po viac ako 100 m
páde cez niekoľko prahov sa nachádzal na skalnatom suťovisku, kde
mu okamžite letela na pomoc záchranná služba, ktorú kontaktovali
svedkovia nehody.
HZS asistovala aj na podujatí
Cyklostopy fest. Trojdňová akcia sa
konala v okolí stredovekého vojenského tábora pod Ľubovnianskym
hradom. Pre súťažiacich boli okrem
súťažných výšľapov, maratónu
a zjazdov na trailovej trati Cyklostopy pripravené aj večerné filmové
a hudobné zážitky. Záchranári ošetrovali prevažne menšie poranenia.
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Včely v hor ách
Včelárstvo pod Tatrami ma dlhú tradíciu. Prvé včelnice boli
v Starom Smokovci už v roku 1920, kedy táto osada fungovala ako klimatické kúpele. Novinkou pod Tatrami je päť
včelstiev s približne 150-tisíc včelami na streche Hotela FIS
na Štrbskom Plese. Úle sú v nadmorskej výške 1 380, vďaka
čomu ide o najvyššie položenú včelnicu na Slovensku.
Význam včiel

Včela je jedným z najproduktívnejších hospodárskych zvierat. Z hľadiska hospodárskej
významnosti sa po krave a ošípanej nachádza na treťom mieste. Ako jediný hmyz produkuje
produkty vhodné pre ľudskú
spotrebu, ktoré sa nedajú synteticky nahradiť. Jej hlavný význam spočíva v opeľovaní. Včela
ako jediný druh opeľuje stromy produkujúce bavlnu, kávu,
kakao či mandle, bez ktorých
si vieme život ťažko predstaviť.
Výrazne sa podieľa na opeľovaní
ovocných stromov. Keďže včely
opeľovaním pomáhajú rozširovať rozmanitosť a množstvo
rastlinných druhov, ich úbytok
je naozaj nebezpečný. Len 10%
významu tvorí produkcia medu,
peľu, vosku, materskej kašičky,
propolisu a včelieho jedu, ktoré
človek považuje za najdôležitejšie. Pozitívne výsledky ukazuje
aj apiterapia - využitie včelích
produktov v medicíne. Najznámejším produktom je med. Nielen jeho konzumácia, ale aj prikladanie tohto prírodného zlata
na rany pôsobí antibakteriálne.
Včely sú indikátorom kvality
životného prostredia. Vo svete
nastal nadmerný úbytok včiel
vplyvom narastajúceho používania pesticídov v poľnohospodárstve. Prechemizované potraviny však neškodia len včelám,
ale aj človeku.
História a najvyššie
položená včelnica

Včely sa chovajú aj v mestách,
kde majú dostatok nektárodajných rastlín. Hotel FIS
oslovil OZ Apis Carpatica
z Bratislavy s myšlienkou
umiestnenia včiel v okolí
hotela. Odborníci dôkladne
vybrali miesto pre umiestnenie úľov. Rozhodujúca
bola orientácia voči svetovým stranám, veternosť,
prítomnosť včelej pastvy
(nektárodajných, kvitnúcich
rastlín v okruhu do troch
kilometrov), ale aj to, aby
sa k ním nedostal medveď
a hostia nemali pocit ohro-

zenia. Vďaka prítomnosti ihličnatých stromov by mohol mať
hotel už budúci rok kvalitný
medovicový med. „Umiestnenie
úľov na streche hotela je pekné
pre prírodu, včely sú v zdravom
prostredí, avšak nemožno čakať
veľké hospodárske úžitky. Najvyššie položená včelnica bola
od 30.-40. rokov pri horárni
na Popradskom Plese. Vo vyšších
nadmorských výškach nad 1000
m sú obmedzené výnosy, dlhšia
a neistá sezóna. Robota je vždy,
no med len niekedy,“ zhodnotil
predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov
(ZO SZV) Vysoké Tatry Ivan
Matoš. Ako povedal, včelárstvo
je záľuba, ale aj náročná hospodárska činnosť. Miestna organizácia má okolo 40 členov a 400
včelstiev. Podľa zachovaného
listu so včelárstvom začal hospodársky správca (inšpektor)
Starého Smokovca František
Berkovský v roku 1920. Podľa
Matošových slov bol inovátorom, ktorý okrem iného založil
oplodňovaciu stanicu v Polianke, kde sa pestovali včelie
matky, čo bolo v medzivojnovom období raritou. V roku
1948 nastala revolúcia. Územné
spolky sa rozdelili a z okresného spolku bol vyňatý Spolok
Vysoké Tatry, na čele ktorého
stál Berkovský a tajomník Ivan
Bohuš st. Po roku 1960 sa spolky premenovali na zväzy, ktoré
dodnes združujú včelárov. „Čoraz viac sa hovorí o vymieraní
včiel a ich dôležitosti pre ľudstvo,
preto sme chceli aj my urobiť nie-

FIS

čo pre prírodu a inšpirovali sme
sa umiestneniami včiel na mestských strechách. Včely sú v úľoch
na streche fitness v zadnej časti
hotela tak, aby mali výlet priamo
do lesa,“ uviedla Erika Fočarová, riaditeľka Hotela FIS. Tri
včelstvá pochádzajú z mestských lesov Bratislava, dva
spod Tatier. „Nadmorská výška
včelám určite neublíži, predpokladáme, že by sa tu včelám
mohlo dariť. Na streche sú dobré
slnečné podmienky, úle sú osadené letáčmi na východ. Je tu veľa
medodajných rastlín a blízkosť
potoka, čo je pre včely veľmi podnetné,“ doplnila Jana Znášiková
z OZ Apis Carpatica. O včely sa
raz týždenne stará profesionálny včelár, tajomník včelárskeho
zväzu Vysoké Tatry Vladimír
Chovanec. Včely prečkajú zimu
v zateplených úľoch. Ako povedala J. Znášiková, horšie ako
tatranská zima je neskorý nástup jari. Farebné úle boli vyrobené v slovenskom včelárstve
Lupták a ekologickými farbami
ich maľoval personál hotela.
Motívmi a ornamentmi s ľudovou tematikou ich vyzdobila
stála návštevníčka Mária Roháľová. Na jednom z úľov nechýba sv. Ambróz – patrón včelárov. V rámci projektu „Včely
v horách“ pripravuje Hotel FIS
náučný chodník a oddychovo
náučnú zónu. V hoteli sa uskutočnil prvý včelársky víkend
pre deti a záujemcov o toto tisícročia staré remeslo. Pre záujemcov pripravili členovia združenia OZ Apis Carpatica bohatý
program v podobe ochutnávok
včelích produktov, prednášok,
premietaní filmov a rozprávok
s tematikou ekológie a včiel,
vyskúšali si prácu s tréningovým úľom a vytvorili si vlastnú sviečku zo včelieho vosku.
Hotel by mohol už budúci rok
ponúknuť svojich návštevníkov medom z vlastnej včelnice. Ponuku služieb plánujú
obohatiť o medové masáže,
pribudnú produkty a kozmetika z medu. V rámci šírenia
osvety o včelách by chceli poukázať na ich význam pre náš
život, ale aj na to, že nie sú
nebezpečné. Na človeka zámerne neútočia a nie sú ani
tak dotieravé ako im podobné
osy. Žijú fascinujúci, vysoko
organizovaný život, v ktorom
navzájom dokonalo spolupracujú. kb
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„Anonymy ma neodradia od tenisovej roboty”
Na rokovaní júnového zastupiteľstva poslanec Alexander Gálfy
prečítal údajný „list od občanov“ ohľadne Teniscentra v Tatranskej Lomnici.
List obsahoval sériu vymyslených klamstiev a zavádzaní.
Úryvky z čítaného listu v minulom čísle zverejnil Tatranský dvojtýždenník bez mojej
reakcie. Tým u časti Tatrancov
mohol vyvolať dojem, že aha,
niečo s Teniscentrom nebude
v poriadku.
Pritom ani jediný fakt v liste
nie je pravdivý.
1. Anonym spochybňoval súlad stavby Teniscentra s územným plánom. Teniscentrum je
plne v súlade s územným plánom vo všetkých parametroch
vrátane podlažnosti.
2. Anonym hovoril o chýbajúcich povoleniach pri kolaudácii. Teniscentrum bolo zákonne
skolaudované s povestnou prísnosťou.
3. Anonym spochybňuje, či je
stavba apartmánov a ich predaj
tretím osobám v súlade s nájomnou zmluvou na pozemky

areálu. Je s ňou úplne v súlade.
4. Anonym spochybňuje,
či Teniscentrum disponuje dostatočným parkovaním.
V areáli sa nachádza 48 nebytových priestorov – apartmánov. K nim je k dispozícii 42
parkovacích miest. Parkovaciu
kapacitu pritom naďalej zvyšujem. Nedávno som na ten účel
odkúpil časť pozemku suseda
Bartscha. V novinách sa nedá
vysvetliť všetko. Preto na webe
tenistatry.com/anonym nájdete podrobnosti s číslami
a úryvkami zmlúv, aj samotný
anonym. Všetky dokumenty
ukážem aj osobne každému,
kto ma požiada.
5. Anonym označuje zmluvy
mesta s Teniscentrom za nevýhodné a žiada návrat areálu
mestu. Výsledky projektu Tenicentra ale podľa mňa ukazujú opak. Vysoké Tatry sú
v prvej desiatke klubov kra-

Pri podpisoch chýba čitateľné meno. Prihlási sa k nim niekto?

jiny, skončili sme druhí v extralige. Naši hráči reprezentujú mesto i na Wimbledone,
v rebríčkoch ATP a WTA,
či Majstrovstvách Slovenska. Už 10 rokov v Tatrách
do praxe dávame heslo „Zober loptu a nie drogy“.
Kurty a budovy Teniscentra
navyše nikdy nepatrili mestu,
ale TJ Vysoké Tatry. Tá súhlasila s odovzdaním pozemkov
mestu s podmienkou realizácie projektu Teniscentra.
Neprofesionalita
alebo zlý úmysel?

Som smutný z postupu

poslanca Alexandra Gálfyho.
Napriek tomu, že list pre nečitateľné podpisy, ku ktorým sa
nik neprihlásil, bol jasný anonym, verejne ho čítal. Až sa
človek zamyslí, či nešlo z jeho
strany o zámer pomôcť anonymu šíriť tieto lži.
Ako poslanec totiž vie čítať územný plán. O zmluvy
s Teniscentrom sa v minulosti
zaujímal. Preto vie, že aj jedno, aj druhé má Teniscentrum
v poriadku.
Peter Simčák,
majiteľ Teniscentra
v Tatranskej Lomnici

Tento rok im to vyšlo - aj dobrovoľní hasiči reprezentujú mesto Vysoké Tatry
Je rok 2018 a dobrovoľný hasičský zbor
z Tatranskej Lomnice má za sebou už
dve úspešné súťaže. Po niekoľkých
rokoch sa môže pýšiť dvomi novými
trofejami v skupine mužov do 35 rokov.
Dokonca jeden pohár si lomnickí hasiči
priniesli z okresnej súťaže. A aké zmeny
nastali v poslednom období?
Všetko začalo minulý rok

Keďže zbor tvorí skupina šikovných
a usilovných ľudí, nemohli dopustiť, aby
prechádzali súťažami bez nejakých úspechov. Uznali, že to bez motivácie nie je
možné, a tak chytili problém za pačesy.
Za pomoci svojich členov a ich trpezlivosti sa im podarilo zabezpečiť finančnú „injekciu“ z mesta, ktorá poslúžila viac ako
účelne. Málo výkonnú 1,5-litrovú „maši-

nu“ nechali prerobiť na 2,0-litrovú, čo im
malo zaručiť lepšie časy pri hasičských
útokoch na súťažiach. Padla táto investícia na úrodnú pôdu? ÁNO, presne tak ako
si to hasiči zaumienili.
Okresná súťaž vo Vikartovciach 2018

Dňa 3. júna sa vo Vikartovciach stretli
dobrovoľní hasiči z okresu Poprad
na Územnej súťaži dospelých a dorastu.
V skupine mužov do 35 rokov štartovalo
na útoku 13 družstiev a jedným z nich boli
aj hasiči z Tatranskej Lomnice. Po niekoľkých tréningoch s novou pomocníčkou
„Martinou“ (tak nazvali „mašinu“ po jednom tréningu) sa im podarilo urobiť útok
na terče za čas 23,02 sekúnd.
Spolu s útokom sa rátal čas aj za odbehnutú štafetu, ktorú absolvovali dobrovoľní
hasiči bez trestných bodov. A to
v družstve boli dvaja čerstvý dobrovoľní hasiči. Veľká vďaka ich
zodpovednému prístupu.
Napriek úspešnejšiemu času
vedeli, že je v hre ešte niekoľko
silných tímov. Prekvapenie pri
šlo až pri vyhlasovaní miest. Bolo
to napínavé a keď ani na štvrtom
mieste neboli ohlásení, kútiky úst
sa im dvihli a oči sa rozžiarili, keď
oznámili ich tretie miesto. Tešili
sa aj starší členovia a radosť nik
neskrýval.

Krásne umiestnenie v Mlynici

O čosi neskôr sa lomnickí dobrovoľní hasiči zúčastnili v jeden deň hneď
na dvoch súťažiach. Skôr ako oslávili ďalší pohárový úspech, stihli usilovní Lomničania hneď ráno urobiť útok na súťaži
v Hozelci, kde končili štvrtí, čo je taktiež
krásne umiestnenie. Po svojom vystúpení
sa zbalili a rýchlo presunuli do obce Mlynica, kde príjemná atmosféra a priateľské prostredie navnadilo už rozbehnutý
tím na prvé miesto. A opäť veľká radosť
bola na svete.
A čo na záver? Aj dobrovoľní hasiči
z Tatranskej Lomnice veria, že ak sa chce
a sú na to pripravené vhodné podmienky,
tak všetko sa dá. Nezabúdajú však na to, že
je potrebné seriózne a zodpovedne priložiť ruku k dielu.
Prajeme im veľa úspechov a čo najmenej alebo žiadne zásahy pri požiaroch
či záplavách, napriek skvelej pripravenosti
týchto našich kamarátov, priateľov, či rodinných príslušníkov z dobrovoľného hasičského zboru z Vysokých Tatier.
Pokiaľ máš chuť pridať sa do hasičského družstva Tatranskej Lomnice aj ty,
ozvi sa im napríklad cez Facebook (DHZ
Tatranská Lomnica) a môžeš zažívať to,
čo oni. No hlavne, môžeš pomáhať ľuďom
v tvojej blízkosti a tým aj vykonávať dobré
Dagmara Vaščurová
skutky.
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lanovke

Musím reagovať na rozhovor v časopise TATRY (3/2018), v ktorom generálny riaditeľ Tatry mountain resorts (TMR) Bohuš Hlavatý zdôvodňuje rozsiahle lanovkové
investície vo Vysokých Tatrách. Argumentuje ekologickým, organizačným zlepšením
dopravy, zlepšením služieb pri súčasnom zvyšovaní sa počtu návštevníkov v oblasti.
Jednoducho cieľom je zachrániť Tatry.
Hneď v prvom odseku článku ukladá štá- a aspoň desať sociálnych zariadení, aby sme
tu, aby rozhodol, či vo Vysokých Tatrách poskytli základné služby vyvezeným turisbude rozhodujúci cestovný ruch, alebo tom? Netreba zabúdať, že je tam minimálny
ochrana prírody. Základný zákon o vzniku možný rozptyl návštevníkov po turistických
národného parku č. 11/1949 a nariadenie chodníkoch. Jednou z možností je prechod
Zboru povereníkov č. 5/1952 k nemu jed- k Zelenému plesu cez Veľkú Svišťovku, ten
noznačne stanovili hlavné úlohy národné- je však turisticky náročný a normálny turisho parku – a to v poradí: ochrana prírody, ta do Veľkej a Malej Studenej doliny z Hrezdravotníctvo a cestovný ruch a šport. V sú- bienka pôjde pešo.
Zimné obdobie je ešte zložitejšie. Čo sa
časnosti navrhovaná tzv. zonácia, ktorá rozdeľuje územie na jednotlivé stupne ochrany týka Skalnatého plesa, tak lyžovať sa z Lomprírody, takmer nepripúšťa akúkoľvek čin- nického sedla dá zväčša dva, výnimočne
nosť, lebo väčšia časť tohto územia sa nachá- tri mesiace. Pri plnej prevádzke terajšej
dza v štvrtom alebo piatom stupni ochrany. štyridsaťročnej sedačke, ktorú som ešte ja
Motívom návrhu TMR je v podstate zá- staval, je to na hranici únosnosti tamojšiechrana Smokovca – aby nemal len názov ho priestoru a bezpečnosti lyžiarov. Prekromedzinárodné stredisko cestovného ruchu. čenie únosnosti územia spôsobuje škody
Je potrebné sa opýtať, prečo je tam takáto na faune, flóre, tvorí znečistenie. O tomto
situácia. Sú dni, keď neskoršie poobedie je probléme bolo v časopise veľa článkov. Je
bez ľudí v centre Smokovca. Novodobí pod- viacero výpočtových metód ako stanoviť
nikatelia odtiaľ vyhnali trvalých obyvateľov. únosnosť prostredia v danom mieste. Som
Len zopár príkladov – Penzák, Kúpele Nový presvedčený, že pre centrálnu časť Vysokých
Smokovec, Červený kríž... Zlikvidované Tatier už výpočet únosnosti nie je potrebný,
sú základné služby potrebné pre obyvate- lebo súčasná návštevnosť tieto počty vysoko
ľov i návštevníkov. Nekúpiš noviny, trochu prekračuje.
Fotografia s umiestnením hornej stanice
funguje mini zdravotníctvo. Zrušili najdôležitejšiu a najpotrebnejšiu krčmu v Tatrách lanovky z Hrebienka v peknom, zasneže– Tavernu. Obsluhovala turistov, ktorí išli nom priestore zavádza o jej výhodnosti.
na Sliezsky dom, Slavkovský štít, do Veľkej Pre návštevníkov celé okolie stanice a pría Malej Studenej doliny, na Rainerovu či stupy do širšej časti Skalnatého plesa sa muZamkovského chatu, magistrálou na Skal- sia terénne náročne upraviť nielen pre leto,
naté pleso a k Zelenému plesu. Teraz je tam ale aj pre pohyb návštevníkov na lyžiach.
banka, ktorú určite nepotrebujú smokovec- V tomto priestore je len malá rovná plocha,
kí penzisti či turisti. Teraz sú nútení hľadať kde v minulosti stála meteorologická hláska.
Navyše, prevádzka lanovky do Lomnickév Smokovci čapované pivo, azda nepodstatné, ale potrebné. Zrušený bol posledný ho sedla si vyžaduje dobudovanie lavínových
obchod v centre. Kde si návštevník kúpi, zábran, tak ako to ukázali spadnuté lavíny
ak si niečo zabudol doma, vodu na cestu aj po ich vybudovaní. O tom, ako môžu lavíči deckám nejakú sladkosť? Nie je vybudo- ny ohroziť lyžujúcich sa návštevníkov, svedvaná špeciálna trať pre lyžiarskych bežcov, čia skúsenosti z minulosti. Za danej situácie
ktorých v súčasnosti pribúda. Chýba ľadová môže dôjsť k tragickému nešťastiu. Súčasné
plocha, ktorá je samozrejmosťou v zimnom merania možnosti pádu lavín sú dobré, ale
stredisku cestovného ruchu.
nie stopercentné. Existujúce lavínové zábraČo má návštevník podniknúť, keď je v ho- ny je potrebné opraviť a udržiavať.
Prečo sú domáci proti výstavbe? Lebo tu
rách nepriaznivé počasie, čo má robiť, keď
nie sú podmienky vhodné na turistiku? žijú roky. Poznajú Skalnaté pleso, z pobytu
Chýba tu plaváreň, telocvičňa, kino, veľ- či práce poznajú jeho zradné a nebezpečné
ká spoločenská miestnosť pre organizova- stránky, situácie, ktoré tam v priebehu roka
nie potrebných spoločenských akcií, ktoré nastanú. Takéto poznatky nedokážu získať
sa niekedy konajú v nie dosť dôstojných ľudia, ktorí sem prišli pred niekoľkými mepriestoroch. Výstavba lanovky na Skalna- siacmi.
Ekologické zdôvodňovanie výstavby laté pleso nič z toho nenahradí. Ba naopak,
väčšie množstvo turistov ešte znepríjemní novky len s troma stožiarmi je možno pravpobyt sebe.
divé, ale nie neškodné. Síce je potrebný len
Domáci obyvatelia i mnohí pravidelní malý výrub, ale na miesta stožiarov sa musí
návštevníci sú zásadne proti postaveniu prísť s mechanizmom, materiálom či robotlanovky z Hrebienka na Skalnaté pleso níkmi, čo si vynúti prístupovú cestu. Vrs dvojtisícovou kapacitou za hodinu. Spo- tuľník ešte nevie kopať základy, či robiť iné
lu s lanovkou zo Štartu je to niekoľko ti- práce súvisiace s výstavbou lanovky. O tom,
síc. Čo s toľkou návštevnosťou v priestore koľko bude potrebné odlesniť, či aké veľké
Skalnatého plesa, keď už v súčasnej dobe sú plochy upraviť, sa nehovorí. Trasa lanovky
priestory zaplnené? Postavíme desať bufetov môže byť vedená len v lesných porastoch
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a stožiarov nemôže byť málo s ohľadom
na charakter terénu. Vyzdvihovaním moderných technológií sa uvádzajú len výhody
takéhoto spôsobu prepravy návštevníkov,
aby sa odvrátila pozornosť od ekologických
problémov súvisiacich s výstavbou. To, že
celá činnosť sa má robiť v národnom parku,
autor týchto slov vôbec nespomína a zrejme
ani jeho existenciu neberie vážne.
Návrh, ako zlepšiť súčasnú situáciu pre lyžiaroch v Smokovcoch, zahŕňa 12 kilometrov nových zjazdoviek. Vybudovať ich
v tejto oblasti jednoducho nie je možné.
Slavkovský štít a charakter terénu to neumožňuje. Jediná dobrá, primeraná trasa je
bývalá zjazdovka z Hrebienka k údolnej stanici pozemnej lanovky. Samozrejme, vyžaduje si rekonštrukciu i vybudovanie umelého zasnežovania. V súčasnosti na nej vzniká
les. Len pre ilustráciu uvediem, že na tejto
zjazdovke sa začalo lyžovať presne pred 110
rokmi a teraz máme v Smokovci nekonečný
problém, ako lyžovanie vyriešiť.
Snaha zlepšiť podmienky pre lyžiarov
v tejto lokalite bola aj v minulosti, keď vtedajší predseda mestského národného výboru Jozef Nálepka uložil hľadať riešenia.
Jedinou prijateľnou možnosťou bolo viesť
trasu z Hrebienka cez mokrade, pramene,
do priestoru Jakubkovej lúky. I to je lyžiarsky na jednu nohu. Vtedajší odborníci Ing.
Vlado Šimo, Marko Rajčan a Ferko Mrázik
najprv zisťovali možnosti. Jednou bola
aj zjazdovka od Sennej kopy. Keďže celá
trasa sa dá viesť len šikmo, bez možných
dobrých zákrut, bola zamietnutá. Aby navrhovateľ postavil 12 kilometrov zjazdoviek,
musel by ísť na vrchol Slavkovského štítu.
A koľko by to bolo nových lanoviek...
Ako to vyzerá s návštevnosťou v dňoch voľna či počas víkendov v tatranských osadách,
je všeobecne známe. Neúnosná situácia je
i na niektorých turistických chodníkoch,
ako napríklad magistrála k Popradskému
plesu, turistický chodník k Zelenému plesu,
Veľká a Malá Studená dolina. Tieto miesta
strácajú rekreačnú či kultúrno-poznávaciu
hodnotu. Ak chcete na chodníku fotografovať a zastanete, masa turistov vás z chodníka
vytlačí alebo vyvráti. Nová lanovka by situáciu ešte zhoršila. Je možné len jednoduché
riešenie – a to obmedziť návštevnosť nejakým vhodným spôsobom. Jedným z riešení,
ktoré je možné rýchlo a jednoducho zrealizovať, je využitie za socializmu postavených parkovísk pod Tatranskou Lomnicou,
Smokovcom či Štrbským Plesom v Tatranskej Štrbe. Po naplnení existujúcich odstavných plôch v osadách treba uzavrieť prístup
a z týchto parkovísk vhodným spôsobom
vyviezť návštevníkov do príslušných osád.
Tieto parkoviská sú síce v súčasnosti zarastené burinou a kriakmi, ale to nie je ich vina.
Vo svete sa na mnohých miestach neúnosná návštevnosť vo vzácnych lokalitách
či zaujímavých mestách, národných parkoch... rieši znižovaním počtu návštevníkov
na únosnú mieru. Uvediem niekoľko príkladov. Známe Plitvické jazerá v Chorvátsku sa nižšiu návštevnosť usilujú dosiahnuť
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značným zvýšením vstupného, Thajsko v najnavštevovanejšej zátoke zakázalo vstup na tri letné
mesiace. Väčšina amerických národných parkov
striktne stanovuje návštevnosť. Zavedenie denného limitu na počet turistov v meste žiadajú talianske Benátky. Poliaci vyriešili problémovú až
kritickú situáciu v preplnenom Zakopanom vybudovaním nových lyžiarskych stredísk v podhorí.
Časť z nich je v prevádzke aj v lete. Hlavné nové
stredisko s perfektným vybavením je v Białke Tatrzańskej. V okolí je viacero menších stredísk, túto
oblasť dokonca navštevuje viac lyžiarov ako Zakopané. Na našej strane Tatier toto čiastočne rieši
Ždiar a Bachledova dolina s novými zariadeniami.
V časti rozhovoru, kde generálny riaditeľ TMR
spomína potrebu postaviť lanovky, jednoznačne
uvádza, ak si jeho vyjadrenia prečítate pozorne
aj medzi riadkami, že spoločnosť robí a stavia len
to, čo spoločnosti zajtra prinesie zisk. Tieto tvrdenia zaobaľujú do informácií ako chcú Tatrám
pomôcť, ako chcú zachrániť a zveľadiť Smokovec
i ostatné osady. Ak by chceli naozaj úprimne pomôcť Tatrám, je potrebné realizovať aj také zariadenia, ktoré bezprostredne zisk neprinášajú. Či už
je to výstavba a prevádzka bežeckých tratí v Smokovci (tie som na požiadanie do ich máp pred pár
rokmi zakreslil, žiaľ, bezvýsledne), alebo prevádzka športového bazénu pri hoteli FIS, ktorý teraz
využívajú. No najviac kričí rozbúraný liečebný
dom Helios s okolím. Azda už na Slovensku niet
detí chorých na astmu?... Asi zabudli, že na tom
mieste chceli vybudovať turistický hotel. Ten by
zrejme sypal menej peňazí...
Veľká perspektíva rozvoja lyžovania vo Vysokých Tatrách nie je možná. Určuje to reliéf Tatier, našich kopcov. Prudká časť z vrcholových
svahov prechádza do mierneho sklonu až roviny,
ako uvádza prof. Lukniš vo svojom diele Reliéf
Vysokých Tatier a ich predpolia. Tento charakter
územia neumožňuje dobrú lyžovačku, akú si návštevník (aj priemerný lyžiar) pri daných cenách
lístkov na lanovky vyžaduje a predstavuje. Kvalitné lyžiarske trate zostávajú len v priestoroch,
ktoré v minulosti vymysleli a vystavali naši predkovia, spomeňme napríklad Hrebienok – Smokovec, Solisko či Skalnaté pleso, odkiaľ sa dá zlyžo-

vať až do Tatranskej Lomnice. Tieto skutočnosti
je potrebné si uvedomiť pri plánovaní ako zlepšiť
lyžiarske podmienky.
Príprava podkladov pre proces tzv. EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie), ktorá
sa spomína v rozhovore, a jej vyhotovenie nie je
vôbec potrebné. V danom priestore s najvyšším
stupňom ochrany sa takáto výstavba nemôže realizovať! Takéto stanovisko by mali mať i príslušné
štátne orgány ochrany prírody. K takýmto a podobným nápadom by sa malo razantnejšie postaviť i súčasné vedenie Správy Tatranského národného parku – a to hneď od prvých návrhov, ktoré
tak drasticky zasahujú do tatranskej prírody.
A ako reaguje na danú situáciu mesto Vysoké Tatry? Väčšina mestských poslancov je presvedčená, že výstavba lanovky na Skalnaté pleso
a s ňou súvisiace vybavenie je nepotrebné a hlavne
škodlivé, v neposlednom rade zvýši návštevnosť,
s ktorou sú už teraz problémy. I keď prebieha
presvedčovacia kampaň, nie vždy so správnymi
argumentmi, časť poslancov je za výstavbu. Verím, že v rozhodujúcej chvíli, i napriek rôznym
ekonomickým a politickým tlakom, sa zachovajú
tak, ako pri predchádzajúcom rokovaní. Potvrdia,
že chceme, aby Tatry zostali národným parkom.
Vedenie mesta i jeho profesionálni pracovníci by
mali dodržiavať platné nariadenia o Tatranskom
národnom parku.
Prečo som si dovolil vysloviť svoj rozhodný
názor na navrhovanú výstavbu? V TANAP-e som
pracoval skoro dvadsať rokov ako vedúci oddelenia ochrany prírody vtedajšej Správy TANAP-u.
Bolo to v čase, keď národný park nebol rozdvojený, dobre fungoval, mal vážnosť aj právomoc
ovplyvniť dianie na celom území. Bol som pri zrode časopisu TATRY. V Medzinárodnej lyžiarskej
federácii FIS som pracoval 33 rokov na úseku výstavby a schvaľovania lyžiarskych zjazdových tratí, ktorých som schválil viac ako štyristo. Bol som
účastníkom pri posudzovaní stredísk, ktoré chceli
organizovať veľké medzinárodné podujatia.
Na záver si dovolím povedať, že vo Vysokých
Tatrách by mala nastať doba, keď nebude o významných veciach rozhodovať každý, kto má trochu viacej peňazí. 
Ladislav Harvan

Poďakovanie za Tatranské kultúrne leto v Sanatóriu Tatranská Kotlina
Už som písala o radosti z Tatranského kultúrneho leta, ktoré po mnohých rokoch oživilo
kultúru v Sanatóriu Tatranská Kotlina. Mnohí pacienti aj zamestnanci Sanatória, ako aj obyvatelia Tatranskej Kotliny, si pri týchto koncertoch zaspomínali na predošlé ročníky, ktoré nám
sprostredkovali krásne a mnohokrát nevšedné hudobné zážitky. A tie boli spojené aj s aktívnou účasťou divákov a poslucháčov na hudobnom programe!

Kým na prvom koncerte Country duo WETERÁNI sa gitaristovi Štefanovi Sýkorovi
a huslistke Zlatici Huttmanovej podarilo zopár
divákov roztancovať, druhý koncert populárnych melódií v podaní gitarového dua GM
BIRDS z Košíc našich poslucháčov rozospieval
J. Slnečnou dvoranou sa ozývali popri výrazných hlasoch gitaristov Gaba a Maťa aj sprvu
tichšie, neskôr hlasnejšie tóny amatérov, ktorí
sa však vôbec nedali zahanbiť a spontánny potlesk potom patril všetkým. Bol to veselý podvečer s obojstranne dobrým pocitom. Tešíme
sa na nasledujúce stredy, kedy sa v Sanatóriu
vystriedajú ďalšie ukážky viacerých hudobných žánrov.

Tohtoročné Kultúrne leto navrátili a priniesli do Sanatória Tatranská Kotlina tí najpovolanejší - Ján Bendík a Janka Kapustová z Oddelenia kultúry a športu MsÚ Starý
Smokovec, ktorým patrí naše veľké poďakovanie! A aby tento návrat bol ozaj slávnostný,
zavítal do Sanatória na koncerty aj pán primátor Ján Mokoš.
Aj vďaka týmto obetavým ľuďom si môžu
každú stredu večer pacienti a zamestnanci Sanatória, ako aj obyvatelia a návštevníci
Tatranskej Kotliny, užívať pestrý a zaujímavý
program, až do záverečného koncertu šanzónu a jazzu v podaní Petra Pavlička a Evy Halčinovej 29. augusta 2018.
Ružen Bradová
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videli počuli
Nedávne mimoriadne intenzívne zrážky vo vysokotatranskej
lokalite a III. stupeň povodňovej aktivity – vyhlásený krízovým štábom
Mesta Vysoké Tatry, ktorý pretrvával
v platnosti niekoľko dní – boli dôvodom neplánovanej pracovnej cesty
generálneho tajomníka Ministerstva
pôdohospodárstva Jaroslava Regeca. Ten v piatok popoludní 20. júla
v sprievode primátora mesta Jána
Mokoša a náčelníka mestskej polície
Miroslava Kolodzeja navštívil vodou
zničené miesta v Tatranskej Polianke a Tatranskej Lesnej a pokračoval
do ďalších zasiahnutých oblastí, kde
už v súčasnosti prebiehajú rekonštrukčné práce.
Posledná júlová streda patrila
všetkým zvedavcom a milovníkom
histórie. 25. júla sa uskutočnila ďalšia celodenná komentovaná kultúrno-historická vychádzka, putovalo
sa za históriou Smokovcov, pričom
nezostal opomenutý ani jeden z nich.
V dňoch 26. – 29. júla sa uskutočnil už 62. ročník Medzinárodného stretnutia mládeže, ktorého
neodmysliteľnou súčasťou je aj organizovaný výstup na Rysy. Členovia
rovnomenného tatranského klubu
spolu s pražskými členmi Klubu
přátel Vysokých Tater tak opätovne
po roku oprášili túto milú tradíciu
a v priateľskej atmosfére si užili vzájomné stretnutie a turistiku v tatranskej prírode.
Prvý augustový víkend sa už tradične niesol v duchu veľkého medvedieho sviatku pod Slavkovským
štítom. Vysoké Tatry v dňoch 1. – 4.
augusta hostili tisícky návštevníkov,
ktorí si nedali ujsť 11. ročník podujatia Medvedie dni, ktoré sa každoročne teší veľkej obľube nielen medzi
domácimi, ale aj u detí z iných kútov
Slovenska. Ani tentoraz nebola núdza o množstvo skvelých hier, zábavy
a rôznorodého sprievodného programu. Nechýbal obľúbený detský pesničkár Miro Jaroš, trpaslíci z televízie,
speváčka Kristína či youtuber Gogo.
Do Tatier zavítal známy československý muzikál Kubo. 4. augusta
vo večerných hodinách Štrbské Pleso
hostilo umelcov a návštevníkov, ktorí
svojou prítomnosťou spoločne vzdali
hold veľkej hereckej osobnosti Jozefovi Krónerovi. Kubo patrí medzi
slovenské divadelné a filmové klasiky, pričom pôvodná verzia z roku
1965 bola natočená podľa divadelnej hry Jozefa Hollého. Muzikálové
predstavenie oslavujúce slovenský
folklór, pod režisérskou taktovkou
Ivana Blahúta, zožalo u divákov
pod skokanskými mostíkmi veľký
úspech. O hudbu a originálne piesne sa spoločne postarali Sima Martausová a Peter Uličný, choreografiu
pripravil Martin Urban. Hlavnú postavu Kuba stvárnil Peter Brajerčík.
Ďalej sa divákom predstavili herci
Ján Jackuliak, Adela Mojžišová, Silvia Holečková, Milan Bahúl, Marta
Potančoková, Judit Hansman, Tomáš
mp
Palonder a ďalší.
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Tatry Tour
Prvý ročník cestných cyklistických pretekov Tatry Tour
odštartoval 31. júla 2004 pri príležitosti vstupu Česka,
Maďarska, Poľska a Slovenska do Európskej únie. Obľúbené preteky s prívlastkom „otvorené majstrovstvá strednej Európy“ sa stali symbolom cezhraničnej spolupráce
v oblasti športu medzi samosprávami na oboch stranách
Tatier. Pätnásty ročník pre nepriaznivé počasie viedol len
po slovenskej strane Vysokých Tatier.
Vďaka krásnemu horskému
prostrediu, náročnému profilu
trate a silnej konkurencii sa
medzinárodné preteky Tatry
Tour stali jedným z najprestížnejších podujatí svojho druhu
vo východnej Európe.
V sobotu 28. júla odštartovala spred Grandhotela Bellevue
stovka cyklistov. Týždeň pred
pretekmi sa v dôsledku poškodeného mosta v Zakopanom
a Podspádoch rozhodlo, že
trasa povedie iba po Slovenskej
strane Tatier. Z pôvodnej dĺžky
196 kilometrov absolvoval cyklo pelotón „len“ 156 kilometrov.

Slováci, Poliaci, Česi a Maďari si zmerali sily v piatich
vekových kategóriách mužov
a jednej kategórii žien. Do cieľa
pri Grandhoteli Bellevue došlo
95 cyklistov, dvaja boli diskvalifikovaní a štyria preteky nedokončili. Absolútnym víťazom sa
stal Slovák Adrián Babič, ktorý
bol v cieli za 4 hodiny. Najrýchlejšou ženou bola Nikola Merčáková, ktorá zaostala za Babičom o 57 minút. Adrián Babič
získal putovný pohár, víťazi
oboch kategórii získali medaily,
majstrovské dresy a titul víťazov
otvorených majstrovstiev stred-

Štart a cieľ 156 kilometrovej trate 15. ročníka
Tatry Tour bol v Hornom Smokovci.

nej Európy. V doterajšej histórií
pretekov bol najúspešnejším
Slovákom Matej Jurčo, ktorý
zvíťazil v rokoch 2005 a 2008.
Doposiaľ najúspešnejšími boli
reprezentanti Českej republiky, ktorí už päťkrát zvíťazili.
No víťazstvom Babiča je skóre
prvenstiev vyrovnané. „Ďakujeme všetkým zúčastneným.
Špeciálne Alexandrovi Gálfymu,
ktorý odštartoval pätnásty ročník pretekov a zúčastnil sa aj vy-

Tatranská šelma
O záujme o extrémne preteky v horskom behu – Tatranská
šelma Vertical a Tatranská šelma Ultra svedčí aj rekordne rýchla
online registrácia. Trvalo presne 22 sekúnd, kým sa naplnil limit pretekárov na tohtoročné preteky. Poslednú júlovú sobotu
sa postavilo na štart siedmeho ročníka Tatranskej šelmy Vertical 183 bežcov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska.
Tatranská šelma Vertical je naj- ma Ultra, sa uskutoční 18. augusta.
náročnejší beh do vrchu na Slo- Tohto roku bude mať „len“ 50 kilovensku a v strednej Európe. Trasa metrov (o 5 menej ako vlani) a bežsedemkilometrového behu s pre- ci prekonajú prevýšenie 3 000 metvýšením 1 400 metrov vedie zo Sta- rov. Tento horský ultramaratón je
rého Smokovca na Slavkovský štít jediný svojho druhu vo Vysokých
(2452 m n. m). Hoci turistický čas Tatrách. Trasa cez tatranské doliny
tejto túry je písaný na viac ako štyri štartuje na Troch studničkách, pohodiny, časový limit behu je 1 hodi- kračuje cez Štrbské pleso, Sliezsky
na a 56 minút. Minulý rok vytvoril dom, Hrebienok, Chatu pri Zeletraťový rekord Jozef Hlavčo, ktorý nom plese s cieľom na konci Monbol v cieli s časom 1:02:10. Ženský kovej doliny pri Hoteli Magura.
rekord patrí poľskej bežkyni Megi Traťový rekord vytvoril minuléKozielskej s časom 1:13:45. Tento ho roku slovenský bežec Richard
rok sa síce rekordy neprekonávali, Zvolánek s časom 5:46:28, ženský
no Jozef Hlavčo z Bobrovca obhájil rekord Nórka Malene B. Haukoy
kb
svoje prvenstvo a s časom 1:22:33 (7:08:18). 
sa stal opäť najrýchlejším pretekárom. Víťazstvo v ženskej kategórii
putovalo opäť do Poľska. Miroslawa Witowska zo Zakopaného
bola na vrchole Slavkovského štítu
za 1 hodinu a 19 minút. Z celkového počtu 183 pretekárov nesplnili
trinásti časový limit 1:56.
Druhý zo série
horských behov - Tatranská šelJozef Hlavčo obhájil svoje prvenstvo. Tatranská šelma

hlásenia výsledkov. Naša vďaka
patrí aj Horskej záchrannej
službe a polícii z okresov Poprad,
Kežmarok a Liptovský Mikuláš
za pomoc a asistenciu, “ vyjadril
vďaku pri organizácii vydareného podujatia hlavný organizátor František Pitko. Preteky
sa uskutočnili aj vďaka podpore
mesta Vysoké Tatry a oblastnej
organizácie cestovného ruchu
Región Vysoké Tatry.

kb

Vážená redakcia TATRANSKÉHO
DVOJTÝŽDENNÍKA VYSOKÉ TATRY
Divadelný súbor HRON a Obec Kozárovce z okresu
Levice s radosťou prijali pozvanie do Vysokých Tatier
na divadelný festival Stretnutia v rámci Tatranského
kultúrneho leta.
Prišli sme medzi Vás s pôvodnou slovenskou operetkou
VY KRÁSNE TATRY MALEBNÉ, ktorá bola u nás v rokoch 1950 – 1969 a 2017 inscenovaná s veľkým úspechom. Zhoda okolností a priateľstvá našich predchodcov
s autormi diela boli rozhodujúce aj v minulosti a my súčasníci sme ju po 48 rokoch znovu obnovili.
Našou veľkou túžbou a želaním bolo, aby sme ju mohli
uviesť v srdci našich majestátnych Tatier, tam pod končiarmi nádhery a krásy, tam kde krásne piesne a melódie
ospievajú túto velebu.
Srdečná vďaka, Vám vážený pán primátor Ing. Ján
Mokoš, že ste nás Vy osobne pozvali do Vysokých Tatier a umožnili nám stráviť nezabudnuteľné chvíle spolu
s Vami v lone našich hôr.
Naša veľká vďaka patrí aj Vám, vážení kultúrni pracovníci mesta Vysoké Tatry, za všetku starostlivosť
o nás a o náš pobyt. Vďaka pán Janko Bendík, vďaka
pani Janka Kapustová.
Ďakujeme všetkým divákom na našom predstavení.
Boli ste skvelí a sme radi, že sme Vám mohli sprostredkovať pekný kultúry zážitok.
Potešili sme sa pozvaniu na premiéru Vášho súboru
Paľa Bielika v Tatranskej Lomnici DVA TUCTY ČERVENÝCH RUŽÍ. Spontánne sa v nás zrodila myšlienka,
uvítať Vás, milí kolegovia, u nás v našom Dome kultúry v Kozárovciach. Veríme, že naše pozvanie prijmete
a predstavíte sa našim divákom.
Na záver mi prosím dovoľte opätovne sa poďakovať
za milé prijatie, výbornú atmosféru a krásny zážitok z Tatier.
S pozdravom Ing. Jozef MAJER
starosta obce Kozárovce
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Róbert Štefko a slovenský rekord na 19. ročníku Memoriálu Jána Stilla
V Novej Lesnej súťažilo 14. júla viac ako 700 bežcov, nordic walkerov, seniorov a bežeckých nádejí v detských kategóriách. Na hlavnej trati bola i 84-ročná rekordérka Mária
Marcibalová, ktorá v tomto úctyhodnom veku porazila množstvo mladších bežcov.
Účinkujúci taktiež vytvorili v sprievodnom programe slovenský rekord.
Napriek zlým predpovediam sa podujatie uskutočnilo za optimálnych bežeckých
podmienok a Memoriál Jána
Stilla bol spojený s bohatým
sprievodným programom. Už
piatkový Night Run - večerný beh na 5,7-kilometrovom
okruhu - bol zárukou príjemného behu. Po otvorení nasledovalo vystúpenie tanečnej
skupiny ONE, spevák Juraj
Hnilica a energická bubnová
show skupiny BATIDA. Tá vyvrcholila úspešným oficiálne
potvrdeným zápisom do Slovenskej knihy rekordov v najväčšom počte bubnujúcich
účastníkov na jednom mieste.
Tých bolo v Novej Lesnej až
506, vďaka čomu obec získala
ako potvrdenie unikátny certifikát od garanta rekordu J.
Sviteka. Súčasťou spoločenskej
časti večera bola prezentácia
novej knihy maratónca spod
Tatier s názvom „Robo Štefko“. Každý z bežcov ju získal
ako darček i s podpisom au-

Memoriál bol súčasťou bežeckej série Tatry v pohybe Prestige Tour.
Víťazom behu z Novej Lesnej na Hrebienok sa štvrtýkrát stal R. Štefko, ktorý na podujatí pokrstil svoju novú knihu.
Milous Chab

tora, najúspešnejšieho československého vytrvalostného
atléta, dnes už na „bežeckom
dôchodku“. Na pódiu boli
pri tomto ceremoniáli osobnosti ako Igor Kováč, úspešné paralympioničky Henrieta
Farkašová, Petra Smaržová,
Jozef Plachý. Knižka bola symbolicky poliata Tatranskou
minerálkou, liečivou vodou
z prameňa smokoveckej Ky-

selky. Potom sa už bežci vydali na trať dlhú 5 700 m, ktorá
ich previedla uličkami Novej
Lesnej. Najrýchlejším bežcom
v celkovom poradí bol Gabriel
Švajda (Adidas runners Bratislava), ktorý dobehol do cieľa
za 19 minút a 28 sekúnd. Prvou ženou v cieli bola Veronika Siebeltová (Slezan Frýdek
Místek) s časom 23 minút.
Hlavný beh – Memoriál hor-

ského vodcu Jána Stilla, sa
konal nasledujúci deň. Verzia „mini“ mala cieľ v Starom
Smokovci. Trasa tradičného
behu viedla až na Hrebienok.
Viac ako deväťkilometrový
horský beh vyhral bývalý maratónec Róbert Štefko z Klubu
bežecké legendy. Čerstvý päťdesiatnik síce zaostal za svojím
rekordom, no s časom 39:28
porazil celú vrchársku elitu.
Najrýchlejšou ženou bola Timea Mihoková (BK Poprad)
s časom 47:53. Medzi nordic
walkermi bol najrýchlejší Jozef Šoltés z NW-Running Prešov a Jiřina Šerfelová zo Štrby.
Viac ako 100 účastníkov sa
zapojilo do kategórie seniori
a deti. Po vyhlasovaní výsledkov odovzdali organizátori
finančný príspevok pre nadáciu Novorodenec.sk. O finále
programu sa postarala skupina
STAR BAND, ktorá roztancovala celé hľadisko. Organizátori sa tešia z vydareného
ročníka, ďakujú účastníkom
a pripravujú sa na jubilejný 20.
ročník, ktorý sa uskutoční 14.
a 15. júla v Novej Lesnej.
kb


R e ko r d n á u lt r a šta f e ta v  R a k ú s k u
Grossglockner (3 798 m n.m.), najvyšší vrchol Rakúska, sa stal počas posledného júlového víkendu dejiskom štvrtého ročníka bežeckého podujatia
Grossglockner UltraTrail. Spomedzi viac ako 1 500 bežcov z viac ako 45 krajín
sveta sa najlepšie darilo rodáčke z Tatier Patrícii Puklovej Gánovskej, ktorá spolu
s Lindou Beniačovou vytvorila traťový rekord.
Keď sa do štafety spojili víťazky tohtoroč- Grossglockneru so štartom a cieľom vo vynej Tatry Running Tour "classic" – Patrícia sokohorskom mestečku Kaprun. Prebehli
Puklová Gánovská a víťazka kategórie "ex- cez dva horské priechody, sedem údolí, tri
treme" Linda Beniačová, skvelý výsledok bol provincie a pozdĺž štrnástich ľadovcov v obzaručený. Technicky náročná, no výhľadovo klopení trojtisícových vrcholov národného
krásna 110-kilometrová trasa viedla okolo praku Vysoké Taury. Prekonali pri tom až

Víťazky a autorky traťového rekordu
Patrícia Puklová Gánovská a Linda
Beniačová
archív P. Puklová

6 500 metrové prevýšenie. Bežkyne si najdlhšiu, 110 kilometrovú trasu rozdelili na dva
úseky. „Štafeta sa skladala z dvoch úsekov. Môj
mal 62 km a prevýšenie 4500 m, druhý úsek
dlhý 48 km a s prevýšením 2000 m bežala Linda. Večer sa štartovalo o 22.00 hodine v Kaprune. Pred štartom bola prietrž mračien a približne dvojhodinová búrka. Pekne sa ochladilo,
ale terén sa stal ťažším - v nižších polohách
bola mokrá tráva a blato. Prvých 25 km bolo
krásne behavých a atmosféru dotváralo zatmenie mesiaca. Následne sa začalo stúpať do nadmorskej výšky cca 2800 metrov. V najvyššom
úseku so snehovým poľom som sa už riadne
zadýchavala. Trasa bola perfektne značená,
terén super až na zbeh z druhého najvyššieho
bodu Pfortscharte, ktorý bol pre mňa technicky
najnáročnejší, pretože ho tvorila šotolina a voľné kamene. Do štafety som si nemohla vybrať
lepšiu parťáčku ako je Linda, povestná svojimi
perfektnými zbehmi,“ povedala o zážitkoch
z nezabudnuteľného behu Patrícia.
Fatranka a Tatranka z tímu Svetbehu zdolali náročnú trasu za 17 hodín a 54 minút, čím
zvíťazili a vytvorili nový traťový rekord! Minuloročný rekord rakúskych bežkýň (23 hodín 21 minút) vylepšili o neuveriteľných päť
hodín! kb
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Najstaršie cykloturistické podujatie TRNAVA – RYSY zavítalo pod naše končiare
Jedinečné podujatie zorganizované na počesť padlým hrdinom
Slovenského národného povstania sa rovnako ako po minulé
roky konalo v polovici júla. Nadšenci cyklistiky a turistiky tak
zavítali pod naše končiare a v nohách mali cez 300 kilometrov.
Aktuálny 41. ročník cykloturistickej nonstop jazdy Trnava
– Rysy sa konal pod záštitou
najúspešnejšej slovenskej paralympioničky v streľbe Veroniky
Vadovičovej. Marián Rozložník
z organizačného tímu Telovýchovnej jednoty Elán z Trnavy priblížil hlavnú myšlienku
cykloturistickej jazdy: „Cieľom
podujatia je pripomenúť si aj touto formou putovanie Trnavskej
posádky a dobrovoľníkov do bojov SNP. Cykloturisti preukážu
silné morálno – vôľové vlastnosti
a pri pomníkoch SNP v Trnave,
Horných Hámroch a Nemeckej

si položením kytíc uctia pamiatku hrdinov SNP.“
Nadšenci odštartovali vo štvrtok 19. júla z Trnavy skoro ráno
o 3.45 hodine a o 8.00 hodine
už kládli v Horných Hámroch
kyticu na počesť padlým v SNP.
Pred pol ôsmou večer dorazili
do Tatranskej Lomnice k hotelu
Tatranec, aby tak ukončili dlhú,
náročnú ale zároveň zmysluplnú a jedinečnú jazdu. Počas
poslednej fázy sa k nim pridal
i primátor mesta Vysoké Tatry
Ján Mokoš a zdolal s nimi záverečnú fázu cesty od Štrbského
Plesa po Tatranskú Lomnicu.

Cyklistov v poslednej fáze sprevádzal letný tatranský dážd.

Aj napriek nepriaznivému upršanému počasiu všetci dorazili
do cieľovej stanice.

Podujatie vzdáva každoročne
hold padlým bojovníkom SNP.

Vyše 3,5 tisíc dobrovoľných
vojakov z trnavskej posádky
a dobrovoľníci koncom augusta 1944 odišli na povstalecké

územie. Zvádzali ťažké boje
s vojskami nepriateľov, a to
práve v oblasti Žarnovice, ale
i v Kremničke pri Banskej Bystrici a Sklenom v Handlovej
a Prievidzi. Na cintoríne v Horných Hámroch leží až 37 bojovníkov trnavskej posádky.
danbir


NEZASTAVITEĽNÍ pomáhajú tým, ktorí to nevzdávajú
Projekt Nezastaviteľní pod záštitou značky Birell už 5 rokov pomáha tým, s ktorými sa osud nemaznal. Tento rok pomohli vrátiť sa k aktívnemu životnému štýlu 21
ľuďom zo Slovenska a Česka a prispieť im na športové pomôcky.
Cieľom aktivity je motivovať zdravých a športovať,“ povedal Pavol Hurajt. Rovľudí k tomu, aby športovali, a tým pomohli nako aj finalistka SuperStar a speváčka
hendikepovaným. Počas celého leta bude Barbora Hazúchová. „Ľudia s hendikepom
v piatich turistických miestach na Sloven- sú pre mňa duševne veľmi silné osobnosti
sku putovať špeciálna Birell brána. Počas a všetkú silu vkladajú do toho, že chcú šporvíkendu mohol každý, kto navštívil Štrb- tovať. Tú silu potom nepriamo odovzdáské pleso, prejsť cez prvú bránu a za neho vajú aj ďalším ľuďom. Je to pre mňa veľmi
dal Birell 0,20 € na účet Nezastaviteľných. motivujúce,“ doplnila myšlienku Barbora
Za dva dni sa tak vyzbieralo na dobrú vec Hazúchová.
Podporiť sa podarilo aj dvoch miestnych
takmer 2 tisíc eur.
Nezastaviteľných podporil aj Pavol Nezastaviteľných.
Z rázovitej obce Ždiar pochádza Jakub
Hurajt, biatlonista a bronzový medailista
zo Zimných olympijských hier vo Van- Bekeš (19), ktorý sa narodil predčasne
couvri. „Hendikepovaní to majú v živote s diagnózou detská mozgová obrna. Jeho
ťažšie, no šport im pomáha pri ťažkých si- snom je v zime lyžovať so svojím bratom,
tuáciách a vie ich nabudiť. Obdivujem ich, a preto si vysníval monoski (monolyžu).
Druhou je Kristína Vozárová (21)
že aj keď majú hendikep, dokážu sa zatnúť

Miestny Nezastaviteľní sú vďaka tejto
myšlienke bližšie k svojmu cieľu. Birell

z Banskej Bystrice so svalovou dystrofiou,
ktorá našla nový zmysel života, keď sa
začala venovať športu. Hráva stolný tenis
a vzhľadom na vzdialenosť trénuje len raz
do týždňa, a preto túži mať vlastný stôl
aj doma. Jej snom je však dostať sa na paralympiádu.
Bicyklovanie rukami – jazda na handbikoch

Počas prvého podujatia si každý mohol
vyskúšať najtypickejší šport hendikepovaných - jazdu na handbiku. Svoje sily si
zmerali Nezastaviteľní Jakub s biatlonistom Pavlom Hurajtom. „Bolo to náročné,
cítil som ruky už po 300 metroch. Skutočne
každého, kto jazdí na handbike obdivujem,“
doplnil Pavol Hurajt. Dievčatám Kristíne
a Barbore Hazúchovej išlo bicyklovanie
skvelo. „Už po pár metroch som cítila všetky svaly na rukách, obdivujem ľudí, ktorí to
robia. Je to úplne iný štýl športu, na aký sme
zvyknutí,“ dodala Barbora Hazúchová.
Ambasádorom projektu je slovenský
reper, youtuber a stand up komik Bekim
Aziri, s ktorým sa osud nemaznal a ostal
pripútaný na vozík. „Cením si ich, pretože chcú žiť naplno, aj keď im život napísal
ťažký príbeh, ale ani hendikep ich nezastaví. Sú to silní jedinci, ktorí sa nenechajú
zlomiť, aktívne žijú a športujú,“ motivuje
všetkých Bekim.
Projekt Nezastaviteľní počas uplynulých
štyroch rokov pomohol už 38 hendikepovaným ľuďom na Slovensku a v Českej
republike. Vďaka špeciálnym športovým
pomôckam v hodnote takmer 135 tisíc eur
sa tak mohli vrátiť k aktívnemu štýlu života. Birell brány boli aj v mestách Košice,
na Zemplískej Šírave, Senci na Slnečných
jazerách a na vodnom diele v Žiline.
danbir
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Infoservis

OBCHODNÉ VEREJNÉ SÚŤAŽE
Dom služieb Starý Smokovec
- Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje
Obchodné verejné súťaž č. 150
a 153/2018 na nájom nebytových
priestorov v Dome služieb Starý Smokovec. Bližšie informácie
na www.vysoketatry.sk, alebo
na tel. čísle 052/4780436.
Areál časť bývalého záchytného
parkoviska,
vrátane obslužného objektu
Tatranská Lomnica
- Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž
č. 152/2018 na nájom časti bývalého záchytného parkoviska vrátane obslužného objektu Tatranská Lomnica. Bližšie informácie
www.vysoketatry.sk, alebo na tel.
čísle 052/4780436.
Centrum obchodu a služieb Tatranská Lomnica
-Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž
č. 151/2018 na nájom nebytového
priestoru v Centre obchodu a služieb Tatranská Lomnica. Bližšie
informácie www.vysoketatry.sk,
alebo na tel. čísle 052/4780436.
Centrum služieb Dolný Smokovec
-Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž
č. 145/2018 na nájom nebytového
priestoru v Centre služieb Dolný Smokovec. Bližšie informácie
www.vysoketatry.sk, alebo na tel.
čísle 052/4780436.
Bývalá kotolňa Nový Smokovec
-Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž
č. 154/2018 na nájom nebytového
priestoru – bývalá kotolňa Nový
Smokovec. Bližšie informácie
www.vysoketatry.sk, alebo na tel.
čísle 052/4780436.

Pre občanov a návštevníkov Vysokých
Tatier vydáva mesto Vysoké Tatry. Vedúca redaktorka: Mgr. Mária Pavligová,
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Inzercia
Predám leštený smrekový tatranský
obklad perodrážku 3€/m2, zrubový obklad, hranoly aj dlážku na podlahu. Tel:
0908 234 866.
Čistenie kobercov, sedačiek, automobilov. Cenník na www.tepovanie-poprad.sk, Tel: 0907 437712, domácnosti aj firmy.
Umelecký maliar vezme do prenájmu menší svetlý priestor vo Vysokých
Tatrách, miestnosť vhodnú na zriadenie
ateliéru. Kontakt: 0908329961
Hľadáme súrne dlhodobý prenájom
3-izbového bytu prioritne v Tatranskej
Lomnici, prípadne Smokovci (4-členná
slušná rodina).Kontakt:0903242887
Ponúkam výškové práce pomocou
horolezeckej techniky. Nátery striech,
umývanie okien a iné. 0949 557 503
Hotel SOREA URÁN príjme
na TPP čašníka a kuchára - 576 € +
príplatky. uran@sorea.sk, 0918665455

DEŇ OTVORENÝCH LANOVIEK
PRE OBYVATEĽOV MESTA VYSOKÉ TATRY
Spoločnosť Tatry mountain resorts,
a.s. pozýva všetkých obyvateľov Mesta Vysoké Tatry zažiť pohľad na tatranskú prírodu zhora.
V sobotu, 8. septembra 2018, sa
môžete bezplatne odviezť lanovkami v Starom Smokovci a v Tatranskej Lomnici. Na všetkých výletníkov
čaká aj občerstvenie v podobe guľášu
v reštauráciách Hrebienok a Skalnaté
pleso.
Príďte si aj s rodinami užiť koniec
leta na lanovke.
Pre získanie bezplatného vstupu
a kupónu na občerstvenie sa stačí

preukázať v deň akcie preukazom totožnosti s uvedením miesta trvalého
pobytu v Meste Vysoké Tatry na pokladni v Starom Smokovci alebo v Infocentre v Tatranskej Lomnici.
Jednorazová akcia je určená iba
pre obyvateľov Mesta Vysoké Tatry
v sobotu 8.9.2018 a zahŕňa nasledovné lanové dráhy:
Obojsmerný lístok na pozemnú lanovú dráhu v smere Starý Smokovec
– Hrebienok a späť
Obojsmerný lístok na lanové dráhy
v smere Tatranská Lomnica – Štart
a Štart – Skalnaté pleso a späť
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Kalendár podujatí

Kalendár Tatranského kultúrneho leta
vo Vysokých Tatrách

Revival Karola Duchoňa v podaní kapely
z Banskej Bystrice.

DOMINIKA ŠUŤÁKOVÁ

SOBOTA

Nový Smokovec - areál Kúpeľov, a.s.

Koncert speváčky ľudových piesní s ľudovou hudbou
Vranovčan.

NEDEĽA

Tatranská Kotlina - areál Sanatória

PO STRNIŠTI BOS
Film, SR, CZ, DK, 2017, 111 min.

ROLNIČKY

NEDEĽA

Tatranská Lomnica - mestský park

Nový Smokovec - areál Kúpeľov a.s.

EDO KLENA & KLENOTY

STREDA

Koncert folkovej skupiny z Bratislavy.

Nový Smokovec - areál Kúpeľov a.s.
Koncert folk - rockovej skupiny z Prešova.

GRAEME MARK BAND

Tatranská Lomnica - mestský park

Koncert írskeho pesničkára so sprievodnou kapelou.

JANKO KULICH KOLEGIUM
Tatranská Lomnica - mestský park
Koncert folk-rockovej skupiny
zo Žiaru nad Hronom.

18:00 h
14:00 h
20:15 h

16:00 h

DUCHOŇOVCI

SOBOTA

Revival známej skupiny Shadows v podaní kapely
z Prešova.

17:30 h

Nový Smokovec - areál Kúpeľov, a.s.

16:00 h

THE SHADOOGIES

PIATOK

Film, DE, CH, 2015, 105 min.

17:30 h

Tatranská Lomnica - mestský park
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18:00 h

HEIDI, DIEVČATKO Z HÔR

PIATOK

Všetky najväčšie „elánovské“ hity v podaní skvelých
muzikantov v čele s Ottom Kollmannom a Jurajom
Zaujecom.

22
24
24
25
25
26
26
31

20:00 h

Tatranská Lomnica - futbalové ihrisko

STREDA

CASTELANS Elán revival band

PIATOK

19:00 h
20:45 h
16:00 h
17:30 h
18:00 h
20:30 h
16:00 h
17:30 h
16:00 h

10
10
11
11
15
17
18
18
19
19

17:30 h

NEDEĽA

NEDEĽA

SOBOTA

SOBOTA

PIATOK

STREDA

SOBOTA

SOBOTA

PIATOK

PIATOK

10.8. - 31.8. 2018

KALENDÁR
PODUJATÍ

MATTONY DUO

Tatranská Kotlina - areál Sanatória
Koncert rockového akustického dua z Košíc.

TATRANSKÁ PROMENÁDA

Starý Smokovec - parkovisko nad bývalým
amﬁteátrom
Prehliadka veteránov v rámci Oldtimer Rallye
Tatry 2018.

VO VEĽKOM ŠTÝLE

Tatranská Lomnica - mestský park

Film, USA, 2017, 96 min., do 12 rokov nevhodný

VIRVAR

Nový Smokovec - areál Kúpeľov a.s.
Koncert mladej kapely z Kremnice.

ALL STARS BAND

Nový Smokovec - areál Kúpeľov a.s.

Koncert hudobnej skupiny z Rajeckých Teplíc.

Q PLUS

Tatranská Lomnica - mestský park

Koncert hudobnej skupiny zo Spišskej Novej Vsi.

VIOLIN SHOW &
RUŽOVÝ PANTER

Tatranská Lomnica - mestský park

Koncert hudobnej skupiny z Lipian s husľovým
virtuózom Stanislavom Salancim.

Peter PAVLIČKO &
Eva HALČINOVÁ

Tatranská Kotlina - areál Sanatória

Koncert v štýle šansón a jazz v podaní hudobného
dua z Kežmarku.

JA, ZLODUCH 3

Tatranská Lomnica - mestský park
Film, USA, 2017, 96 min., český dabing

Vstup na všetky podujatia voľný

Organizátor Tatranského kultúrneho leta: Mesto Vysoké Tatry – oddelenie kultúry
a športu kulturasport@vysoketatry.sk, +421 52 47 80 455-6
za spoluúčasti OOCR Región Vysoké Tatry a Ministerstva dopravy a výstavby SR

viac na www.vysoketatry.sk

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

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

