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Hoci séria podujatí Tatranského kultúrneho leta sa už skončila, letná turistická sezóna pokračuje a s ňou aj množstvo programov. Vďaka prácam
lesníkov, ktorí opravili prevažnú časť povodňami poškodených chodníkov
a mostíkov, sa môžete prejsť po väčšine z nich. Alebo sa vyviesť lanovkou
na Lomnický štít, kde uvidíte okrem výhľadov aj jedinečné architektonické
dielo Dušana Jurkoviča, ktorý sa narodil pred 150. rokmi. kb

Rainerova chata oslávila okrúhle jubileum.
O jej vzniku, začiatkoch chatárčenia a o novej publikácii Petra Petrasa sa dočítate
na strane 16.

Nielen Štrbské Pleso si pripomenulo 110.
výročie narodenia významnej poetky Maše
Haľamovej. Viac na strane 10.

Tatranskí hasiči nezištne pomáhajú a nielen na súťaži inšpirovali
aj najmenších. Viac o medzinárodnej hasičskej súťaži na strane 8.

0,60 €
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Vyjadriť svoj názor je jednoduché

Napíšete pár slov a svet
za Vaším oknom sa zmení k lepšiemu

„Odkaz pre starostu“ je jednoduchý a efektívny prostriedok
na riešenie podnetov od obyvateľov. Bezplatná služba bola
nedávno spustená aj pre mesto Vysoké Tatry. Vďaka prepojeniu so samosprávou môžete kedykoľvek zaslať pomocou
mobilnej aplikácie či internetovej stránky svoje požiadavky
na opravu či zveľadenie nášho mesta a informovať o problémoch verejného priestranstva.
Obyvatelia najlepšie vedia,
čo mestu chýba, kde sú jeho
nedostatky. Portál Odkazprestarostu.sk slúži hlavne
pre hlásenie problémov týkajúcich sa hmotných vecí, ktoré
môžu byť upratané, opravené,
vymenené alebo odstránené,
pretože kompetentní nemôžu
mať prehľad o každom zákutí,
každej lavičke či parku. Preto
sú podnety od návštevníkov
a obyvateľov pre samosprávu
naozaj dôležité. Odkaz pre starostu je cestou k lepšej, rýchlejšej a otvorenejšej komunikácii.
Do projektu sa od roku 2010
zapojilo viac ako sto samospráv
a vyriešilo sa viac ako 32 000
podnetov. Čoraz obľúbenejšiu
službu prevádzkuje nezisková
mimovládna organizácia Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). O užitočnosti
a kvalitnom, používateľsky prijateľnom spracovaní aplikácie
svedčí aj prvenstvo v súťaži slovenských mobilných aplikácií
AppRulezz 2013.
Ako to funguje?

Podnety môžete poslať pomocou mobilnej aplikácie,
ktorá je voľne stiahnuteľná
pre Android, Windows a iOS.
Ak uprednostňujete prácu
s počítačom, podnet spolu
s popisom alebo fotografiou
môžete zaslať prostredníctvom internetovej stránky

www.odkazprestarostu.sk
1. nahláste podnet (miesto,
názov a popis problému, fotografia prípadne navrhované
riešenie). Problémom, na ktorý
upozorníte samosprávu, môže
byť napr. neprehľadná križovatka, zanedbaný chodník, zničená lavička, skládka odpadu, ...
2. podnet dostane príslušná
samospráva, ktorá do 14 dní
odpovedá
3. sledujte stav riešenia podnetu. Samospráva Vás bude
informovať o fázach riešenia
problému:
ak odpovie – podnet je
označený ako „v riešení“ alebo
„vyriešený“
ak neodpovie – podnet je
automaticky označený ako „neriešený“
ak podnet vyrieši čas alebo
samospráva s podnetom nesúhlasí– status „uzavretý“
Na komunikáciu medzi obyvateľmi a samosprávou existuje
viacero služieb, ako napríklad Lepšie mesto či
Pocitová mapa. Snažia
sa získať čo najviac dát
na základe spätnej väzby a pocitov, názorov
obyvateľov. O hlavných
výhodách tejto služby porozprával Michal
Hanč, iniciátor jej zavedenia do Vysokých
Tatier: „Najväčší bonus

aplikácie je v priamom napojení na Mestský úrad. Bezplatne
zašlete podnet, ktorý sa dostane k jednej osobe a tá ho ďalej
pošle priamo ku kompetentným, ktorí dokážu daný problém vyriešiť. Po odoslaní sledujete stav vybavenia žiadosti.
Máte istotu, že správa bola
doručená a pracuje sa na vybavení vašej žiadosti. S projektom som sa prvýkrát stretol asi
pred piatimi rokmi na stretnutí
ZOMOS (Združenie občanov
miest a obcí Slovenska). Ako
dobrovoľník som sa zúčastňoval vzdelávacích stretnutí
po celom Slovensku, kde som sa
zoznámil aj s autorom Odkazu
pre starostu. Okamžite som
zistil, čo je potrebné k jeho zavedeniu pre naše mesto. Predložil som návrh primátorovi,
ktorého táto iniciatíva zaujala
a na porade vedenia schválili
bezplatné zavedenie pre mesto
Vysoké Tatry. Mestá vyjadrili
doteraz pozitívne ohlasy, pretože vďaka podnetom sa môžu
posúvať vpred - smerom, ktorý
chcú ľudia. Práve obyvatelia
dokážu priniesť mestu veľa dôležitých podnetov. Je skvelé využiť techniku, aby nám slúžila

na dobrú vec. Veľmi ma teší, že
aplikácia bola v júni spustená,
avšak zatiaľ nie je dostatočne
využívaná. Vďaka nej sa však
vyriešilo už niekoľko podnetov
a dúfam, že ich bude stále viac.
Bol by som rád, ak by sa Tatry
zapojili aj do projektu ‚Ideálne
mesto 21. storočia‘. Ide o platenú službu, no jej cena nie tak
vysoká v porovnaní s cenou,
ktorú platí krajina pri nadmernej, neuváženej výstavbe. Ideálne mesto 21. storočia je architektonický softvér, v ktorom sa
požadované investičné výstavby naprojektujú v realistickom
3D prostredí. Vďaka 3D okuliarom sa dajú na projektovanom modeli vidieť ináč skryté
detaily ako napríklad celkový
charakter miesta po výstavbe,
jeho tienenie voči výhľadom.
Myslím si, že v Tatrách by
bol pri súčasnom stavebnom
boome tento softvér veľmi užitočný,“ uzavrel Michal Hanč.
Hoci táto forma komunikácie
má množstvo výhod, ideálnym spôsobom je osobná komunikácia priamo s kompetentným na Mestskom úrade,
kde môžete o probléme vzájomne diskutovať.
kb

Mestská polícia informuje

Pred podvodníkmi sa treba mať stále na pozore
Už v predchádzajúcich číslach Tatranského dvojtýždenníka sme čitateľov upozornili na rozmáhajúci sa fenomén, tzv. šmejdov – podomových predajcov, ktorí sa snažia pod rôznymi zámienkami oklamať obyvateľov mesta, pričom medzi najrizikovejšie zneužívané skupiny patria najmä dôchodcovia. Mestská polícia preto opätovne apeluje na Tatrancov, aby boli opatrní
a nikoho cudzieho do svojich domovov nepúšťali. V súvislosti s uvedeným sa preto v rámci prevencie v prvej polovici septembra uskutočnia stretnutia so seniormi v denných centrách, a to v termínoch: 10. septembra o 14:30 hod. v Tatranskej Kotline;
11. septembra o 14:00 hod. v Tatranskej Lomnici; 12. septembra o 14:00 hod. v Novom Smokovci a 13. septembra o 14:00
hod. v Dolnom Smokovci. Na stretnutia v kluboch dôchodcov pozývajú najmä starších spoluobčanov p. Ľubica Gálisová,
mp
prezidentka fóra pre pomoc starším, príslušníci policajného zboru ako aj mestská polícia mesta Vysoké Tatry. 
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Mesto sa spamätáva
po júlových povodniach
Počas prívalových dažďov, ktoré zasiahli tatranský región najintenzívnejšie v dňoch 18. a 19.
júla, došlo ku škodám na mestskom majetku v katastri mesta Vysoké Tatry. Príslušné orgány
mesta však bezprostredne po povodňovej kalamite začali pracovať na obnove jednotlivých
úsekov postihnutia.
Ako uviedol vedúci oddelenia investičnej činnosti, opráv
a údržby mesta Vysoké Tatry
Jozef Gál, najväčšie poškodenie
sa prejavilo v časti mesta Tatranská Lesná, kde došlo vplyvom odtekajúcej dažďovej vody
k vážnemu narušeniu svahu
nad Cestou slobody. Na tomto
úseku boli vykonané nevyhnutné záchranné práce, aby nedošlo k ďalšiemu zosuvu a ohrozeniu majetku, zdravia a životov.
Vybudovaná bola provizórna
záchytná stena z oceľových sietí,
ktorá je momentálne ukotvená
o rastúce stromy. Po definitívnom zabezpečení proti padaniu skál bude táto provizórna
stena demontovaná. V hornej
časti postihnutého územia boli
premiestnené skaly – balvany
väčších rozmerov o hmotnosti
cca 10 ton tak, aby svojím tlakom nepôsobili na zosúvajúci
sa svah. V mieste nad zosuvom
bol vykopaný rigol na odtok
dažďovej vody, jeho dno podľa
odporúčania odborníkov bude
vyplnené ílom, ktorý ho utesní. Následne budú vybudované
na zosúvajúcom sa svahu tri záchytné steny, brániace uvoľňovaniu ďalších balvanov a piesčitej pôdy. Celá plocha bude
vysadená vhodnými drevinami,

Pohľad na zosun svahu nad
chodníkom v Tatranskej
Lesnej
kb

ktorých koreňový systém postupne spevní podložie. Tesne
nad chodníkom, v spodnej časti, by mal byť v poslednej etape
vybudovaný gabiónový múr
o výške cca 2 metre, v dĺžke cca
35 metrov, ktorý nude tvoriť
ochrannú bariéru.
Ďalšie dôležité opatrenia sa
vykonali v Tatranskej Polianke,
kde pri objekte Tatranský domov boli poškodené a upchaté
priepusty, v dôsledku čoho došlo k zaplaveniu terénu a chodníka a k čiastočnému zosuvu zeminy na chodník pre chodcov
a zamoknutiu oporného múra.
Tu sa realizovala rekonštrukcia
dvoch priepustov, prehĺbenie

rigolov, vyčistenie koryta bezmenného potoka a vybudovala
sa drenáž na odvedenie podzemnej a zrážkovej vody.
V rámci sanačných prác sa
odstraňujú aj miesta s vyplaveným povrchom chodníka
od Tatranských Zrubov až
po osadu Vyšné Hágy, kde sa
zároveň opravia priepusty a vybudujú odrážky na odvedenie
dažďovej vody. V Novom Smokovci sa uskutoční obnova poškodeného mosta pri kostole.
Drevenú konštrukciu po odstránení nahradí oceľová nosná konštrukcia, na ktorú bude
namontovaná drevená podlaha
mp
mosta a zábradlie.

Dom služieb využije na vykurovanie obnoviteľné zdroje
Roky chátrajúci Dom služieb v centre Starého
Smokovca získal prestavbou novú podobu
a funkciu. Novinkou je aj ekologické riešenie
vykurovania tohto objektu.
Polyfunkčná časť Domu služieb patrí mestu
Vysoké Tatry, v dvoch štvorpodlažných krídlach
sú obytné jednotky súkromných majiteľov. Ekologické vykurovanie pre polyfunkčný apartmánový dom PRIMO TATRY navrhla spoločnosť
Slovenské elektrárne - energetické služby, dcéra Slovenských elektrární. S veľkým dôrazom
na polohu tohto apartmánového domu projektoví manažéri navrhli ekologické riešenie na vykurovanie s využitím aj obnoviteľného zdroja
energií − tepelných čerpadiel vzduch/voda. „Tepelné čerpadlá monitorujú potrebu tepla a skutočne poskytujú tepelný výkon. Týmto spôsobom
sa optimalizujú tak, aby boli čo najefektívnejšie.
Prostredníctvom reverzibilnej prevádzky sú v lete
zariadenia technologicky prispôsobené pokryť

aj dopyt na chladenie objektu,“ vysvetlil projektový manažér energetikov Peter Dluhoš.
Ekologická výroba tepla a teplej úžitkovej
vody prináša prevádzkové výhody a úsporu primárneho paliva počas veľkej časti roka.
„Pozitívny dopad tohto profesionálneho riešenia
na okolité prostredie veľmi oceňujem. Pri príprave opatrení na zlepšovanie životného prostredia
dlhodobo spolupracujeme s odbornými organizáciami na ochranu prírody, ovzdušia a vôd,“ dodal
primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš.
Počas letných a prechodných mesiacov pokrývajú tieto zdroje značnú alebo dokonca až
celú potrebu tepla. V prípade potreby tepla
na teplú úžitkovú vodu je dodávka z obnoviteľného zdroja pokrytá počas celého roka. Zároveň má tento spôsob výroby tepla aj významný
environmentálny rozmer, ktorý je v Tatrách
nevyhnutný.
 red.
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videli počuli
Počas druhého augustového víkendu, v dňoch 11. – 12. augusta, sa
v Tatrách po prvýkrát v histórii uskutočnil trailový beh Red Bull 400.
Jednou zo sedemnástich svetových
zastávok najťažšieho 400-metrového
behu sa stalo Štrbské Pleso. Skokanský mostík K120 s prevýšením 140
metrov privítal viac ako 620 účastníkov – muži a ženy súťažili v behu
na plnú vzdialenosť alebo mali možnosť sa zapojiť do mužskej či zmiešanej štafety (4 x 100 m). Spomedzi žien
sa na stupeň víťazov postavila Kristína Neč Lapinová s časom 4:38,5; medzi mužmi bol najlepší Tomáš Čelko
(3:40,9). Takmer vertikálne preteky
boli skutočnou výzvou pre rýchlosť
a výdrž, takže zúčastnení dali svojej
kondičke a hlavne svalom v nohách
poriadne zabrať.
V stredu 15. augusta zomrel akademický maliar z Popradu-Veľkej
Ondrej Ivan (24. 2. 1926), v ktorého
maľbách dominovala tatranská krajina a príroda. Po štúdiách na Akadémii umenia v Prahe pracoval v novovzniknutej Slovenskej národnej
galérii. V tomto období zreštauroval
mnohé umelecké diela renesančnej
maľby, exponáty Pálfyovskej zbierky
aj množstvo ikon. V tejto činnosti
pokračoval aj v rokoch pôsobenia
vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, kde sa venoval reštaurovaniu
gotickej tabuľovej maľby, barokovej
plastike a ikonovej maľbe. Takisto
stál pri budovaní regionálnej galérie
v Liptovskom Mikuláš, ktorú neskôr
aj viedol. Takmer 6 desaťročí zame
riaval svoje tvorivé úsilie v prevažnej
miere práve na tému krajiny. Ako
reštaurátor zanietene spájal technicko-remeselné skúsenosti s esteticko-výtvarnými. Svoj život zasvätil
hodnotám minulosti a ako maliar
krásam tatranskej prírody.
Približne v polovici augusta sa
do médií dostala informácia o tom,
že v Tatranskom národnom parku,
v katastri mesta Vysoké Tatry – v Tatranskej Kotline, neznámy páchateľ
motorovou pílou po celom obvode
kmeňa napílil štrnásť vzácnych približne 130-ročných jedlí, pričom dva
z týchto stromov majú tiež zlúpanú
kôru o šírke cca 30 cm. František
Pisarčík – vedúci Lesnej správy mesta Spišská Belá, ktorého majetkom
poškodené stromy sú – potvrdil, že
momentálne sa čaká na výsledky
rozborov vzoriek, ktoré by mali potvrdiť alebo vyvrátiť, či boli stromy
okrem mechanického znehodnotenia
poškodené aj chemikáliami. Lesníci
v súčasnosti stromy pozorujú, či si
zachovali dostatok živín na to, aby
sa dokázali samy zregenerovať, alebo
v najbližších mesiacoch celkom vyschnú. Prípad vyšetruje polícia.
(pokračovanie na str. 7)
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V piatok 24. augusta o 14.00 hodine na parkovisko nad bývalým amfiteátrom v Starom Smokovci zavítali desiatky nablýskaných automobilových veteránov. Tatranská promenáda sa
uskutočnila v rámci podujatia Oldtimer Rallye Tatry 2018, a to vďaka spolupráci Veteran Clubu
Liptov a mesta Vysoké Tatry. Pri prehliadke historických vozidiel si na svoje prišli všetci nadšenci
motoristického športu bez rozdielu veku.
mp

V rámci sobotných koncertov
festivalu Tatra Flowers, ktorý v prvý
septembrový deň rozozvučal Tatry,
na Hrebienok zavítal aj mladý talentovaný popovo-jazzový hudobník
Samuel Hošek so svojou kapelou.
Umelci sa tatranskému publiku
predstavili komorným vystúpením,
ktoré sa nieslo v pohodovej atmosfére.
mp

Obľúbené rodinné podujatie nechýbalo na Štrbskom Plese ani tento rok! Záver leta patril malým
zvedavcom a ich rodičom, ktorí sa spoločne zabavili
a zároveň poučili na svištích stanovištiach, kde,
samozrejme, nesmel chýbať ani veľký sviští odborník
Pavel Ballo.
archív TANAP-u

Na ôsmom podujatí kultúrneho leta v Tatranskej Kotline sa predstavil nový projekt
z Košíc. „S projektom GM birds (Gabi a Maťo)
sme účinkovali na Tatranskom kultúrnom lete
začiatkom prázdnin, teraz sme prišli predstaviť
náš nový projekt Mattony (Matej: spev, gitara,
Tonka: basgitara, spev, Ondrej: perkusie, spev).
Repertoár od Nedvědovcov po Michaela Jack
sona si účastníci koncertu pochvaľovali. My
sme si to tiež veľmi užili a veríme, že sa do Tatier
čoskoro vrátime, “ povedal Matej, ktorý so sestrou Tonkou hrá aj v kapele Ravenclaw.
kb
Historická električka Kométa
premáva počas leta pre turistov
vďaka aktivite Veterán klubu železníc v Poprade a ďalším partnerom na trase Poprad – Starý
Smokovec – Tatranská Lomnica
od augusta 2013. Tento vozeň
bol vyrobený v roku 1912 v Budapešti pre potreby Tatranskej
elektrickej vicinálnej dráhy
(T.E.V.D.), kde bol v prevádzke až
do decembra 1977. 
kb

Brány tatranských škôl sa po dvojmesačných prázdninách znovu otvorili. Tretí september bol
významný najmä pre prváčikov. Najviac ich nastúpilo do Základnej školy v Tatranskej Lomnici (19), v Dolnom Smokovci je 16 a v malotriedke vo Vyšných Hágoch 7 prvákov. Žiakom
a pedagógom prajeme pohodový a úspešný školský rok 2018/2019.
fm
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Sanačné práce pokračujú
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Kmeťov vodopád s novým
premostením TANAP

Júlové povodne, ktoré nečakane prekvapili obyvateľov i návštevníkov Vysokých Tatier, zanechali po sebe výrazné stopy, a to nielen
na území Tatranského národného parku. Bezprostredne po nich
sa však začalo pracovať na nápravách škôd, pričom v súčasnosti je
sprístupnený už aj turistický chodník v Kôprovej doline.
Štátne lesy TANAP-u zabezpečili opravu chodníka
pod Temnými smrečinami
ešte v prvej polovici augusta, takže návštevníci Tatier sa
v súčasnosti do týchto miest
opäť dostanú. Rovnako je im
k dispozícii nové premostenie v blízkosti Kmeťovho vodopádu. Starý drevený most,
ktorý bol v zlom technickom
stave ešte pred júlovými prívalovými dažďami, sa dočkal
svojej rekonštrukcie v pod-

state v plánovanom termíne.
Vďaka realizácii týchto opráv
je dobre priechodná trasa vedúca do sedla Závory, ktorá je tiež
prístupom do Tichej doliny, a aj
chodník smerujúci k Nižnému
Temnosmrečinskému
plesu.
Na zeleno i červeno značenom
turistickom chodníku je prehnitá drevená výdreva vymenená, pričom práce v tejto lokalite
sa realizovali prostredníctvom
dodávateľskej firmy a s investíciami sa v letnej sezóne 2018

počítalo. V blízkosti Kmeťovho
vodopádu bol postavený nový
drevený most, ktorý je situovaný o čosi nižšie, a starý bol de-

montovaný. Rovnako prebehla
výmena všetkých drevených
zábran a dláždenie turistického
mp
chodníka. 

Navrhnite osobnosť na Cenu Prešovského samosprávneho kraja
Prešovský samosprávny kraj každoročne udeľuje
ceny osobnostiam či kolektívom regiónov za mimoriadne zásluhy. Návrhy na nominácie môžete
podať aj vy, a to do 30. septembra. Najvýznamnejšie ocenenia - Ceny Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Ceny predsedu PSK si laureáti
prevezmú v decembri na slávnostnom galavečere v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
Cena PSK sa udeľuje už pätnásť rokov
za dlhoročný prínos pre rozvoj kraja a významné zásluhy vo všetkých oblastiach
spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Samotná cena vyjadrujúca
úctu a vďaku predstavuje umelecké dielo – gotickú bránu s doširoka otvorenými
dverami, ktoré sú symbolom prijímania
nových podnetov. Autorkou medenej plastiky je akademická sochárka Eva Fišerová.
Od roku 2004 ocenil kraj lekárov, profesorov, športovcov, umelcov, folklórne súbory, ocenil osobnosti za technické inovácie,
pomoc a zdravotnú starostlivosť, za rozvoj
duchovného života, podnikateľské výsledky či zásluhy pri zviditeľňovaní a pozitívnej
prezentácii Slovenskej republiky. Medzi
ocenenými bol napríklad prvý prezident
Slovenskej republiky Michal Kováč, kardinál Jozef Tomko, olympionici Škantárovci,
Gréckokatolícka charita, Ľubovnianska nemocnica, Prešovská univerzita či folklórny
súbor Šarišan. Viaceré ocenenia poputovali
do rúk Tatrancov alebo sú pod Tatrami,
u ľudí s nimi blízko spätými. V roku 2014
získal Cenu PSK Adam Žampa za mimoriadne športové úspechy a reprezentáciu
Slovenska na Zimných olympijských hrách
v Soči 2014. V roku 2013 bol ocenený in
memoriam Peter Šperka, ako člen Horskej záchrannej služby za dlhoročnú obetavosť a zanietenosť pri záchrane ľudských

životov a zdravia. Predchádzajúci
rok poputovalo ocenenie do Popradu. Horolezec Peter Hámor si
ho zaslúžil za propagáciu zdravého
životného štýlu a dosiahnutie výnimočných výsledkov v horolezeckom športe, úspešnú reprezentáciu
Slovenska a Prešovského kraja v zahraničí. V roku 2011 bol galavečer
odovzdávania cien spojený s oslavou 10.
výročia vzniku vyšších územných celkov.
Toho roku bol ocenený doc. PhDr. Ivan
Chalupecký, PhD. za celoživotné dielo
v oblasti archívnictva, regionálnych dejín
Spiša a bohatú publikačnú činnosť. V roku
2005 získala cenu Horská záchranná služba, oblastné stredisko Vysoké Tatry a Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor
za dlhoročné úsilie vynakladané na ochranu zdravia a pri záchrane ľudských životov,
ako aj za zmierňovanie škôd spôsobených
nehodami vo Vysokých Tatrách.
Osobnosti a inštitúcie, ktoré prispeli
k oživeniu ekonomiky, propagácii regiónu, dosiahli mimoriadne úspechy alebo
pomohli pri záchrane ľudského života či
materiálnych hodnôt, navrhuje a oceňuje
aj župan. Cena predsedu PSK je taktiež
umeleckým dielom: v roku 2004 ním bola
soška v tvare otvorenej knihy od autorky
Anny Nagyovej, od roku 2005 získavajú laureáti voľne tvarovaný objekt pripomínajúci ľudské srdce, obomknuté po stranách
krídlami. Symbolizuje citovú spoluúčasť
na každom tvorivom počine, ako neodmysliteľnú súčasť rozvoja ľudskej civilizácie. Ľudské srdce ako zdroj životnej energie je nesené krídlami, ktoré pripomínajú
proces neustálej premeny a pohybu. Srdce
je verejným ocenením občanov Slovenskej
republiky, ako aj cudzincov, za ich dlhoroč-

ný prínos pre kraj. Minulý rok si toto ocenenie odniesol automobilový pretekár Igor
Drotár, historička a autorka mnohých odborných prác i beletrie, Kežmarčanka Nora
Baráthová a folklorista Štefan Štec. V roku
2015 si ocenenie z rúk Petra Chudíka prevzal Peter Petras za osobnú angažovanosť
pri záchrane Reinerovej chaty, za aktívnu
podporu cestovného ruchu a za propagáciu
Vysokých Tatier. V roku 2011 bol ocenený
regionálny historik a publicista Ivan Bohuš st. za celoživotné dielo, muzeologickú
prácu, bohatú publikačnú činnosť a osobnú
zaangažovanosť pri propagácii tatranského
regiónu. V roku 2009 bola ocenená jedna
podtatranská inštitúcia a jedna osobnosť:
Tatranská galéria v Poprade bola ocenená
za dlhoročný profesionálny prístup pri prezentácií kultúrneho dedičstva a súčasného
výtvarného umenia podtatranského regiónu. Dlhoročný starosta obce Štrba a predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Michal Sýkora za osobný podiel pri vzniku, rozvoji a stabilite miestnej a územnej
samosprávy na Slovensku a posilnenie jej
významu vo verejnom a spoločenskom
živote. V roku 2005 získal cenu za propagáciu Prešovského regiónu a mimoriadne
športové výsledky dosiahnuté v bežeckom
lyžovaní Martin Bajčičák.
Laureátov na Cenu predsedu PSK vyberá
predseda Peter Chudík, Ceny PSK schvaľuje krajské zastupiteľstvo na základe odporučenia komisie pre udeľovanie verejných
ocenení.
Ako niekoho nominovať? V nominácii
je potrebné uviesť meno navrhovaného
laureáta a krátke zdôvodnenie, prečo by
mal podľa vás cenu získať. Návrhy môže
poslať každý občan na adresu: Úrad PSK,
kb
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. 

6

TD 17-18/2018

Ako si tatry (ne)pamätáte

Slovo z redakcie: Tatranský dvojtýždenník bude svojim čitateľom na pravidelnej báze prinášať nový seriál s názvom
Ako si Tatry (ne)pamätáte, aby sme si v pamäti oživili a pripomenuli dôležité kroky z nedávnej či vzdialenejšej minulosti, ktoré
pomohli a pomáhajú k zveľaďovaniu mesta Vysoké Tatry. Podnety na témy v rámci seriálu uvítame však aj od samotných čitateľov –
preto ak máte nápad a cítite presvedčenie, že niektorý z problémov či naopak pozitívnych krokov vpred v rámci samosprávy mesta
by nemal zostať opomenutý, svoje návrhy nám zasielajte do redakcie e-mailom alebo poštou.

S

me hrdí Tatranci. Tatrami žijeme, dýchame a sme s nimi spätí. Pozrite sa spolu s nami v novom seriáli Ako si Tatry (ne)pamätáte na to, ako sa mesto Vysoké Tatry v priebehu času mení.
Začneme pohľadom na jednu z architektonických dám, starosmokoveckú Vilu Alica.

K

eďže všetky pokusy o jej záchranu
stroskotali a cez Pamiatkový ústav
neprešiel ani návrh na jej kompletné zbúranie a výstavbu repliky, v roku
2004 požiadalo mesto o dotáciu na prípravu projektovej dokumentácie rekonštrukcie zrubovej vily, ktorá bola ešte toho
roku schválená. V roku 2006 bol mestom
Vysoké Tatry následne podaný projekt realizovaný v rámci finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu.
Prostredníctvom nich mesto na rekonštrukciu objektu, ktorý Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v roku 2002
vyhlásilo za národnú kultúrnu pamiatku,
získalo vyše tristotisíc eur a sumou presahujúcou päťdesiatšesť tisíc eur prispel
na obnovu architektonického artefaktu
takisto štát. Kompletná rekonštrukcia Vily
Alica sa začala v roku 2007. Rekonštrukčné a konzervačné úkony sa uskutočnili
v zásadnej miere – poškodené časti stavby boli kompletne rozobraté, vymenené
a zreparované.
V auguste 2009 bola ukončená imple-

Súčasná podoba Vily Alica
archív mesta Vysoké Tatry

Vila Alica počas rekonštrukcie v roku 2008
archív TD

mentácia projektu spojená so slávnostným
otvorením priestorov vo Vile Alica, ktorého sa zúčastnili veľvyslankyňa Nórska
na Slovensku Brit Løvseth, zástupcovia
organizácií pôsobiacich na území mesta
a primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš,
ktorý zúčastneným predstavil novozrekonštruované priestory.

Jedna z najvábnejších tatranských architektonických dám stojí v centre Starého
Smokovca od roku 1889 vďaka projektu
Gedeona Majunkeho. Neďaleko vtedajšej
Klotildinej cesty, dnešnej Cesty slobody,
vedúcej zo Starého Smokovca na Štrbské
Pleso ju pre potreby hostí dala postaviť
Spišská úverová banka, ktorá bola v tom
čase majiteľkou Starého Smokovca. Jej pôvodný názov bol „Malý Spiš“ (Kis Scepusia,
Kleine Scepusia), no istý čas bola známa
pod názvom Szilágyiho vila – podľa vtedajšieho uhorského ministra pravosúdia,
liberálneho politika a univerzitného profesora Dezidera Szilágyho, ktorý bol veľkým
milovníkom Tatier. Súčasnú podobu svojho mena má už storočie – dostala ho podľa mena dcéry prvého československého
prezidenta T. G. Masaryka. V priebehu 20.
storočia, až do sedemdesiatych rokov, bola
obytným domom, neskôr sa do jej priestorov nasťahovala Mestská ľudová knižnica.
Tá sa v roku 2001 presťahovala do Domu
služieb a Alica ostala prázdna.
Realizácia projektu obnovy zrubovej
Vily Alica v Starom Smokovci bezpochyby prispela k rozvoju a skvalitneniu
kultúrno-historického potenciálu nielen
mesta Vysoké Tatry, ale aj celého regiónu.
V súčasnosti Vila Alica slúži ako centrum
pre rozvoj záujmových činností obyvateľov
i návštevníkov Tatier, sídli v nej miestna
knižnica, kancelária Spolku horských vodcov a od júna 2015 aj Múzeum tatranskej
mp
kinematografie a fotografie.
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Dozneli záverečné tóny Tatranského kultúrneho leta

videli počuli

Kultúrne leto 2018 vyvrcholilo v prvú septembrovú sobotu. Návštevníkov z mesta i okolia čakal
v lomnickom mestskom parku bohatý program, a tak ako počas letných mesiacov, ponuka bola
pestrá aj tentoraz. Prítomných mohla potešiť autogramiáda obľúbených slovenských hercov,
premietanie filmu a autogramiáda špičkového horolezca Petra Hámora či koncert mladej tváre
slovenského jazzu Zuzany Mikulcovej s kapelou. Chýbať nesmel ani 14. ročník Tatranskej letnej
dražby. Finálnou bodkou bol veľkolepý koncert Orchestra opery a baletu ŠD Košice.

V rámci medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej
výstavy Agrokomplex, ktorá sa
konala v Nitre v dňoch 16. – 19.
augusta už po 45. raz, sa predstavili
aj Štátne lesy TANAP-u, aby návštevníkom priblížili svoju činnosť.
Pre zvedavcov si pripravili informačné panely o poslednej veternej kalamite z mája roku 2014, jej
následkoch a opatreniach, ktoré
lesníci realizujú, aby eliminovali
premnoženie lykožrúta v tatranských lesoch. Nechýbali ani rôzne
propagačné materiály, ktoré návštevníkom nitrianskeho veľtrhu
priblížili náučné chodníky, expozíciu tatranskej prírody či Múzeum
TANAP-u v Tatranskej Lomnici
a nechýbali ani vedomostné kvízy
pre najmenších.
Štátnym lesom TANAP-u sa
po júlových prívalových dažďoch
podarilo zrekonštruovať ďalší turistický chodník spomedzi uzatvorených úsekov turistických chodníkov a od 22. augusta je znova
kompletne priechodný. Na zeleno
značenej trase z Tatranskej Polianky k Sliezskemu domu dokončili
Štátne lesy opravu dvoch mostíkov
v úseku od Velického mosta k Velickej poľane, ktoré boli poškodené
júlovými povodňami. Časť turistického chodníka však preložili, keďže
potok vytvoril nové koryto, takže
v týchto miestach pribudol celkom
nový mostík, ktorý je v súčasnosti
turistom plne k dispozícii.
Posledná augustová sobota
na Štrbskom Plese patrila svišťom!
25. augusta sa už po ôsmykrát
uskutočnila obľúbená dobrodružná rodinná súťaž Svište na Plese
postavená na športovo-edukatívnom princípe, ktorý má v deťoch
prebudiť záujem o pohyb na čerstvom vzduchu a prírodu ako takú.
Podujatia sa zúčastnili deti rôznych
vekových kategórií, od celkom najmenších až po tínedžerov, ktorí si
na dvadsiatich piatich zaujímavých
športovo-vedomostných stanovištiach užili kopec zábavy – nechýbalo veľké tatranské scrabble, testovanie svištích zmyslov či rôzne iné
dobrodružstvá.
V dňoch 30. augusta až 2. septembra sa stal popradský zimný štadión
dejiskom 71. ročníka tradičného
Tatranského pohára. Turnaja sa
zúčastnilo šesť hokejových družstiev zo štyroch krajín rozdelených
do dvoch družstiev. Víťazom sa stali
domáci hokejisti HK Poprad, ktorí
v nedeľnom finálovom zápase zvíťazili nad tímom Orli Znojmo 4:1. Tretie
miesto si vybojovali hráči francúzskeho klubu Rapaces de Gap. 
mp

13. ročník seriálu letných
programov organizovaný Oddelením kultúry a športu mesta
Vysoké Tatry bol vskutku výnimočný a v mnohých aspektoch
rekordný. Tatranské kultúrne
leto 2018 trvalo od 15. júna
do 1. septembra, pričom za dva
a pol mesiaca sa uskutočnilo
65 vystúpení rôznych žánrov.
495 účinkujúcich pricestovalo
z 10 rôznych krajín (zastúpenie
mali aj umelci z exotických Filipín, Mexika či Hongkongu).
Domáci umelci pricestovali
z blízkych či vzdialenejších kútov Slovenska, nechýbali však
ani tatranské umelecké zoskupenia: Divadlo Paľa Bielika, hudobná skupina FANATIK a James Evans s kapelou. Podujatí
sa celkovo zúčastnilo približne
21 000 divákov. Jednotlivé letné
kultúrne akcie boli realizované
v štyroch častiach mesta, a to
v Tatranskej Lomnici, Novom
Smokovci, Starom Smokovci
a Tatranskej Kotline, kam sa
kultúrne leto vrátilo po šiestich
rokoch.
Ako nám pri svojej sumarizácii prezradil Ján Bendík, vedúci Oddelenia kultúry a športu
a zároveň jeden z hlavných
organizátorov,
dramaturgia

Na záverečnom koncerte leta sa divákom predstavil Orchester opery a baletu
ŠD Košice so sólistami Helenou Becse Szabó a Jaroslavom Dvorským.
kb

Tatranského kultúrneho leta
ponúkla široké spektrum až 23
rôznych žánrov umenia. Na tatranských pódiách sa počas leta
prezentovali: ľudová hudba,
retro hudba, world music, vintage, dychová hudba, balet,
pop, modern dance, artistické
umenie, zborový spev, country,
symfonická hudba, big beat,
rock, swing, vážna hudba, opereta, divadlo, folklór, film, jazz,
folk, šansón.
Napriek tomu, že tatranské
letné počasie bolo dosť premenlivé, organizátorom prialo
šťastie. Len v dvoch prípadoch
sa pre zlé počasie plánovaný
program presunul do interiéru,
niektoré z vystúpení sa aj na-

priek dažďu uskutočnili v exteriéri. Ukázalo sa, že návštevníci Vysokých Tatier nemajú
problém absolvovať koncerty
postojačky, s dáždnikmi či pršiplášťami.
K najvýznamnejším podujatiam bezpochyby patrilo
otvorenie letnej sezóny vo Vysokých Tatrách, podujatie
Kosenie pod Tatrami (6. kolo
Slovenskej ligy v kosení ručnou
kosou), Tatranský oldtimer,
Symphony night, Tatranské letné kino (zložené z 9 filmových
večerov pod holým nebom) či
spomínaný záver leta v parku
s charitatívnou Tatranskou letnou dražbou. Vybrať si mohol
mp
skutočne úplne každý. 

NEZIŠTNÁ POMOC na letnej dražbe
Koniec letných prázdnin patril už tradične
festivalu Tatraflowers a záveru Tatranského
kultúrneho leta, ktorého súčasťou je aj Tatranská letná dražba. Dobročinná akcia sa konala
v mestskom parku v Tatranskej Lomnici a dražitelia sa stretli už po štrnástykrát.
Vďaka primátorovi mesta, organizátorom
z Oddelenia kultúry a športu, sponzorom a dražiteľom sa na dobrú vec vyzbierala pekná suma
peňazí.
„Dražilo sa 50 produktov. Čistý výťažok z dražby
činil 7450 €. V prvom kole, priamo na mieste činu,
bolo rozdaných 2 400 € pre zdravotne hendikepovaných a sociálne znevýhodnených občanov Vysokých Tatier, 1 800 € pre tatranské organizácie
pracujúce na báze dobrovoľníctva. Zvyšné prostriedky rozdá pán primátor Ján Mokoš podľa požiadaviek a potrieb občanov a ďalších tatranských
organizácií do konca tohto kalendárneho roka,“

uviedol Ján Bendík, vedúci Oddelenia kultúry a športu mesta Vysoké Tatry. Okrem
peňazí z dražby vybavil primátor 2 %
z daní spoločnosti Nestlé pre tatranských
športovcov, ktoré rozdelili formou voucherov v celkovej hodnote 4 000 € nasledovne:
Telovýchovná jednota Vysoké Tatry: 1 800 €
Žiaci a dorastenci Futbalového klubu Vysoké
Tatry: 700 €
Žiaci a dorastenci Tenisového klubu Vysoké
Tatry: 500 €
Strelecký oddiel ŠSS ZŠ s MŠ Dolný Smokovec: 300 €
ŠKP Vysoké Tatry: 200 €
Lyžiarsky klub Tatranská Lomnica: 500 €
Za celý deň sa tak pomohlo finančnými prostriedkami v celkovej sume 8 200 €.
„Najdôležitejšie je vyzbierať finančné prostriedky
(pokračovanie na str. 8)
pre tých, ktorí to potrebujú.

(dokončenie zo str. 3)
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avizuj eme
Fanúšikovia boulderového lezenia sa môžu tešiť na vynovenú
obľúbenú lezeckú open air akciu
Boulder King 2018, ktorá sa uskutoční v sobotu 8. septembra na Kežmarskom hrade. Na súťažiacich
čakajú novinky v podobe komplet
chytov a štruktúry, nebudú chýbať
ani atrakcie pre deti, bufet a v hre
bude množstvo zaujímavých cien.
Z troch kvalifikačných skupín podujatia (1. skupina: 8:00 – 10:00, 2.
skupina: 10:30 – 12:30, 3. skupina:
13:00 – 15:00) tí najlepší lezci postúpia do finále, ktoré je pripravené
na 19. hodinu.
Obec Batizovce dňa 8. septembra
pozýva všetkých milovníkov tradičnej ľudovej hudby na folklórne
slávnosti, na ktorých sa predstavia
účinkujúci podtatranského regiónu – chýbať nebudú napríklad folklórne súbory z Veľkej Lomnice,
Lendaku či domáci ľudoví umelci
z Batizoviec a ďalší. Hosťom večera
bude zoskupenie Volnij Don, ktoré
sa s prítomnými podelí o repertoár
tradičných kozáckych piesní. Podujatie sa začne o 14:00 hodine v amfiteátri v parku.
Tatranská galéria Poprad a Galerie Jaroslava Fragnera Praha –
v spolupráci s mestom Vysoké Tatry,
Mestským kultúrnym a osvetovým
strediskom Vysoké Tatry a Prešovským samosprávnym krajom – pozýva všetkých milovníkov hôr a architektúry na otvorenie výstavy Ó
hory, ó hory, ó hory. Podujatie má
návštevníkom ponúknuť pohľad
na súčasnú architektúru v českých
a slovenských horách v historickom
a krajinnom kontexte. Otvorenie výstavy sa uskutoční v stredu 12. septembra o 16:00 hod. v priestoroch
Vily Flóra v Starom Smokovci a samotná expozícia bude záujemcom
prístupná do 9. decembra 2018.
Slovenské múzeum ochrany
prírody a jaskyniarstva pozýva
všetkých záujemcov na medzinárodnú vedeckú konferenciu TATRY v dokumentoch, ktorá sa bude
konať v dňoch 12. – 13. septembra
v priestoroch historickej budovy
Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom
Mikuláši. Akcia je organizovaná
v spolupráci s Múzeom v Kežmarku, Štátnou ochranou prírody SR
v Banskej Bystrici, Štátnymi lesmi
TANAP-u v Tatranskej Lomnici,
MV SR Štátnym archívom v Prešove, pracoviskom Archívu v Poprade,
MV SR Štátnym archívom v Žiline so sídlom v Bytči, pracoviskom
Archívu v Liptovskom Mikuláši,
mestom Liptovský Mikuláš – Mú(pokračovanie na str.11)
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(dokončenie zo str. 7)

Na druhej strane s dražbou prinášame aj sprievodný kultúrny
program pre tých, ktorí sa chcú
zabaviť. Spomínam si na prvý
ročník, keď sme začínali v roku
2005, len pár mesiacov po ničivej kalamite. V Starom Smokovci na parkovisku pri stanici
sme mali bojové podmienky. Pódium bol príves, neprialo nám
vtedy v marci ani počasie – bolo
iba 5 stupňov a poletoval sneh.
Ale ľudia prišli, pomohli takto

Tatrám, zabavili sa a chodia dodnes,“ povedal s vďakou primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš.
„Vďační sú najmä zdravotne
hendikepovaní občania, ktorí
sú radi, že im každoročne
prispievame aj touto formou.
Okrem nich takto pomáhame
aj občianskym združeniam,
mládeži, športovým klubom, ale
aj viacpočetným rodinám, ktoré
nemajú vysoké príjmy,“ dodal
primátor. Stabilnou súčasťou
dražby je už šesť rokov moderá-

tor Slavo Jurko: „Má to svoju atmosféru, vyzerá to tu bombovo.
Ceny sú vždy perfektné.“ Myšlienku spolupatričnosti a pomoci pochopili všetci. Licitujú sa
zájazdy, pobyty, interiérové doplnky, biela technika či nástroje
do záhrady. „Zohnať sponzorov
a darcov je rok od roka ťažšie.
Ale keď sa im vysvetlí, ako bude
s výťažkom naložené, dá sa zabezpečiť naozaj kvalitný materiál na draženie,“ skonštatoval
primátor. kb

Pohár ostal v tatrách
Prvý september patril aj dobrovoľným hasičom. V mestskom
parku v Tatranskej Lomnici sa
uskutočnila Hasičská súťaž o pohár primátora mesta Vysoké
Tatry. Vydarený 44. ročník súťaže v požiarnom útoku hasičských
družstiev sa konal za medzinárodnej účasti. Dobrovoľní hasiči
z Tatranskej Lomnice, Tatranskej
Kotliny, Novej Lesnej, Mlynice a Poľského Jugrova súťažili
v dvoch kolách, kde lepší z časov
rozhodol o víťazovi, ktorý si z rúk
primátora prevzal aj putovný pohár. Po napínavých útokoch sa
na piatom mieste umiestnili hasiči z Jurgova, na štvrtom mieste
družstvo z Tatranskej Kotliny,
prvú trojku uzatvárala Nová
Lesná, ktorú prekonala Mlynica
a Tatranská Lomnica, kde ostal
kb
aj putovný pohár.

Víťazný tím: „Pri sacej mašine bol Dalibor Modla, Marek Kredatus
a Ferko Slovík, vodu do kade dopúšťal Miro Vaverčák. „Bečku“ (prvú
hadicu od mašiny) mal na starosti Marek Laburda, rozdeľovačom bol
Marcel Horban, ľavý prúd a útok na terč mal Martin Vaščura a pravý
Baška Vaverčáková (Laburdová). Budúci rok máme v pláne obhájiť
titul a získať putovný pohár vďaka tretiemu víťazstvu v poradí natrvalo,“ povedal Marcel z víťazného družstva DHZ – Tatranská Lomnica.

Nové interiérové ihrisko pod Tatrami
Nové využitie dlhodobo zatvorenej práčovne v Tatranskej Lomnici poteší nielen
najmenších. Opustené priestory sa premenili na Galériu Dobrá hračka – interiérové
detské ihrisko a obchodík. Za zábavno-vzdelávacím projektom stojí Marián Bizub - zakladateľ Tricklandie v Starom Smokovci.
Hlavný rozdiel medzi Tricklandiou a Dobrou hračkou je v cieľovej skupine. V Smokovci sa nachádza trick-artová galéria pre všetky vekové kategórie, Dobrá hračka je určená najmä pre deti
do 10 rokov. „V Smokovci máme malý obchodík s logickými, drevenými a zábavnými hračkami.
Ten však už kapacitne nepostačoval, a tak sme našli tento priestor, kde sa dala vytvoriť aj herňa
pre deti,“ priblížil zámer otvorenia prevádzky Marián Bizub. Na ploche 500 m² sa rozprestiera
pestrofarebná rozprávková galéria. „Deti sa môžu zahrať s rôznymi zaujímavými hračkami, ale
aj naučiť sa dopravné značky a predpisy. Máme tu dopravné ihrisko, ktoré nám na ploche viac ako
500 m² vytvára ostrovčeky, v ktorých sa nachádza dvanásť stanovíšť. Na každom stanovišti sú tematické oddelenia ako napríklad archeológ, policajt, hasič, stavbár, hudobník či módny návrhár, kde si môžu vyskúšať nové hračky alebo sa
zahrať na zaujímavé profesie. S rekonštrukciou
sme začali v apríli tohto roku, začiatkom augusta sme skolaudovali budovu a 25. sme spustili
prevádzku,“ dodal Bizub. Galéria bude otvorená každý deň vrátane sviatkov od 9.00 do 18.00
hodiny. Kapacita priestoru je obmedzená na 50
návštevníkov (detí vrátane rodičov), preto sa
najmä počas voľných dní alebo nepriaznivého
kb
počasia odporúča rezervácia.
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Majstri svojho remesla
Už po druhýkrát sa v priestoroch Galérie a predajne
ÚĽUV v Tatranskej Lomnici nachádza výstava trojice
autorov, ktorý minulý rok získali prestížny titul majster ľudovej umeleckej výroby. Do 27. októbra môžete
obdivovať originálne výrobky vyšívačky Anny Kováčovej, hrnčiara Tomáša Mihoka a výrobcu hudobných
nástrojov Jozefa Svoreňa.
Tradícia udeľovania čestných titulov majster ľudovej umeleckej výroby siaha
do roku 1959. Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV)
ocenilo doposiaľ 417 výrobcov
z rôznych odvetví tradičných
remesiel a domácich výrobkov
za umelecký prínos a rozvoj.
V roku 2017 sa stali laureátmi
tohto ocenenia šiesti umelci:
drotár Ladislav Jurovatý ml.,
gubár Ján Fotta, rezbár Milan Stieranka, hrnčiar Tomáš
Mihok, vyšívačka Anna Kováčová a výrobca hudobných
nástrojov Jozef Svoreň. Prvý
traja majstri predviedli svoje
zručnosti na predchádzajúcej
výstave - Majstri svojho remesla I, aktuálna výstava s názvom Majstri svojho remesla
II predstaví ďalších troch. Ich
tvorba je výsledkom dlhoročného poctivého remesla, umu,
trpezlivosti a talentu. Počas
predajnej výstavy boli pre záujemcov pripravené aj sprievodné podujatia. Minulý mesiac bola hostkou galérie Anna
Kováčová, ktorá predstavila
vyšívanie krivou ihlou. V utorok 28. augusta predviedol Tomáš Mihok techniku zdobenia
zadymovanej keramiky.
Anna Kováčová sa s technikou vyšívania krivou ihlou,

ktorá je typická pre okolie
Detvy, stretla prvýkrát v časopise Slovenka ešte ako dieťa.
Až neskôr navštívila Veroniku
Golianovú, ktorej výšivky jej
tak učarovali a ovplyvnili aj jej
ďalšie smerovanie. Vyšívaniu
sa priučila veľmi rýchlo a postupne ponúkla svoje výrobky
aj ÚĽUV-u. S ním spolupracuje od roku 2000, kedy výtvarná
komisia označila jej výrobky za technicky bezchybné.
Vyšíva obliečky na vankúše,
prikrývky, obrusy, obrázky či
vzory na detvianske mužské
košele.
Jozef Svoreň mal ako syn
stolára k drevu veľmi blízko.
V roku 1984 sa cez maminho
brata Petra Pacigu - slávneho výrobcu píšťaliek - dostal
k píšťalkárstvu. Hoci bol Jozef
vyučený zvárač, vzťah k ľudovej hudbe a želanie jeho uja,
aby toto remeslo ostalo v rodine, ho priviedli k výrobe
píšťal a fujár. Pri výrobe kladie
na prvé miesto vlastnosti hudobného nástroja, až potom
nasleduje výzdoba. „Ak človek
zoberie z hory drevo na hudobný nástroj, je povinný vrátiť mu
dušu cez krásny zvuk, aby mohol strom znovu ožiť,“ vravieva
Jozef. Nástroje zdobí tradičnými podpolianskymi orna-

Tomáš Mihok počas ukážky výroby bardejovskej keramiky v Galérii
a predajni ÚĽUV v Tatranskej Lomnici 
kb

mentmi, vzormi svojho učiteľa
i vlastnými.
Hoci otec, dedo a pradedo
Tomáša Mihoka boli kováči, on sa v roku 1976 začal
priúčať výrobe bardejovskej
keramiky. Vďaka spolupráci
s majstrami už po dvoch rokoch nadviazal partnerstvo
s ÚĽUV-om. Vlastnoručne si
vyrobil hrnčiarsky kruh a pece
na vypaľovanie keramiky,
odišiel z miesta učiteľa na základnej škole a naplno sa začal venovať umeniu. Obnovil

Napísali ste nám
Ďakujem Ing. L. Harvanovi za skvelý, fundovaný a podnetný článok v poslednom čísle dvojtýždenníka. Verím, že oslovil (tak ako
mňa) všetkých, ktorí tu žijú a Tatry milujú –
nie pre biznis, ale pre Tatry a ich krásu. Kto by
súčasnú situáciu a stále ataky developerov posúdil lepšie, ako človek, ktorý najlepšie pozná
vysokohorské strediská (aj svetové) a vie, že
ďalšie rozširovanie lyžiarskych aj turistických
aktivít by už Tatrám vážne škodili, lebo by ich
už len devastovali.
Po skúsenostiach s ľuďmi, ktorí chcú „Tatrám pomáhať“, a pritom zavrú tak potrebné
potraviny v St. Smokovci, alebo obľúbenú
„Tavernu“ nahradia bankou, musíme takéto

„prospešné“ aktivity odmietať!
A nie je to len o tomto. Domáci z ich biznisu nemajú nič. Aspoň domácim deťom keby
dali lacnejšie ski pasy, by rodičia uvítali, veď
vďaka ich cenám Tatranci nebudú vedieť lyžovať. A čo iné tu deti majú? V minulosti im
to I. Tatranská (B. Kollár) umožňovala! A neskrachovali preto. Na Jamách mali tréningy
zdarma. Aj do Uránu chodili plávať v rámci
telesnej výchovy, teraz nič.
Všetci, ktorí o veciach rozhodujú, by mali
názor Ing. Harvana v celom rozsahu rešpektovať! Verím, že jeho múdry názor zdieľa väčšina domácich a ešte raz – vďaka zaň! 
Eva Plzáková


zaniknutú zadymovanú keramiku zdobenú geometrickými
vzormi a rastlinnými motívmi.
Na vzdelávanie však úplne nezanevrel a svoje bohaté skúsenosti odovzdáva mladším
keramikárom.
„S hrnčiarstvom som začal
ako samouk. Priučil som sa
u pána Frankoviča – posledného bardejovského hrnčiara a pána Tomečka, ktorý mi
taktiež odovzdal svoje bohaté
skúsenosti. Skúšal som typické bardejovské vzory – hnedá
prípadne čierna keramika zdobená vlnovkami s vetvičkou či
vtáčikom uprostred. Odmalička som mal vzťah k umeniu:
rád som kreslil a bavil sa s hlinou. Bardejovskej keramike
sa už nik nevenuje, a preto je
taká vzácna. Teší ma, že moje
výrobky sa dostali aj do Spojených štátov a majú o ne záujem
zahraničný turisti. Veľmi si vážim rôzne ocenenia, ktoré som
získal na Slovensku aj v Poľsku,
no najvýznamnejší je titul majster ľudovej umeleckej výroby,
ktorý mi udelil ÚĽUV. Verím,
že o keramiku bude vždy záujem a táto tradícia sa zachová.“
kb
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P rostota, skromnosť a talent Maše Haľamovej
28. augusta sme si pripomenuli 110. výročie narodenia významnej poetky a autorky detských kníh Maše Haľamovej, ktorej značná časť života sa spájala s tatranským prostredím.
Dnes jej pobyt na Štrbskom Plese pripomína pamätná tabuľa, no výrazná stopa po Tatrách zostala najmä v jej básňach.
Haľamová sa narodila v turčianskej Blatnici do rodiny
ovdovelého obchodníka Jozefa
Haľamu, otca šiestich detí, ktorý si po smrti prvej manželky
vzal Mašinu matku, mladučkú
Oľgu Peniažkovú. Dievčatko sa však už ako veľmi malé
stalo polosirotou – o mamu
(aj sestru Annu) ju pripravila tuberkulóza, ktorá po prvej
svetovej vojne predstavovala
veľkú hrozbu. Otca dlhodobo
zamestnávali pracovné povinnosti v zahraničí, a tak si malú
Mašu vzala do opatery rodinná
priateľka, učiteľka, Oľga Textorisová, ktorá v nej pestovala
lásku k literatúre, a jej sestra
Izabela, ktorá bola botaničkou,
zas rozvíjala jej vzťah k prírode
(mená poľných kvietkov Haľamová často zakomponovávala
aj do svojich veršov). Po štúdiách v Martine a Bratislave sa
kvôli svojmu krehkému zdraviu presťahovala do Vysokých
Tatier, kde v roku 1926 začala
pracovať v prijímacej kancelárii
sanatória v Novom Smokovci.
O štyri roky neskôr sa vydala
za známeho lekára Jána Pullmana, ktorý bol v Tatrách veľmi
obľúbený a známy svojou dobrosrdečnosťou – neskôr sa stala
jeho pravou rukou, pomáhala
mu v ordinácii a o zranených
sa spoločne starali aj v čase Povstania.
Do sveta poézie vstúpila ako
osemnásťročná, keď sa jej Balada o klamných ružiach objavila
na stránkach Slovenských pohľadov (hoci o rok skôr, v roku
1925, pod pseudonymom Zornička uverejnila svoju básnickú
prvotinu s názvom Zo sanatória). Už od debutovej zbierky
Dar (1928) napĺňala Haľamovej
nenásilne komponovaná poézia
ideál dobovej literárnej kritiky
a patrí do skromnej línie poézie
písanej ženami v medzivojnovom období. V básňach sa zameriavala najmä na horskú prírodu, sociálnu tematiku – svoju
empatiu vyjadrovala voči chorým a trpiacim na tuberkulózu,
ktorých dennodenne stretávala,

a poetický tvar dávala
tiež svojim najvnútornejším emóciám.
Príznačná bola jej
snaha zachytiť básňou i to nevysloviteľné, charakterizovala
ju jednoduchá obraznosť, zato však zvučný verš. Milan Rúfus Haľamovej poéziu pre jej prirodzenosť,
jednoduchosť a skromnosť
(pričom tieto vlastnosti jej boli
vlastné aj v živote) prirovnával
k jej obľúbeným drobno kvitnúcim kvietkom – vresu a materinej dúške.
V podobnej línii písania pokračovala v prípade druhej
básnickej zbierky Červený mak
(1932) – svoju krehkú ľúbostnú
a prírodnú lyriku rozšírila o sociálne motívy, písala iba o tom,
čo sa jej bytostne dotýkalo. No
práve v tejto knižke je tatranská
tematika najciteľnejšia a najviac
vystupuje do popredia. „Zdá
sa, že mňa si úplne podmanili
hory. Sputnali ma bielymi okovami čarovnej zimy a priviazali
k sebe hudbou lesov a vodopádov. Tu sa mi tvorí najlepšie,“
vyznala sa poetka ešte v 30. rokoch zo svojho vrúcneho vzťahu v Tatrám. „Nikde na svete
nie je krajšie ako tu. Zázračné
interiéry lesa, nádherná obloha, výhľad, povetrie, výška hôr
a hĺbka dolín. Dôverne známe
prostredie, poznám tu každý
balvan, i tento pred domom ma
inšpiroval k napísaniu básne.
Mám tu svoje obľúbené miesta. Nikdy nevynechám túru
na Hincove plesá, na Tri
studničky, do Tichej do-

Pamätná tabuľa
pri vile Marína
na Štrbskom Plese,
v ktorej spisovateľka žila a tvorila
medzi rokmi
1930–1956.
J. Kotulič

Maša Haľamová vyobrazená na poštovej známke
vydanej v roku 2008 pri príležitosti 100. výročia jej narodenia (autorkou výtvarného návrhu je Katarína
Slaninková).

liny...“ Okrem toho, že jej tatranské prostredie bolo veľkým
zdrojom inšpirácie pri básnení,
ako vášnivá lyžiarka sa naplno
venovala športovaniu, dokonca
sa v roku 1935 na Lyžiarskych
majstrovstvách sveta vo Vysokých Tatrách stala najmladšou
rozhodkyňou.
Na vyše tri desaťročia
sa však v písaní básní odmlčala a pripomenula sa až

v roku 1966 treťou zbierkou
Smrť tvoju žijem, ktorá je jej
vnútornou spoveďou po smrti manžela, o ktorého prišla
v roku 1956. Po tejto udalosti
zo Štrbského Plesa odišla, istý
čas pôsobila v Martine vo vydavateľstve Osveta, neskôr v bratislavských Mladých letách
a zároveň sa v tom čase začala
venovať písaniu kníh pre najmenších (známe sú napríklad
Svrček a mravci, Mechúrik Košťúrik s kamarátmi). Zomrela
17. júla 1995 v Bratislave a pochovaná je na Národnom cintoríne v Martine. Zanechala
však po sebe výraznú poetickú
stopu. mp
„Za mesačných nocí
hory sa ku plesu
naklonia
a lesy šumieť budú
a vlny priľahnú
ku kameňu.
Z okna vyklonení
uvidíme pleso
tiché a zelené...“
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„Starý“ kostol v Starom Smokovci 1888 - 2018
Tatranské osady sa spočiatku vyvíjali ako kúpeľné centrá, do ktorých návštevníci spravidla prichádzali na dlhší čas. S tým súvisela aj potreba, popri fyzických aktivitách, uspokojiť aj duchovné potreby. Zakladateľ Starého Smokovca, Štefan Csáky z Iliašoviec, dal preto vo svojej osade
postaviť drevenú kaplnku už v roku 1796, teda len tri roky po výstavbe prvého obytného zrubu.
Chátrajúcu stavbu nahradila
v polovici 19. storočia murovaná kaplnka, pôvodne zasvätená
sv. Petrovi a Pavlovi. Dodnes
stojí za budovou Mestského
úradu a dva rady lavíc prezrádzajú, že sa v nej konávali aj bohoslužby pre menší počet veriacich. Kaplnka je v súčasnosti
zasvätená Lurdskej Panne Márii. Ďalšia kaplnka, tiež zasvätená Lurdskej Panne Márii, stála
ešte v medzivojnovom období
na priestranstve pod Grandhotelom Starý Smokovec.
Vráťme sa do obdobia začiatku cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách. Kaplnka, pôvodne zasvätená sv. Petrovi
a Pavlovi už nenapĺňala potreby
stále väčšieho počtu návštevníkov Starého Smokovca. Preto
sa ozývali hlasy za výstavbu
väčšieho rímsko-katolíckeho
kostola. Najvplyvnejšou iniciátorkou bola arcikňažná Klotilda von Habsburg, ktorá vlastnila reprezentačný letohrádok
„Klotilda“ (neskôr Fučík, dnes
Kamzík).
Výstavbe predchádzala zbierka finančných prostriedkov
a záštity nad ňou sa ujal spišský biskup Juraj Császka (1826
– 1904). Objednávku na vypracovanie projektu a stavby
„podmurovaného dreveného
a omietnutého objektu švédskeho typu“ získal spišskosobotský architekt a staviteľ Gedeon
Majunke (1854 – 1921).
Vnútorné drevené zariadenie kostola pochádza prevažne
z dielne kežmarského umeleckého stolára Gustáva A. Weisza,
ktorý získal dobré referencie
vďaka úspešnej realizácii interiéru rímsko-katolíckeho kostola v Dolnom Kubíne. Oltár je
neogotický a jeho súčasnú dominantu tvorí faksimile Madony zo zaniknutých Ruskinoviec,
z obdobia okolo roku 1350.
Kostol bol pôvodne zasvätený
Svätej Anne, v súčasnosti Nepoškvrnenému počatiu Panny
Márie.
Slávnostnú posviacku novostavby kostola vykonal
biskup Juraj Császka

dňa 26. augusta 1888 a kázeň
predniesol prof. ThDr. Ferdinand Wolafka. Svätej omše sa,
ako čestný hosť, zúčastnila arcikňažná Klotilda s rodinou.
Odvtedy prah kostola prekročili tisíce návštevníkov. Pri oltári
sa vystriedali generácie farárov
a kaplánov. Kostol aj vďaka
ich úsiliu odoláva zubu času.
V roku 1927, pri augustovej
búrke blesk vážne poškodil
vežu a zničil bočný oltár sv. Antona. Rekonštrukciu previedli
v nasledujúcom roku. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia bola najmä podlaha a iné
časti kostola, vrátane oltára, už
nadmerne poznačené vlhkosťou a drevokaznými hubami.
Táto situácia si vyžiadala rozsiahle opravy, vrátane výmeny
drevenej
šindľovej
strechy.
S amoz re j me, po výstavbe
priestrannejšieho
Farského kostola
sv. Petra a Pavla
v Novom Smokovci v roku
2002
„starý“
kostol
navštevujú
veriaci menej, ale to
mu neubralo na jeho

historickom význame. Svedčí
o tom aj zápis v zozname Národných kultúrnych pamiatok.
Je predmetom záujmu turistov,
ktorým pripomína aj niekdajší
Starý Smokovec, ktorý sa modernou a zdanlivo nekoordinovanou zástavbou postupne
stráca pred našimi očami. „Starý“ kostol, ako zvyknú domáci
obyvatelia zjednodušene nazývať kostol Nepoškvrneného
počatia Panny Márie, sa sporadicky naplní pri svadbách, či
krstinách. V čase letnej turistickej sezóny sa v ňom konávajú
aj pravidelné bohoslužby. Počas
septembra sa bohoslužby slúžia
každú sobotu o 17.00 hodine.
Pre zastavenie okoloidúcich
slúži pri kostole aj drevený
altánok, ktorý pôvodne stál
pri Velickom plese, a ktorý
v júli roku 1995 poslúžil ako
miesto oddychu a rozjímania
Svätému otcovi Jánovi Pavlovi
II. počas návštevy Vysokých
Tatier. Na bočnej stene kostola
pri desiatom výročí tejto vzácnej udalosti inštalovali drevenú
pamätnú tabuľu. A ešte jedna –
bronzová tabuľa je v interiéri
kostola. Tá pripomína jeho
vznik pred 130. rokmi a zásluhu zakladateľa, spišského
biskupa Juraja Császku.
Ivan Bohuš ml.
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av i z u j e m e
(dokončenie zo str. 8)

zeom Janka Kráľa a mestom Vysoké
Tatry. Konferencia je venovaná prírode a jej ochrane, jaskyniam a jaskyniarstvu, vede a výskumu, lesníctvu, histórii, spolkom a združeniam,
významným osobnostiam a iným
aktivitám v Tatrách, je určená historikom, archivárom, prírodovedcom
a inej odbornej verejnosti. Súčasťou
programu konferencie bude okrem
prednášok aj vernisáž výstavy historických fotografií Múzea v Kežmarku Fotografia tatranského regiónu.
13. septembra sa v rámci 62.
ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska
uskutoční prvá etapa športového
podujatia, ktorá povedie z Popradu na Štrbské Pleso a bude
merať 164,4 km – cyklistov čaká
veľmi náročný terén vo Vysokých
Tatrách so siedmimi horskými
prémiami v Hornom Smokovci,
Magurskom sedle, Hanušovskom
sedle, Osturňanskom sedle, Vyšných Hágoch a dvakrát na Štrbskom Plese. Tri rýchlostné prémie
na pretekárov čakajú v Spišskej Belej, Tatranskej Lomnici a Štrbe.
Vo štvrtok 13. septembra v čase
od 8:00 do 11:00 hodiny sa uskutoční v hoteli Bachledka Strachan
v tatranskej obci Ždiar výjazdový
odber Národnej transfúznej služby
Poprad prístupný pre verejnosť.
Starosmokovecká Kaviareň a čajovňa U Vlka si aj na mesiac september v rámci Festivalu zdravia,
prírody a regenerácie pre svojich
zákazníkov pripravila trojicu zaujímavých tematických večerov:
v piatok 21. 9. budú mať návštevníci
možnosť zažiť poľnohospodárstvo trochu inak. Na programe je
beseda, na ktorej farma FarmVille
spod Tatier predstaví svoju prácu,
porozpráva o pestovaní pestreca
mariánskeho, o výrobe za studena
lisovaných olejov a tiež o vlastnom
chove dobytka, z ktorého produkujú prvotriedne mlieko. Večer
bude spojený s ochutnávkou ich
vlastných produktov. Sobotný večer (22. 9.) bude patriť rozprávkam – Žofka Fridrichová a Eliška
Svobodová prezradia čo-to o tom,
ako nám rozprávky vedia pohladiť
dušu a počas večera porozprávajú
o svojich skúsenostiach zo stretnutí
s vlastnými či ľudovými rozprávkami. Nedeľné stretnutie (23. 9.) s botaničkou Zuzanou Kyselovou sa ponesie v duchu tatranskej kveteny.
Tá návštevníkom predstaví a premietne o vzácnych druhoch tatranských kvietkov. Vstup na všetky tri
večery je voľný a program začína
vždy o 19:00 hodine. 
mp
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SVI Š TE U VLKA
O tajomstvách a krásach tatranskej prírody sa v piatok 17.
augusta v starosmokoveckej kaviarni a čajovni rozhovoril uznávaný tatranský zoológ a environmentalista Pavel Ballo. Počas
večera, ktorý sa uskutočnil pod hlavičkou Festivalu zdravia,
prírody a regenerácie, sa s prítomnými podelil o svoje zážitky
a pracovné skúsenosti so zvieracími obyvateľmi alpínskeho
stupňa tatranskej prírody.
Predtým, než jeho profesijný
život naplno zamestnali svište,
venoval sa ochranár Palo Ballo dokumentácii a filmovaniu
kamzíkov v alpínskom stupni
Tatier. Ako prezradil, na svište
ho naviedol brat Milan, takisto
ochranca prírody a profesionálny strážca TANAP-u. Venuje sa
im už viac ako osemnásť rokov
– dôležitým impulzom bolo
aj prepustenie GPS (Global Positioning System) Američanmi
z vojenskej sféry do komerčnej.
Prostredníctvom neho totiž zanietený „svišťológ“ zaznamenáva každú kolóniu, každú zimnú,
materskú či bezpečnostnú noru.
Na základe programu záchrany svišťa na území Tatranského národného parku zostavil
program monitoringu svišťov
v Západných Tatrách, rovnako
sa vďaka jeho úslužnej práci
vrátil svišť aj do Belianskych
Tatier. Vo svojich digitálnych
mapách má v súčasnosti zameraných vyše dvadsaťštyritisíc
svištích nôr. Letecké snímky
z ortofo máp s výskytom neposedného tatranského hlodavca
sú pomôckou pre analýzu jeho
nôr, ako aj samotných svišťov
v kolóniách, ktorých počet sa
aktuálne pohybuje okolo 1 300
jedincov (na slovenskej a poľskej strane Tatier). Aj vďaka modernej technike má Ballo lepšie
podmienky na pozorovanie

Za etologickými poznatkami „svišťológa“ Pavla Balla sú stovky hodín
terénnej práce a pozorovaní.

správania svišťov v prirodzenom prostredí – ich inštinktov,
zvykov, spôsobu života – no tiež
dokumentovanie negatívnych
vplyvov vo svišťom biotope.
Zoológ s iskrami v očiach priznal svoju radosť, keď trávi čas
hore, v alpínskom stupni: „Po
15. apríli sa zisťuje, či svište prežili ťažkú tatranskú zimu a či sa
vyhrabali; hore musím vyť vtedy,
keď svište idú na prvú pastvu
a keď vítajú pískaním prvých
kamzíkov – vtedy sa začína sviští
život. Najskôr sa vyhrabávajú
v polovici apríla v Západných
Tatrách, hore v Tatrách o niečo
neskôr a v Beliankach, ktoré sú
najsevernejšie, aj o dva týždne neskôr.“ Palo Ballo nechodí
do hôr so strachom, dôkladne
pozná každý hrebeň či žľab. Starosti mu robí len to, či sa na jar
vyhrabú všetky kolónie, či niektoré neodkryla lavína a nevymrzli: „Niekedy sa stane, že svište
sa po zimnej hibernácii nevyhrabú, väčšinou ide o mladé rodiny,
ktoré zahibernovali v lavínovom
žľabe, kde sa odtrhla základová
lavína, nenapadlo tam dva, tri
týždne nového snehu, neizoloval
nový sneh, takže prišli mrazy
a tieto svište vymrzli.“
Ballo sa počas večera s prítomnými podelil o množstvo
viac či málo známych zaujímavostí zo života svišťov, ako
je napríklad skutočnosť, že sa

Z vrchov a dolín
Jeden z dvoch tatranských
endemitov z ríše zvierat – svišť
vrchovský tatranský (Marmota
marmota latirostris).

u nás vyvíjali izolovane už tisícročia od pleistocénu (starších
štvrtohôr) a je to iný poddruh,
odlišný od ostatných druhov
svišťov – endemit jediný na svete, ktorý žije výhradne v alpínskom a sub
alpínskom stupni
Tatier, spolu so vzácnym kamzíkom vrchovským tatranským.
Popredný tatranský „svišťológ“
sa úprimne teší, keď sa ochranárom darí eliminovať negatívne vplyvy, ktoré nenápadným
hlodavcom škodia. Hoci na prírodné podmienky – pády lavín
či útoky predátorov ako sú orol
skalný, líška a rys – a neohľaduplných turistov dosah nemá, je
rád, že sa takmer absolútne podarilo odohnať pytliakov, čomu
dopomohli nastražené fotopasce, kamery a v neposlednom
rade intenzívna prítomnosť
strážcov v národnom parku.
Rovnako sa zaslúžil o nápravu
tragického stavu, keď v Belianskych Tatrách svišť celkom vymizol, a na základe vypracovanej metodiky sa spolupodieľal
na odchyte osemnástich jedincov zo Západných Tatier (na jar
roku 2008 sa odchytilo štrnásť

svišťov v Žiarskom sedle, Smutnej a Salatínskej doline a ďalšie
štyri v Bystrej doline), ktorých
novým domovom sa stali oblasti okolo Širokého sedla a Ždiarskej vidly, kde sa im momentálne dobre darí a ich počet sa
odhaduje na čosi cez päťdesiat
svištích jedincov.
Kým budú mať zvierací obyvatelia Tatier takých patrónov,
akým je aj Pavel Ballo, môžeme
veriť, že pre generácie po nás
nebudú svište či kamzíky známe len z fotografií, ale dobre sa
im bude dariť v ich prirodzenom horskom prostredí.
mp
archív TANAP-u
Svištie zaujímavosti:

spia od polovice októbra
do polovice apríla
ich telesná teplota klesne
počas zimnej hibernácie na
4 °C a srdce im udrie približne
raz za 15 sekúnd
na zadných labách majú
päť prstov, na predných len
štyri – piaty im zakrpatel,
pri hrabaní zavadzal
dožívajú sa až 18 rokov
na jeseň, pred zimným
spánkom, si vchod do nory
zatarasia kameňmi, vytvoria akýsi kamenný štupeľ
hrubý približne 80 centimetrov a pred zimou ich chráni
aj sneh, ktorý slúži ako izolácia (nato, aby prežili, musí byť
v nore aspoň 5 °C)
priemerná nadmorská
výška, v ktorej svištia mama
vychováva svoje mláďatá, je
1 870 m n. m.
v miestach, kde sa pasú,
potrebujú noru každých 5–10
metrov, pretože nad kosodrevinou sa nemajú kde schovať
a hrozí im nebezpečenstvo
útoku predátora
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Pavol Lenko: Chodníkom v kosodrevine
„Príroda je pre mňa zdrojom harmónie a pokoja, ktorý v nej hľadám... a nachádzam. Je spravodlivá, nie je v nej ani dobro,
ani zlo.“ Pavol Lenko prináša pohľad na tatranskú prírodu prostredníctvom objektívu fotoaparátu a pútavých poviedok.
Ponúka inšpiráciu na pobyt v prírode, pri ktorom môžete s uvoľnenou mysľou vnímať jej jedinečnosť. Vďaka poviedkam
a fotografiám budete tieto blízke stretnutia so vzácnymi živočíchmi prežívať spolu s ním zakaždým, keď otvoríte jeho
novú knihu Chodníkom v kosodrevine. V nej popísal svoj hlboký a úprimný vzťah k prírode, ale aj výnimočné zážitky, s ktorými sa rozhodol podeliť aj s čitateľmi Tatranského dvojtýždenníka.
Detstvo som prežil v rodine lesníka v Nízkych Tatrách.
Azda aj preto najviac vďačím
za určitý cit pre prírodu svojmu
otcovi a prostrediu, v ktorom
som vyrastal. Vo Vysokých Tatrách som dlhé roky pracoval
v ochrane prírody na Správe
TANAP-u. Najskôr ako strážca,
neskôr ako zoológ a vedúci odboru strážnej služby. No po čase
som sa už nedokázal morálne
stotožniť s celkovou ochranárskou koncepciou riadenia národného parku. Predovšetkým
vo vzťahu k jeho základným
hodnotám a smerovaniu, a tak
som radšej odišiel. Čo však neľutujem, práve naopak. Pretože
bez ohľadu na pracovné zaradenie Tatry ostali mojou srdcovou
záležitosťou. Momentálne je
opäť mojím pracoviskom príroda. Dnes využívam svoje pôvodné profesijné zameranie,
čiže lesníctvo.
Keď som knihu začal písať,
chcel som ňou osloviť široké
spektrum čitateľov. Tak bežných ľudí, deti, ako aj skôr narodených. Boli to samé veľké
výzvy, lebo doteraz som robil
najmä odborné a odborno-populárne knihy a články, no tie
sa robia celkom inak. Moja posledná kniha je iná v tom, že sú
v nej poviedky s fotografiami,
kde mi od začiatku záležalo,
aby poviedky boli jednoduché
a kniha kvalitne prevedená.
Lenže pokiaľ nie ste

profesionálny spisovateľ, je to
ako na hojdačke. Základ je však
vydržať, a to najmä vtedy, keď
toho máte plné zuby. Poslednú
knižku – Chodníkom v kosodrevine – som dával dokopy približne dva roky.
Z času na čas dostávam
otázky, či nemám strach, keď
chodím po horách sám, či sa
nebojím medveďov a pod.
Vlastne aj preto sa snažím držať
pravidla, že do žiadnej situácie
nemôžem vstupovať bezhlavo,
či bezočivo. A rovnako platí, že
dôležitá je aj určitá dávka šťastia, rešpektu a skúseností, inak
to nejde. V horách strach nemá
miesto. Je veľmi zlým radcom,
za určitých okolností je nebezpečný. Môj pobyt v prírode
vnímam ako zážitok. Keď ho
dokážem umocniť, povedzme
fotografiou, ktorá ma poteší, je
to o to intenzívnejšie. Zaujímavý bol napríklad zážitok s medveďom z prednej strany obálky
mojej novej knihy. Len vďaka
tomu, že medveď spal som sa
k nemu mohol nepozorovane
priblížiť, čo trvalo určitý čas.
Ďalší čas trvalo
jeho
fotografovanie.
Vtedy
ho

sem-tam prebudilo cvakanie môjho
fotoaparátu. Keď to
medveďa po čase
prestalo zaujímať,
nakoniec
zaspal
na pôvodnom mieste a ja som sa v tichosti vzdialil rovnakým spôsobom,
ako som sa k nemu
priblížil. Vnútorne
som to vnímal ako
krátky okamih a iba
pohľad na hodinky
ma vrátil do reálneho sveta, lebo celé
to trvalo niekoľko
hodín. A takto nejako sa zážitok odrazu zmení na príbeh s fotografiou.
To všetko vo voľnej prírode
a s pocitom, že som zviera
zbytočne nevyrušil.
Nemám druh živočícha, ktorý by bol môj najobľúbenejší.
Obľubujem skôr určité miesta,
doliny, lokality alebo zákutia.
Dokonca nemám ani obľúbené ročné obdobie. Hory
vnímam ako niečo výnimočné. Sú rovnako krásne
cez fujavicu, intenzívny
lejak alebo keď sa kúpu
v slnečných lúčoch. Fotografií som v našej prírode
zozbieral veľa. A niekedy
vybrať tie správne, povedzme aj do knihy, je ťažšie
ako napísať nejaký jej text.
Aj preto mi s ich výberom
pomáhala grafička, priatelia, známi a manželka.
Foteniu sa venujem
približne
dvadsať

Autor v jednej z poviedok píše o tokaní vzácneho tetrova
hoľniaka, ktorého zachytil aj na krásnej fotografii.

rokov, písaniu tiež asi tak, no
stále sa nepovažujem za fotografa, či spisovateľa. Ja iba fotím
a píšem to, k čomu mám vzťah
a čo mi robí radosť. Aj keď to
vždy nevyjde, alebo neurobím
ani jediný záber, zakaždým ma
P. Lenko kb
to napĺňa.

SÚŤAŽ!
Ak máte aj vy zaujímavý
zážitok zo stretnutia s tatranskými zvieratami, zapojte sa
do súťaže o knihu Chodníkom
v kosodrevine. Napíšte nám
svoj príbeh alebo pošlite zaujímavú fotografiu a možno
práve vy od nás dostanete túto
krásnu knihu z Vydavateľstva
DuBari.
Príspevky môžete posielať
do 28. septembra na e-mailovú
adresu maria.pavligova@vysoketatry.sk. Plnofarebná kniha
v pevnej väzbe má 112 strán, jej
rozmery sú 285 x 215 mm a je
vytlačená na kvalitnom kriedovom papieri. V knihe je viac
ako 80 celostranových a polstranových nádherných fotografií, 31 strán je poskytnutých
jedinečným textom. Účasťou
v súťaži súhlasíte s použitím
vašich osobných údajov a zverejnením víťazného príspevku
Tatranskom
dvojtýždenníku
kb
číslo 20. 
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v skratke
Tatry, Spiš, Pieniny je názov
pripravovaného dokumentárneho filmu, ktorý na pozadí príbehu o hľadaní vnútorného pokoja
a samého seba predstaví prírodné
krásy a kultúrne pamiatky regiónov severovýchodného Slovenska.
V tridsaťminútovom dokumente
predstavia tvorcovia snímky - scenárista Miro Damonson a filmár
Peter Culka - 25 zaujímavých lokalít Tatier, Spiša a Pienin. Premiéra
je naplánovaná na november.
Expozícia tatranskej prírody
(botanická záhrada) bude otvorená
už len do 16. septembra.
V rámci nitrianskeho Agrokomplexu sa konal 14. ročník súťaže
vyhlásenej Slovenským zväzom
včelárov o najlepší slovenský med,
medovinu, peľ, včelí vosk, medovník či kozmetiku. Prvé miesto
v kategórii mydlo a kozmetika
poputovalo do Vysokých Tatier!
Michal Gažovič zo ZO SZV Vysoké Tatry zvíťazil s Belianskym
elixírom – balzamom na tvár z divej šípky, včelieho vosku, peľu, propolisu a ďalších zdravých byliniek.
V rodinnom podniku „U šťastnej
včely“ na Antošovskom vŕšku
pod štítmi Belianskych Tatier sa
venuje ekologickému včeláreniu
a výrobe kozmetiky od roku 2013.
Druhé miesto získal Jozef Voľanský
z Bardejova za medový kondicionér, tretie Matúš Hosa z Popradu
za balzam na pery.
Na Agrokomplexe získal ocenenie aj Pavol Fabian, riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u. Od podpredsedníčky vlády a ministerky
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej si prevzal
striebornú medailu za dlhodobú
aktívnu prácu v oblasti lesného
hospodárstva.
Letný čas na úrovni EÚ funguje od 80. rokov minulého storočia.
Európska komisia vytvorila dotazník o zrušení posunu času. Až
80 % zo 4,6 milióna zúčastnených
bolo za zrušenie striedania času.
Zdá sa, že ich hlas bude vypočutý
a v budúcnosti sa možno budeme
riadiť len jedným časom. Medzi
najsilnejšie argumenty za zrušenie patrí neochota posúvať si čas
na hodinách a zdravotné riziko
(poruchy spánku), ktoré má striedanie časov za následok. Najsilnejším argumentom za zachovanie
súčasného stavu sú energetické
úspory.
Začiatkom augusta sa v Pieninách konal trojdňový výcvik
kynológov Horskej záchrannej
služby (HZS) Vysoké Tatry a Slovenský raj. Cvičenie bolo zamerané
(pokračovanie na str. 16)
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Tatry privíta jú Goralov
8. septembra sa v Starom Smokovci stretnú Gorali z 3 štátov, 6 goralských regiónov a viac ako 25 goralských obcí.
Pod končiarmi Tatier sa
pod záštitou primátora mesta Vysoké Tatry Jána Mokoša
uskutoční už 3. ročník podujatia GORAL NA GORY. Hlavnou časťou programu je symbolický výstup Goralov zo Starého
Smokovca na Hrebienok, kde
bude prebiehať oficiálne pasovanie známej osobnosti za priateľa Goralov. Minulý rok sa
ním stal populárny herec Ján
Slezák. Svojou prítomnosťou
poctí návštevníkov aj tento rok,
pričom naďalej zostáva prekvapením, kto bude ďalší oficiálny priateľ Goralov. Na tomto
úspešnom podujatí plnom goralskej kultúry sa stretnú Gorali
nielen z goralských regiónov
Slovenska, ale aj Moravy, Poľska
a v neposlednom rade všetci
priaznivci goralského folklóru
a tradičných remesiel. Táto akcia je jedným z množstva kultúrnych podujatí v mesiaci september venovaných svetovému
dňu cestovného ruchu, ktorý sa
každoročne slávi 27. septembra. Organizátorom podujatia

je nezisková organizácia Obnova kultúrnych tradícií, n.
o. z obce Hniezdne, ktorá sa
snaží prostredníctvom tohto
podujatia osloviť a spojiť všetky slovenské a zahraničné goralské regióny a milovníkov
goralských tradícií na jednom mieste.
Zraz účastníkov je na parkovisku pri kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie
v tesnej blízkosti stanice lanovky na Hrebienok. Podujatie začne o 9:00 hod., pričom
cieľom výstupu je aj tento rok
Szilágyiho vyhliadkový pavilón. História pavilónu siaha
do roku 1904. O jeho výstavbu sa pričinil Uhorský karpatský spolok, ktorý si tým
uctil ministra spravodlivosti
Dezidera Szilágyiho.
Po výstupe na Hrebienok sa Gorali presunú späť
do centrálnej časti podujatia pri starom amfiteátri
v Starom Smokovci, kde sa
o 13:00 hod. na hlavnom pódiu začne bohatý kultúrny

program plný folklóru, ktorý celé
podujatie spestrí. Tí, ktorí sa nezúčastnia turistického pochodu,
si môžu vychutnať zvyky a obyčaje Goralov zo Spiša, Liptova,
Oravy, Kysúc, Moravy a Poľska.
V rámci programu budú môcť
návštevníci nazrieť do zákulisia
tradičných ľudových remesiel
ako výroba fujár, perníkov, šitie
goralských krojov, rezbárstvo, či
košikárstvo. Pre Goralov sú typické aj tradičné jedlá, ktoré budú
účastníci ochutnávať počas celého podujatia. Goralskú gastronómiu predstavia zástupcovia
z obcí Svrčinovec, Rabča, Malý
Slavkov, Sihelné a ďalšie, ktorí
navaria chutné špeciality ako kapušňoky, chutné kysnuté koláče,
džadky a mnohé ďalšie dobroty.
Remeslá a tradičné jedlá doplní jedenásť folklórnych skupín
z goralských regiónov zo Slovenska, Moravy a Poľska, ktoré budú
súčasťou spomínaného kultúrneho programu a ponúknu tak
účastníkom dokonalé goralské
kultúrne vyžitie. Folkloristi nám
predstavia typické piesne, tance
a ľudový odev zo svojho regiónu,
čím spolu s ďalšími remeselníkmi dokonale naservírujú všetko, čo Gorali vo svojich obciach
už stáročia rozvíjajú. Nezabudli
sme ani na najmenších Goralov
a návštevníkov, ktorí si tiež prídu
na svoje, dobre sa zabavia a získajú veľa krásnych zážitkov.
Najdôležitejším bodom celého
podujatia je v tento deň vytvoriť
jednu veľkú goralskú rodinu, ktorá si ako celok spomenie na svojich predkov a udrží ich odkaz
živý. Nositeľom goralských tradícií bude v závere dňa odovzdaný
finančný grant na podporu ich
činnosti v oblasti zachovávania
zvykov a tradícií.
Podujatie GORAL NA GORY
sa každoročne teší veľkému záujmu zo všetkých strán, preto
neváhajte navštíviť tento tradičný
formát kultúrneho vyžitia. Brány
sú otvorené pre všetkých Goralov
i negoralov a pre všetkých milovníkov tradičnej kultúry a tatranskej prírody. Nepremeškajte jedinečnú goralskú udalosť a zažite
príjemnú atmosféru, ktorá naplní
Vaše srdcia hrdosťou na Vašich
predkov a umožní spoznať goralský národ. 
Viac info na:
www.goralnagory.sk
Dalibor Rusňák
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Okrúhle výročie najvýznamnejších tatranských architektov
Minulý týždeň sme si pripomenuli 150. výročie narodenia dvoch významných
architektov. Okrem toho, že výrazne zasiahli aj do architektonického diania
vo Vysokých Tatrách, ich spája niekoľko zaujímavostí.
Dušan Samuel Jurkovič a Guido Cornél
Hoepfner sa narodili v ten istý deň, 23. augusta 1868.
Guido Cornél Hoepfner – tvorca tatranských grandhotelov - sa narodil v Spišskom Podhradí. Na prelome 19. a 20.
storočia sa významnou mierou podieľal
na architektonickom dianí vo Vysokých
Tatrách a jeho stavby dodnes patria medzi
najpozoruhodnejšie v dejinách tatranskej
architektúry.
Po ukončení levočského reálneho gymnázia začal vysokoškolské štúdium na budapeštianskej Kráľovskej Jozefovej technickej univerzite v odbore strojné inžinierstvo,
odkiaľ po roku prestúpil na architektúru,
ktorú absolvoval v roku 1891. Po ukončení
štúdia sa usadil v Budapešti, kde boli širšie
možnosti pôsobenia ako v rodnom regióne, s ktorým bol však počas celého života
v kontakte. Dráhu samostatného architekta
úspešne rozbehol víťazstvami v architektonických súťažiach na rímskokatolícky kostol sv. Rocha v Subotici (dnešnom Srbsku),
divadla, na Uhorský dom umenia pre Medzinárodnú výstavu v Ríme... Ocenenia
zožal aj za podiel na dostavbe budínskeho
kráľovského hradu či za prvé detské sanatórium na Balatone, ale aj za spoluprácu
na projekte železničnej stanice v Temešvári
a na pavilóne štátnych železníc na Milenárnej výstave v Budapešti. Bol členom tímu
stavebnej kancelárie budínskeho kráľovského hradu, získal titul kráľovského radcu, panovník mu udelil Rád rytierskeho
kríža Františka Jozefa. Do architektonického diania vo Vysokých Tatrách zasiahol
na konci 19. storočia. Je autorom hotela
Csákyho dom (neskôr podľa jeho projektu spolu so susedným hotelom prestavaný
na sanatórium Tatra) a kúpeľného domu
(dnešný Centrál) v Starom Smokovci.
Jeho tri grandhotely – v Starom Smokovci,
v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese
okrem architektonických a urbanistických
hodnôt priniesli aj novú kvalitatívnu úroveň hotelových služieb a tak sa stali vlajkovými loďami cestovného ruchu a centrami
mondénneho kúpeľného života. Hoepfner
bol autorom prvého penziónu vo Vysokých
Tatrách nazývaného Tatranský domov. Počas 1. svetovej vojny projektoval na Štrbskom Plese polyfunkčný objekt kaviarne
(naposledy známa ako Končistá) a dostavbu druhého grandhotela. Po vzniku Československa sa podľa jeho projektov v Tatrách
už nič nepostavilo.
Dušan Jurkovič – tvorca budov lanovky
na Lomnický štít je považovaný za zakladateľa modernej slovenskej architektúry.
Narodil sa v obci Turá Lúka na západnom
Slovensku v národne silne orientovanej

rodine notára ako piate zo siedmich detí.
Svoje vzdelanie zavŕšil na remeselnej škole vo Viedni, kde absolvoval v roku 1889
staviteľský odbor. Počas štúdia navštívil
Martin, kde obdivoval vstupnú drevenú
bránu výstavy slovenských ľudových výšiviek od miestneho architekta Blažeja Bullu,
ktorý ju navrhol v slovenskom slohu inšpirovanom oravským dreveným zrubom.
Odvtedy mu učarovalo drevo ako najkrajší stavebný materiál a prejavila sa aj jeho
láska k ľudovému umeniu. Kvôli silnému
národnému presvedčeniu sa rozhodol presídliť na Moravu, kde mohol slobodne tvoriť, na rozdiel od Uhorska, kde vládla silná
maďarizácia. Po praxi u Bullu sa okrem
projekčnej práce zaoberal aj štúdiom, etnografickým výskumom a publikačnou
činnosťou. V roku 1899 si založil vlastný
architektonický ateliér v Brne, kde projektoval množstvo významných stavieb a kde
spoznal svoju družku Boženu, s ktorou
sa v roku 1903 oženil a mali troch synov.
Jedným z jeho najvýznamnejších diel bola
prestavba kúpeľov Luhačovice. Okrem projektovania budov a turistických chát sa venoval aj navrhovaniu nábytku a interiérov.
Po vypuknutí 1. svetovej vojny projektoval
cintoríny a pamätníky, pri ktorých na citlivo vybratých miestach harmonicky spájal
kameň s drevom. Vrcholom jeho pomníkovej tvorby je pamätník generála Milana
Rastislava Štefánika na Bradle. Po skončení
vojny a vzniku Československej republiky
sa presťahoval do Bratislavy. Nedostatok
zákaziek v novej republike ho viedol k rozpusteniu staviteľskej kancelárie. Až bytová núdza ho inšpirovala vytvoriť návrhy
na drevené montované domy. Projektoval

Dielom Dušana Jurkoviča bol aj hrazdený variant rímskokatolíckeho kostola na Štrbskom
Plese, ktorý mal stáť na mieste terajšej sochy
partizána. archív M. Semančík

obytné súbory - tzv. Légiodomy (družstevné domy československých legionárov) v Bratislave, úradnícke domy v Modre
v duchu art deco, ako i Štefánikov ústav sociálnej starostlivosti (dnešná Stredná zdravotnícka škola M. R. Štefánika) v Martine,
ktorý navrhol v spolupráci s architektom
Janom Paclom. Vďaka iniciatíve riaditeľa
Štátnych kúpeľov v Tatranskej Lomnici Ing.
Juraja Országha a politickým kontaktom
(jeho brat Jozef bol prezidentom Krajiny
Slovenskej) projektoval v druhej polovici 30. rokov pozoruhodné technické dielo
v náročných vysokohorských podmienkach – budovy lanovky z Tatranskej Lomnice na Lomnický štít. Stanice lanovky navrhnuté v rokoch 1936 až 1937 tvoria štyri
objekty: údolná stanica v Tatranskej Lomnici, medzistanica Štart, stanica Skalnaté
Pleso a vrcholová stanica na Lomnickom
štíte. Steny z tatranskej žuly sú doplnené
červeným akcentom tehlového obkladu.
Počas výstavby dochádzalo k rôznym zmenám. Bez vedomia a súhlasu architekta stavebníci pristavovali reštauračné a obytné
priestory na rozostavané staničné budovy,
čo viedlo Jurkoviča k trpkému vyjadreniu,
„že tam dnes stoja len karikatúry objektov“.
Ani údolná stanica v Tatranskej Lomnici
sa nevyhla neskorším zmenám. Päť rokov
po postavení ju výrazne zmenila nadstavba
bytov pre zamestnancov a v januári 1945 ju
zničili nemeckí vojaci. Jurkovič za svoju
tvorbu získal množstvo medzinárodných
ocenení. V roku 1946 mu bol ako prvému
architektovi udelený titul národný umelec.
Zomrel 21. decembra 1947 v Bratislave.
Po štátnom pohrebe ho po necelom roku
previezli do Brezovej pod Bradlom, kde
strávil svoje detstvo. Na jeho počesť sa
od roku 1964 udeľuje Cena D. Jurkoviča –
najvýznamnejšie architektonické ocenenie.
Hoepfnerovo a Jurkovičovo dielo sa počas polstoročnej aktívnej tvorby zapísalo
do dejín viacerých štátov. Obaja sledovali
aktuálne trendy a boli otvorení novým tendenciám. Ich tvorba vychádzala z neskorého historizmu, počas vrcholného obdobia
sa okolo roku 1900 obohacovala o secesiu
a v období 30. rokov bola v duchu funkcionalizmu. Najviac cenená je u Jurkoviča
tvorba inšpirovaná ľudovým staviteľstvom,
ktorú dokázal pretvárať a spájať s viedenskou secesiou i britskou modernou. Hoci
nie je známe, že sa osobne poznali, mohli
sa stretnúť na Štrbskom Plese v lete 1904,
keď tam v súvislosti s výstavbou grandhotela pricestoval Guido Hoepfner a o osem
dní neskôr sa v rovnakom hoteli ubytoval
Dušan Jurkovič s manželkou. V každom
prípade sa navzájom poznali prostredníctvom ich tvorby a Jurkovičovej publikačnej
činnosti v prestížnych európskych architektonických periodikách.
Maroš Semančík, kb
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(dokončenie zo str.14)

na denné a nočné vyhľadávanie a na
výcvik mladých psov. Boli vyskúšané mentálne cvičenia, ktoré poukázali na povahové vlastnosti a pripravenosť mladých psov pre výkon
povolania v HZS. Ten istý mesiac
sa psovodi so služobnými psami
zúčastnili medzinárodných pretekov záchranárskych psov v Banskej
Bystrici. Súčasťou boli aj atestačné
skúšky v dvoch kategóriách - poslušnosť a vyhľadávanie. Pretekov
sa zúčastnili psovodi so psami zo 6
európskych štátov, s ktorými si vymenili skúsenosti aj traja členovia
HZS Vysoké Tatry.
Dvaja slovenskí horolezci, účastníci horolezeckého týždňa JAMES,
vo veku 41 a 19 rokov, sa v piatok 17. augusta nevrátili z lezenia
na Dračí štít. V nočných hodinách
odišli záchranári HZS prehľadať
Zlomiskovú dolinu. Dvojicu našli
pod južnou stenou Dračieho štítu.
Žiaľ, obaja utrpeli následkom pádu
z výšky zranenia nezlučiteľné so životom. Skoro ráno odletela z heliportu v Starom Smokovci Letka
MV SR, ktorá so záchranármi letela
na miesto nešťastia vyprostiť z ťažko dostupného terénu ich telá, ktoré letecky transportovali do Starého
Smokovca a odovzdali príslušníkom polície.
Na cvičných skalách v Tatranskej Kotline došlo vplyvom zlyhania horolezeckého materiálu
k pádu 11-ročného dievčatka z výšky 15 metrov. Po páde ostala v bezvedomí, utrpela poranenia dolnej
končatiny a chrbta. V tom čase sa
na mieste nešťastia konal tréning
záchranárov Tatranskej horskej
služby – dobrovoľného zboru,
ktorí jej okamžite poskytli prvú
pomoc. Následne bola v súčinnosti sanitky a leteckých záchranárov
prevezená do nemocnice v Poprade. Ako zázrakom bola už po pár
dňoch prepustená bez väčších zranení z nemocnice.
Prostredníctvom tiesňovej linky
„18 300“ nahlásila turistka výpadok
horolezca v masíve Javorového štítu, ktorý spozorovala z turistického
chodníka vedúceho zo Zbojníckej
chaty do Priečneho sedla. Horolezec si pri páde vážne poranil
hornú a dolnú končatinu v oblasti
predkolenia. V stene bol z vrtuľníka MV SR vysadený záchranár,
ktorý poskytol 53-ročnému horolezcovi prvú pomoc a pripravil ho
na transport. Po evakuovaní zo steny pomocou palubného navijáka
pristáli v doline kde bol ošetrený
lekárkou a ďalej letecky transportovaný do popradskej nemocnice.
kb


Z vrchov a dolín

Peter Petras: Turistom nedávame len to,
čo musíme, a l e a j n i e čo v i ac
Rainerova útulňa, najstaršia a najmenšia chata vo Vysokých Tatrách, oslávila okrúhle jubileum.
Deň chaty prilákal bohatým programom množstvo návštevníkov a priaznivcov chaty a jej nemenej známeho chatára Petra Petrasa, ktorý ju spravuje už 20 rokov.
Skromnú útulňu na Starolesnianskej poľane dal postaviť
J. G. Rainer, vtedajší nájomca
Starého Smokovca, v roku 1863.
Chatka spočiatku slúžila ako
útočisko v nepriazni počasia či
horským vodcom, ktorí vodievali svojich klientov do oblasti
Lomnického štítu. Slúžila až
do roku 1884, kedy bola v jej
blízkosti vybudovaná omnoho
väčšia chata Kamzík a útulňa sa
stala skladom.
Na svoje prvé stretnutia
s „Rainerkou“ spomína Peter
Petras, ktorý ju spravuje už 20
rokov: „V roku 1963 som začal
pracovať ako vysokohorský nosič. Keď chata Kamzík v roku
1980 zanikla, zanikla aj potreba uchovať Rainerovu útulňu.
Postupne chátrala, no našťastie
sa po rokoch našla skupinka
nadšencov, ktorí ju zachránili pred spadnutím. Išlo predsa
o najstaršiu chatu vo Vysokých
Tatrách s jedinečnou architektúrou, o čom svedčila aj informačná tabuľa na jej stene.
V roku 1997 som sa bol po rokoch pozrieť na Starolesniansku
poľanu a pripomenúť si obdobie, kedy som v Tatrách začínal.
Zaskočil ma smutný osud chaty,
ktorej výnimočnosť pripomínala len spomínaná tabuľa. Mala
by predsa slúžiť ako ukážka
architektonického umenia našich predchodcov. Dlho mi jej
smutný osud vŕtal hlavou. Keď
som sa vracal z vynášky, vždy
som sa pri nej zastavil. Až raz
som sa rozhodol zistiť, komu
patrí a ako by sa jej dalo pomôcť. Vtedajším majiteľom boli
Štátne lesy TANAP-u. Rozhodol
som sa, že si od nich skúsim
chatu prenajať. Vďaka
pomoci Jána Vaverčáka
som v roku 1997 podpísal zmluvu o výpožičke.
Čakalo ma množChatár Peter Petras počas
autogramiády knihy
Na chodníku chodník Rozprávanie starého nosiča,
plnej príbehov o jeho živote
a chatárčení

stvo roboty a nezastavili ma
ani finančné problémy. Všetky
náklady na opravu som musel hradiť sám. Niečo som mal
našetrené ako nosič a učiteľ, no
veľmi mi pomohol aj brat Jožo
a priatelia. Tí mi boli hlavne
psychickou oporou. Na začiatku ma čakala komplet výmena
strechy, oprava stien, osadenie
okien, výmena komína, podlahy, ale aj odnos 36 vriec odpadu. Okrem financií bola druhou
,prekážkou‘ moja žena, ktorej
som sa to bál povedať. Zite som
to oznámil až neskôr, keď som
ju ku chate doviedol. Spočiatku
nebola nadšená a vravela, že
učím, nosím, a ďalšie starosti
nepotrebujem. No nakoniec ma
podporila a dodnes mi tu rada
pomáha.“
Chatu otvoril pred 20 rokmi

„Impulz na otvorenie mi dal
Miki Argalácz, ktorý chcel odo
mňa presný dátum otvorenia.
Tak som povedal 13. jún. Bol
to pre mňa záväzok, aby som
dovtedy chatu dokončil, a tak
som týždne pracoval deň-noc.
Keďže som mal skúsenosti
z práce na chatách, vedel som,
čo potrebuje. Zariadil som ju
v kontexte s jej výnimočnosťou.
Na burzách som zohnal staré

lyže, lezecký materiál a nosičské vybavenie. Postupne si chata získavala priaznivcov. Chcel
som sa im odvďačiť za návštevu
a poskytnúť im nevšedné zážitky. Tak som na Troch kráľov
v roku 1988 prvýkrát postavil
snehový Betlehem a zorganizoval pri ňom stretnutie s priateľmi pri ľudovej hudbe, ktoré sa
stalo tradíciou. Okrem toho som
staval aj snehovú kraslicu, nosiča, vodcu, Mikuláša, ale aj 41
metrov dlhý korbáč, ktorý išiel
od chaty až po rázcestie. V roku
1999 som pozval priateľov, aby
sme moje narodeniny a výročie
svadby oslávili na chate. Navarili sme guláš, prišla kapela a stala
sa z toho tradícia, ktorú dnes organizujem ako Deň chaty spojený s ‚nosičskou próbou‘- súťažou
v nosení, výtvarnou súťažou,
tento rok aj s autogramiádou
knihy.“

Na chodníku chodník

Chatár čas strávený na chate
nemeria rokmi, ale priateľstvami a udalosťami, ktoré tu prežil. Množstvo príbehov vydal
aj knižne, v publikácii Na chodníku chodník, ktorá vyšla už
v šiestom doplnenom vydaní.
Peter Petras dúfa, že ľudia sa
budú vždy radi vracať na ich
originálny bylinkový čaj, ktorého osvedčenú receptúru pripravujú v útulnom prostredí a rodinnej atmosfére už 20 rokov.
kb
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Lomnicu rozozvučal írsky folk
V nedeľu 19. augusta popoludní sa v mestskom parku v Tatranskej Lomnici obyvateľom i výletníkom predstavila štvorčlenná trnavská hudobná skupina Graeme Mark Band. Štyria talentovaní hudobníci odohrali viac ako hodinový koncert, ktorý tak doplnil pestrú mozaiku tohtoročného Tatranského kultúrneho leta o folkové melódie.
rozhodli vyplniť svoje nedeľné
popoludnie relaxom pri dobrej
hudbe, predstavil bohatý výber
z tvorby kapely – okrem originálnych skladieb hudobného zoskupenia však nechýbali
ani známejšie hity interpretov
ako Ed Sheeran, skupiny Coldplay, ba dokonca prekvapil
aj slovenským Jarom Filipom
či piesňou Jaromíra Nohavicu
Spevák, gitarista a sklada- sobil spolu s ostatnými členmi v anglickej verzii. Hoci sympateľ pochádzajúci z okolia Bel- skupiny vskutku prirodzene tickí Trnavčania hrali pod Tatfastu Graeme Mark sa počas a veľmi príjemne. Pesničkár, rami po prvý raz, s tunajším
lomnického koncertu napriek ktorého na pódiu sprevádzali publikom boli veľmi spokojsvojim írskym koreňom tat- muzikanti v zložení Juraj Adam ní, páčila sa im bezprostredranskému publiku prihováral (basová gitara), Marián Rado- ná spätná väzba a rovnako si
plynulou slovenčinou, na čom šovský (elektrická gitara) a Da- pochvaľovali aj technické zamá bezpochyby svoj podiel niel Kravec (perkusie), prezra- bezpečenie koncertu. Členom
aj jeho slovenská manželka. dil, že o necelý miesiac čaká skupiny Graeme Mark Band
Mladý hudobník, ktorý svojím kapelu krst ich prvého spoloč- sa koncert vydaril – vytvorili
muzikálnym prejavom v istých ného albumu a s ním spojená pohodovú atmosféru a divámomentoch pripomínal popu- koncertná šnúra po sloven- kom sprostredkovali nevšedný
mp
lárneho Glena Hansarda, pô- ských mestách. Tým, ktorí sa umelecký zážitok. 
Na svete je len niekoľko horolezcov, ktorým sa podarilo dosiahnuť vysnenú Korunu Himalájí. Korunu
tvorí 14 najvyšších hôr našej planéty v pohoriach
Himaláje a Karakoram, ktoré svojou výškou presahujú 8 000 metrov. Stáť na ich vrchole je snom
mnohých, no bez kyslíkových prístrojov to zvládlo
do dvadsať horolezcov. Jedným z nich je Popradčan Peter Hámor, ktorý na záver tatranského leta
porozprával o himalájskych dobrodružstvách, ktoré začali jeho prvým výstupom na Everest v roku
1998. Korunu dovŕšil minulého roku, keď s Mišom
Sabovčíkom vystúpil na Dhaulágirí. Pre Miša to
bola prvá, pre Peťa chýbajúca osemtisícovka.
Okrem toho absolvoval množstvo expedícií a ako
jediný Slovák stál na najvyšších vrcholoch všetkých
kontinentov.
kb
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knižnice

Albrecht, Karin: Strečink

Kniha je určená ľuďom, ktorí
vedia, že zdravie a dobrá kondícia
nie sú otázkou šťastia, ale trvalej
aktivity a snahy robiť pre seba čo
najviac prospešného. Základom
úspešného žitia sú naše každodenné rozhodnutia, napríklad dobre
jesť a pravidelne sa hýbať.

Ježovičová, Kristína: Nevidím zlo

Máte radi napätie? Napínavé čítanie s detektívnym nádychom?
Potom je pre vás táto kniha to
pravé. Siahnite po románe Nevidím zlo z pera Kristíny Ježovičovej
a nevidiacej spisovateľky Michaely
Mihokovej. Neznáme zlo zabije psa
a nechá na stene krvou napísaný
hanlivý odkaz.

Moyes, Jojo:
Posledný list od milenca

Novinárka Ellie hľadá v novinovom archíve zaujímavý príbeh, no
ani celkom neverí, že by skutočne
mohla nájsť niečo zaujímavé. Nájde
však list z roku 1960, ktorý napísal
neznámy muž a žiada v ňom svoju
partnerku, aby opustila manžela.
Ellie ten ľúbostný príbeh z minulosti fascinuje. Napriek tomu, alebo
možno práve preto, lebo sama má
pomer so ženatým mužom.

Steel, Danielle: Charles street č. 44

Starobylý dom číslo 44 na Charles Street v newyorskej štvrti West
Village je pre Francescu, hrdinku
Steelovej románu, dom snov. Bol
však postavený koncom 19. storočia a vyžaduje si veľa úprav. Francesca so svojím priateľom Toddom
doň investujú všetko svoje imanie,
a keď sa ich vzťah rozpadne, Francesca sa domu nevie vzdať.
Bendíková, Blažena:
Pokrivené životy

29. augusta sme si pripomenuli
74. výročie Slovenského národného povstania (SNP). Na Partizánskej lúke na Podbanskom sa
už tradične zišli významné osobnosti a účastníci, ktorí si pietnym
aktom pripomenuli vojnové udalosti a uctili si pamiatku všetkých
bojovníkov. Tichú spomienku
venovali najmä tým, ktorí sa v auguste 1944 nebojácne postavili
proti nemeckými okupačným vojskám. Tradičné kladenie vencov
spojené s kultúrnym programom
sa tento rok konalo pod záštitou
mesta Liptovský Hrádok a Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov. kb
Jozef Pavlík zo Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov

Názov knihy korešponduje
s osudmi ľudí, o ktorých sa v príbehoch píše. Nerozvážnymi činmi
si pokrivili vlastný život. Ide o skutočné príbehy skutočných ľudí
v bývalom socialistickom režime.

Lehotský Iva: Klasy bez zrna

Psychologická hra, v ktorej autor
mapuje mezigeneračné vzťahy.

Refrény času: Antológia
súčasnej slovenskej a českej poézie

Antológia je vyvrcholením
úspešnej dlhodobej spolupráce
medzi Spolkom slovenských spisovateľov a Obcou spisovateľov Českej republiky (OS ČR). Podnetom
na jej vznik sa stalo 100. výročie
vzniku spoločného štátu Slovákov
a Čechov. Antológia zahŕňa 18 českých a 18 slovenských básnikov.
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Z vrchov a dolín

94. stretnutie horolezcov
Tradičný horolezecký týždeň JAMES je najvýznamnejším stretnutím horolezcov
na Slovensku. Prvý oficiálne organizovaný horolezecký týždeň sa uskutočnil v auguste 1924. Vedúcim bol František Lipták, ktorý spolu Mikulášom Mlynarčíkom
a Gustávom Nedobrým založili v roku 1921 Slovenský horolezecký spolok JAMES.
Popradské pleso je vhodným miestom
na toto podujatie. Je dostupné pre starších
členov, okolité steny poskytujú možnosti
na lezenie a čoraz obľúbenejšie bouldrovanie na veľkých balvanoch v Mengusovskej doline, kde sa uskutočnil 9. ročník
neformálnej súťaže HUDY Tatry Boulder
Blast. Singingrock zas pripravil zhybovaciu súťaž Tatranská výzva. Na neďalekom

Symbolickom cintoríne si účastníci uctili
pamiatku kamarátov, ktorí zahynuli v horách. Posledný večer boli ocenené najlepšie
výstupy týždňa. Medzi ženami bola ocenená Katka Lukačková, ktorá so spolulezcom
Michalom Nagym vyliezla Tilleho hranu
(7- OS) na Východný štít nad Železnou
bránou a Zuzana Jargašová, ktorá s Vítom Vyskočilom vyliezla cestu Carpe diem

(8- OS) na Ostrve. Jakub Mucha a Peter
Cipka vyliezli kombináciu Orlowski a Stanislawski na Galérii Ganku, Martin Krasňanský a Ján Smoleň dali Spoločnú reč
klasifikácie 8+ a Shangri La (8 OS) na Ostrve. Hlavný program bol spojený s prednáškami s významnými hosťami a lezcami,
ktorí dosiahli za posledný rok mimoriadne
úspechy. Jožo Krištoffy sa podelil o zážitky
z lezenia hodnotnej, 11-dĺžkovej cesty Hotel Supramonte obtiažnosti 8b (10 UIAA)
na Sardínii. V piatok vystúpil hlavný hosť
– Slavo Drlík. „Hlavných hostí sme mávali
(pokračovanie na str. 23

Súčasťou 94. ročníka horolezeckého týždňa JAMES bola aj pietna
spomienka na Symbolickom cintoríne
pod Ostrvou. kb

Bude v Tatrách via ferrata?
O zaistené cesty - v Taliansku známe ako via ferraty,
v Rakúsku či Švajčiarsku ako klettersteige - narastá záujem aj na Slovensku. Vyskúšať si ich môžete napríklad
v Slovenskom raji, Skalke pri Kremnici, na Martinských
holiach a čoskoro možno aj vo Vysokých Tatrách.
O vybudovaní takejto cesty vo Vysokých Tatrách sa uvažovalo už v roku 2013. Ferrata mala viesť zo Sedielka cez Širokú vežu (2 461 m) do Priečneho sedla. S nápadom prišla
Oblastná organizácia cestovného ruchu región (OOCR) Vysoké Tatry. Spustila sa diskusia, či takéto cesty vôbec patria
do Vysokých Tatier. Nie sú to ani turistické, ani lezecké trasy,
ktoré vyžadujú osadenie istiacich prvkov do terénu, čiže určitý zásah do prírody.
Sú určené pre zdatnejších turistov - vyžadujú silu a lezecké
schopnosti, no často aj odvahu. Na ich prejdenie potrebujete špeciálny výstroj – ferratový set, istiace pomôcky, prilbu.
V roku 2013 sa medzi ochranármi, Horskou záchrannou službou a správcom územia uskutočnilo viacero rokovaní o predloženom zámere otvorenia tejto trasy. Spočiatku vyzerali byť
všetky strany danej myšlienke naklonené, no nakoniec nebola

podporená niektorými dotknutými orgánmi a návrh bol pozastavený. Do ďalších rokov už OOCR podobné projekty nezahrnula do rozpočtu a na návrh sa pozabudlo. Vlani otvorili
túto tému členovia Klubu Slovenských turistov (KST). V rámci
cezhraničného projektu rozvoja turistickej infraštruktúry v slovensko-poľskom pohraničí plánujú z projektových prostriedkov vybudovať zaistenú cestu v oblasti Predného Soliska, na čo
získali potrebný súhlas Správy TANAP-u aj Horskej záchrannej služby. Výhodou tejto steny je jej dostupnosť a pohodlný
zostup. Pod navrhovaný pilier vedie žltá značka zo Štrbského
Plesa k vodopádu Skok. Nástup cez kamenné suťovisko bude
zárukou, že ani zvýšený pohyb návštevníkov nespôsobí eróziu
pôdneho krytu či poškodzovanie kosodreviny. Pri inštalácii istiacich prvkov bude cieľom čo najmenší zásah do skaly kvôli
ochrane prírody a zníženiu nákladov na inštaláciu i údržbu. Asi
trojhodinový výstup by začínal veľkou kolmou stenou, ktorá by
mala odradiť nedostatočne pripravených záujemcov. Ferrata by
mala končiť napojením na červenú turistickú značku z Chaty
pod Soliskom na Predné Solisko s celkovým prevýšením asi
400 m. Zostup na Chatu pod Soliskom odtiaľ potrvá asi 30 minút. Jednou z výhod lokality je, že v prípade núdze umožňuje
kb
rýchly zásah Horskej záchrannej služby.
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P l áva n í m k d ôv e r e
Vo Vysokých Tatrách majú mamičky s deťmi jedinečnú príležitosť, ako si spríjemniť
a ozvláštniť spoločne trávený čas. V hoteli Átrium v Novom Smokovci sa každú stredu a sobotu konajú plavecké kurzy BabyClubu Plaváček SK pre rodičov a ich ratolesti. Viac o celej
koncepcii kurzov i o tom, ako prebiehajú, nám prezradila inštruktorka Gabriela Bačová.
Tá sa detskému plávaniu
v Tatrách venuje od marca minulého roku, hoci na svoje kurzy bola nachystaná už omnoho
skôr. Potrebovala však nájsť to
správne miesto – vhodný bazén,
ktorý by vyhovoval potrebám
malých plavcov, aby sa v ňom
cítili príjemne: „Nevyhnutná je
teplá voda, čistá voda, súkromie,
lebo to sa v hluku robiť nedá.
Keby nás niekto rušil, celkom by
to stratilo ten hlavný význam,“
vysvetľuje študovaná psychologička. Celá história Gabikiných
kurzov pre najmenších začala
zbieraním skúseností v českom
Plaváčiku a o veľký krok vpred
ju posunulo tiež materstvo
a plávanie s vlastnými deťmi.
Na jej kurzoch platí filozofia, že
dieťa sa neučí plávať na výkon,
ale je sprevádzané do vodného
prostredia. Rodič mu ukazuje
smer, spolu s ním prekonáva
strach a je mu oporou, aby si
samo prešlo cestou k dobrému
vzťahu k vode. „To nie je postavené na tom cieli, že sa dieťa
naučí plávať, ale ide práve o čas,
ktorý rodič s dieťaťom na mojich
kurzoch spolu strávia, o vzájomnú blízkosť. Kvalitný čas je proste
darom, ten nemôže priniesť nič
zlé, naopak, pre dieťa prinesie
samé dobré veci. Keď môžem
vytvoriť priestor na ten ozajstný
čas s dieťaťom, je to veľká vec.“
„Maličké dieťa nemá príležitosť byť so športom konfrontované, v zásade jedine s plávaním, lebo nechodí, je odkázané
len na to, že ho držia rodičia,
keď sa chce niekde presunúť. No
už polročné deti sa vo vode hýbu
tak, ako by sa inde nehýbali –
lebo sa otočia, prevrátia. To je
skutočne asi prvý šport, ku ktorému má dieťa nejaký prístup,“
zdôrazňuje inštruktorka Gabika, ktorá je presvedčená,
že takéto intuitívne plávanie
prináša celej rodine množstvo
benefitov. Okrem upevňovania
vzájomného vzťahu pomáha
budovať detskú imunitu, posilňuje svalstvo, podporuje rozvoj psychomotoriky...
Po tridsaťminútovej aktívnej
fáze v bazéne nasleduje fáza

Kurzy Plaváčika
navštevujú deti
od 5 mesiacov
do 7 rokov.

pokoja – mamičky s deťmi sa
idú vyhriať buď do vírivky,
alebo aj do sauny, ktorá má
na organizmus extrémne dobré účinky, a napokon sa detičky masírujú a ďalej trávia čas
hrou v detskom kútiku. Takto
zrelaxované dieťa má potom
priestor pre svoj rozvoj. Inštruktorka si uvedomuje však
aj ďalšie skryté aspekty tohto
aktívneho relaxu, ktoré majú
pozitívny dopad na vývoj dieťaťa: „Voda je živel – ako vie byť
príjemná, tak vie byť aj nebezpečná. Teraz sa k výchove pristupuje benevolentnejšie, voda
určuje hranice veľmi rýchlo, nemôžeme si v nej robiť, čo chceme, a to nie preto, lebo nám to
niekto nedovolí, ale preto, že to
Plávanie bábätiek pomáha najmä upevňovať puto s rodičmi.

tak jednoducho funguje, taký je
zákon prírody – ak sa s vodou
nezžijeme, veľmi rýchlo nám
to spočíta. Kým tie najmenšie
deti sú veľmi tesne naviazané
na mamu, na rodiča, väčšie
dvoj-, trojročné deti sa už učia,
že do vody sa nechodí bez dozoru ani sa neposúva od brehu.
V tom je pridanou hodnotou
aj obrovský výchovný moment,
že si vo svete nemožno robiť úplne všetko, čo chcem, pretože to
chcem. Zároveň musia byť deti
tiež flexibilné a nemyslieť si iba
to, čo od nich chcú dospelí, aby
si mysleli.“
Bábätká môžu plávať aj od
narodenia, no prvý polrok života sa pláva len doma vo vani,
keďže imunita dieťaťa sa iba
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vytvára. Lekcie sú rozdelené
pre deti od 5–12 mesiacov, 1–3
rokov a 3–6 rokov. Čím menšie
dieťa, tým viac vidno, že si ten
pocit pod vodou pamätá, že to,
že sa tam nedýcha, nie je nejakým spôsobom desivé alebo
nič zvláštne, čím menšie dieťa,
tým je to ponorenie jednoduchšie. Záujemcovia o kurzy majú
možnosť zúčastniť sa otvorenej
hodiny, aby najskôr zistili, či im
takýto spôsob plávania s deťmi
vyhovuje, a takisto sa môžu spýtať na všetko, na čo sú zvedaví
a na základe toho sa rozhodnú.
O ďalšej pridanej hodnote
(nielen pre jej kurzy plávania,
ale aj pre život) hovorí v súvislosti s prostredím Vysokých Tatier. Tie sú pre Gabrielu Bačovú a jej dvojičky v prvom rade
domovom, sú pre ňu dôležité,
no veľké plus znamenajú aj pre
návštevníkov jej kurzov. Rodičia, ktorí sem so svojimi deťmi
zavítajú napríklad z Popradu,
Kežmarku, Levoče alebo aj Liptovského Mikuláša – z mestského prostredia – si neprídu len
odplávať kurz, oni sem chodia
v podstate na výlet a spoločný
čas si potom ešte predĺžia vďaka tomu, čo ponúkajú tie hory
a človeku sa odtiaľto nechce.
Pobyt vo vode so sebou prináša veľa uvoľnenia a na kurzoch
Plaváčika to platí dvojnásobne –
nie je podstatný výkon, ale budovanie a posilňovanie dôvery
medzi rodičom a dieťaťom, spoločné prežívanie pozitívnych
emócií a radosti a prekonávanie
mp
vlastných strachov. 
archív Gabriela Bačová
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Lomnický green hostil juniorských golfistov
V dňoch 21. až 23. augusta sa uskutočnil 9. ročník prestížneho golfového turnaja FALDO Series Slovakia
Championship pre juniorov do 21
rokov.
Na turnaji v rankingu WAGR v golfovom rezorte Black Stork vo Veľkej Lomnici si svoje sily zmeralo 44 mladých
golfistov zo Slovenska a Českej republiky – s podporou svetovej a európskej
golfovej organizácie The R&A a European Tour. Kvalita hráčov na ihrisku
pod Vysokými Tatrami z roka na rok
rastie, výnimkou nebol ani tohtoročný
turnaj, ktorý už od prvých chvíľ potvrdzoval veľké očakávania organizátorov.
Súťažilo sa v kategóriách juniori
do šestnásť, osemnásť a dvadsaťjeden
rokov; juniorky do šestnásť a dvadsaťjeden rokov. Zúčastnení navyše získali

body do WAGR (World Amateur Golf
Ranking) – svetového amatérskeho
golfového rebríčka. V pätici najvyššie
umiestnených sa ocitli: Michal Brezovský (v kategórii juniori do 21 rokov
so skóre 70/67/70), Pavol Mach (v kategórii juniori do 18 rokov so skóre
75/74/69), Samuel Husárik (v kategórii
do 16 rokov so skóre 73/77/75), Karolína Stará (v kategórii junioriek do 21
rokov so skóre 76/73/71) a Antónia Zacharovská (v kategórii junioriek do 16
rokov so skóre 72/73/73). Päť víťazov
zároveň postúpilo do európskeho finále FALDO Series Grand Final, ktoré
sa uskutoční v novembri tohto roku
v Spojených Arabských Emirátoch.
Na tatranskom ihrisku odohrali juniori
výborný golf, o čom svedčia aj skvelé
mp
dosiahnuté výsledky. 

Adrian Forrai

Medzinárodný prvoligový zápas
vyhrali Ružomberčania

Slovenská hymna otvorila druhý ročník medzinárodného
futbalového turnaja mládeže U-15 O pohár Vysokých Tatier.
Deväť prvoligových družstiev sa zišlo v Tatranskej Lomnici,
kde počas troch dní odohrali v boji o putovný pohár napínavé zápasy vo výbornej atmosfére.
Futbalistov – trénerov, hráčov a vedúcich mužstiev - privítal primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš a Roman Chodníček – hlavný
organizátor a iniciátor založenia turnaja. „Síce v Tatrách nehráme
na takej vysokej úrovni, som vďačný organizátorom, Milanovi Horákovi a jeho rodine, priateľom, že každoročne organizujú tento kvalitný turnaj na našich ihriskách,“ vyjadril radosť a vďaku primátor.
Pod Tatry zavítali družstvá kategórie U-15 zo Slovenska a Moravy.
Trojdňové celodenné zápasy odohralo deväť mužstiev: MŠK Žilina,
MFK Ružomberok, FC Nitra, FK JUPIE Banská Bystrica – Podlavice, FK Poprad, FC DAC 1904 Dunajská Streda, 1. FC Slovácko,
FC Spartak Trnava, ŠK Slovan Bratislava. „Myšlienka založiť tento
turnaj vznikla spontánne s Romanom. Spoločne sme tento nápad rozvinuli a vznikol tatranský futbalový turnaj mládeže. Minulého roku
tu bolo šesť, teraz deväť kvalitných mužstiev,“ povedal Milan Horák.
„Turnaj sme chceli zamerať najmä na deti, čo sa nám prvýkrát podarilo vlani. V spolupráci s manažérmi a trénermi sa nám tu podarilo

dotiahnúť skvelé tímy U-15, čiže ročník narodenia 2004. Budúci rok
budeme mať viac družstiev z Čiech a pravdepodobne aj z Poľska alebo Maďarska. Budeme sa snažiť udržiavať tento kvalitný turnaj čo
najdlhšie. Spolupracujeme aj s mestom – prevažne s pánom primátorom, pod ktorého záštitou sa turnaj odohral. Hrajú tu prvoligové
družstvá, takže za domácich tu máme chlapcov z Popradu,“ zhodnotil Chodníček. Zápasy odohrali na dvoch ihriskách v skrátených
tridsaťpäťminútových zápasoch. Všetci účastníci získali pamätné
medaily a najlepší hráči získali dresy Stana Šestáka a originálne futbalové lopty Ligy majstrov a poháre. Najlepšími hráčmi FK Poprad
bol nádejný Filip Ďateľ a Samuel Dianovský, ako najlepší brankár
turnaja bol ocenený Lukáš Macháček z 1. FC Slovácko. Putovný
pohár primátora mesta získali hráči MFK Ružomberok, ktorí si ho
prevzali od družstva z Trenčína, ktoré sa tohto roku pre extraligové
povinnosti turnaja nezúčastnilo. Vďaka organizátorom, sponzorom
a pomoci domácich dobrovoľníkov Vysoké Tatry hosťovali kvalitný
turnaj, ktorého úroveň z roka na rok narastá po športovej, ale aj po
kultúrnej stránke. Podujatie moderoval Matej Landl, Juraj Šoko Tabaček, Roman Slanina a Michal Kubovčík alias Stano Sojka, ktorí
sa už tešia na budúci ročník. Piatkový podvečer prilákala skupina
kb
Castelans Elán revival nielen fanúšikov futbalu.

Víťazné družstvo 2. ročníka futbalového turnaja O pohár Vysokých Tatier - MFK Ružomberok.

M.Valko
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Gabriel Jamnický kandiduje na primátora
Vysokých Tatier, chce ich spájať
Gabriel Jamnický sa bude v novembrových komunálnych voľbách uchádzať o post primátora mesta Vysoké Tatry. Kandiduje za KDH.
“Uchádzam sa o dôveru Tatrancov, a to z viacerých dôvodov. Dôverne poznám naše mesto,
žijem tu celý život, dlhé roky pracujem v oblasti cestovného ruchu. Ako poslanec mestského
zastupiteľstva mám skúsenosti z komunálnej
politiky, takže viem, čo ľudí trápi, ako problémy riešiť. A napokon, pri mojom rozhodovaní zohrala dôležitú úlohu podpora od ľudí
pri našich stretnutiach” uviedol Jamnický,
ktorý do predvolebnej súťaže ide so sloganom:
Gabo spája Tatry.
Jamnický ohlásil oficiálnu kandidatúru na
primátora mesta Vysoké Tatry symbolicky:
prvého septembra a pri Sliezskom dome, na
brehu Velického plesa. Informuje o tom na
svojom facebokovom profile: „Sliezsky dom
má vzácnu históriu. Vysvätil ho svätý otec
Ján Pavol II., navštevoval ho už ako študent.
Dlhé desaťročia spája generácie ľudí, ktorí
sem chodia obdivovať krásu našich veľhôr.
Je to aj miesto, kde sa začína výstup na Gerlach, najvyšší slovenský štít,“ doplnil kandidát
na primátora. Zaujímavosťou je, že práve na
Sliezskom dome Gabriel Jamnický ako poslanec mestského zastupiteľstva vykonáva sobášne
obrady a spája osudy ľudí.
„Vysoké
Tatry
boli
kedysi
pýchou
Slovenska. Ich rozvoj naštartovali naši predkovia, z ktorých práce žijeme doposiaľ. Mesto
Vysoké Tatry stratilo dynamiku, chýba ucelená
koncepcia i systémové riešenia. Zmohli sme sa
len na rekonštrukcie a modernizácie, bez ohľadu na originalitu, architektúru a prírodu, ktoré
robia Tatry jedinečnými. Bez ohľadu na postoj
Tatrancov k týmto vážnym témam. Zabúdame
na riešenie domácich problémov, ktoré sa priamo týkajú našich ľudí.
Parkoviská, služby pre seniorov, lepšia

GABRIEL JAMNICKÝ
kandidát na primátora
mesta Vysoké Tatry

občianska vybavenosť, väčší priestor pre
mladé rodiny, kultúrne vyžitie, užšie prepojenie jednotlivých mestských častí, ale aj citlivý
rozvoj infraštruktúry vzhľadom na nápor cestovného ruchu a s ohľadom na životné prostredie... „Myslím si, že viac, ako škriepky a
zbytočné spory, ktoré nikam nevedú, ľudí zaujíma, čo v našom meste spraviť, aby sa tu dobre žilo,” vysvetlil Jamnický. Zároveň doplnil,
že spomínané kľúčové témy vychádzajú priamo
od ľudí.
“Počas leta som prešiel každý kút nášho mesta, rozlohou druhého najväčšieho na Slovensku. Absolvoval som množstvo stretnutí, debát.

Aj preto, že som pripravil dotazníkový prieskum a snažil som sa ho osobne doručiť do
každej schránky. Podnetmi a pripomienkami
naň písomne zareagovalo 367 Tatrancov, čo je,
myslím si, slušná vzorka na kompaktný volebný program. Jeho piliere detailne a postupne
do volieb predstavím,” vysvetlil Jamnický.
„Táto kandidatúra nie je len o mne. Mám pri
sebe tím kvalitných, šikovných aj mladých ľudí
a ich ambíciou je Tatry spájať, posúvať dopredu, v prospech všetkých Tatrancov. Od roku
1990 podnikám v oblasti cestovného ruchu.
Spojil som Tatry s Pieninami a verím, že sa
nám to podarí aj u nás doma..“

Vydavateľ nezodpovedá za obsah inzercie.

Kto je Gabriel Jamnický?

Vyštudoval Gymnázium v Kežmarku, odkiaľ
pokračoval Celý svoj život spojil s Tatrami, štvrtý
rok je poslancom mestského zastupiteľstva. Tatry
mu veľa vzali. V roku 1979 pri havárii vrtuľníka
v Mlynickej doline prišiel o brata Bernarda, ktorý
zachraňoval životy. Napriek tomu, na naše krásne
Tatry nikdy nezanevrel. Od roku 1990 podniká
v oblasti cestovného ruchu.
Vyštudoval Gymnázium v Kežmarku a v štúdiu
na pokračoval v Bratislave na Fakulte telovýchovy a športu Univerzity Komenského. Už ako študent strednej a vysokej školy brigádoval a od roku
1976 bol riadnym členom Dobrovoľnej horskej
služby. Po ukončení štúdia sa stal trénerom v
lyžiarskych triedach na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. V pozícii trénera či vedúceho
výpravy sa zúčastnil štyroch paralympijských hier,
zaslúžil sa o zisk prvých medailí najmä zrakovo
znevýhodnených športovcov.
Objednávateľ: Gabriel Jamnický, Nový Smokovec. Dodávateľ: Gabriel Jamnický, Nový Smokovec.
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S o b o ta v  z n a m e n í b e h u
Prvý septembrový deň prilákal všetkých
zanietených bežcov – malých aj veľkých.
Na Námestí sv. Egídia v Poprade sa
o 11:00 hod. uskutočnil 4. ročník Popradského polmaratónu so sprievodnými
bežeckými podujatiami, na ktorých sa
zúčastnilo vyše 800 športuchtivých nadšencov. Finále Tatry v pohybe PRESTIGE
TOUR 2018 bolo tiež spojené s vyhlásením bežeckého kráľa a bežeckej kráľovnej Tatier – stali sa nimi Jozef Dubašák
a Patrícia Puklová.
Podtatranský polmaratón spája Poprad
s mestom Svit a prechádza obcou Spišská
Teplica na trati dlhej 21,2 km. Jeho tohtoročným víťazom sa stal domáci bežec
z klubu AK Steeple Poprad Jozef Dubašák,
ktorý predpísanú trasu absolvoval v čase
01:14:52,35, spomedzi žien sa najrýchlejšou stala Patrícia Puklová, ktorá do cieľa
dobehla po hodine, 27 minútach a 40,88
sekundách. V rámci polmaratónu, rovnako
ako Primátorskej desiatky, boli muži rozde-

lení do piatich a ženy
do štyroch kategórií
v závislosti od veku.
10-kilometrový beh
mestom a blízkym
okolím
prichystali
organizátori pre všetkých tých, ktorí si
netrúfli na polmaratón, no atmosféru
obľúbeného preteku
so štartom v srdci
Popradu si nechceli
nechať ujsť. V absolútnom poradí Primátorskej desiatky sa
ako prví umiestnili domáci Štefan Bachratý (35:46,47) a holandská bežkyňa Manon
Mensink (42:50,15).
Organizátori podujatia však nezabudli
ani na najmenších nadšencov bežeckého
športu – Behu budúcich prvákov sa mohli
zúčastniť všetky deti vo veku 4 až 7 rokov.
No a sobotné súťaženie doplnil tiež Mini

polmaratón, ktorého účastníci si mohli vyskúšať 2,1 km dlhý úsek polmaratónskej
trate, ako aj pretek nordic walkerov, ktorí
absolvovali trať zo Svitu do Popradu. Podujatie sprevádzalo príjemné letné počasie
a organizátori sa tešili skvelej účasti pretekárov, ktorí si okrem medailí domov odnášali najmä dobrý pocit zo športovania.
mp


Tatry boli opäť v pohybe
V sobotu 25. augusta sa uskutočnil 25. ročník pretekov
vo vyše osemkilometrovom behu do vrchu. Bežci štartovali
v podtatranskej obci Gerlachov a pokračovali Velickou dolinou do cieľa pri Sliezskom dome, pričom pre dorastenecké
a žiacke kategórie boli nachystané kratšie trate na Tatranskú
Polianku a k hotelu Hubert.
Horský kros Gerlach predstavuje jedno z dvadsiatky športových podujatí zo série Tatry
v pohybe a za jeho realizáciou
stoja o. z. Horský kros Gerlach,
obec Gerlachov, mesto Vysoké Tatry, Slovenský atletický
zväz a Štátne lesy TANAP-u.
Pre športuchtivých bolo pripravených niekoľko trás – hlavnou bola bežecká a Nordic
Walkingová trať dlhá 8 400 m,
s výškovým prevýšením 879 m.
Muži a ženy súťažili v najdlhšej
bežeckej disciplíne rozdelení
v štyroch vekových kategóriách a preteku sa zúčastnili tiež
juniori a juniorky do 19 rokov.
V absolútnom poradí sa na prvých priečkach umiestnili poľskí pretekári – spomedzi mužov
bol najrýchlejší Andrzej Dlugosz s časom 46:08, 35 a víťazkou celkovej ženskej kategórie
juniorka Magdalena Kobielusa
s výsledným časom 54:52,80.
V Nordic Walkingu nastúpili na štart športovci v mužskej
a ženskej kategórii nad 19 rokov. Mužským víťazom sa stal
Viktor Lapšanský (01:12:50,61)

a medzi ženami sa umiestnila
najlepšie Iveta Dobrocká, ktorá dorazila do cieľa s časom
01:28:07,36. Na 3 650 m dlhú
trať do Tatranskej Polianky
s 200-metrovým prevýšením
sa podujali súťažiaci v štyroch
kategóriách: muži a juniori/
ženy a juniorky, muži nad 50
rokov/ženy nad 50 rokov, dorastenci/dorastenky,
starší
žiaci/staršie žiačky – najlepšie
výsledky v absolútnom poradí dosiahli Adam Tomeček
(15:19,60) a Nela Pubalová

archív podujatia

z Českej republiky s časom
17:39,60. Na 2 250-metrový
beh s prevýšením 109 m sa
vydali mladší žiaci a žiačky,
ktorí zabehli z Gerlachova
k hotelu Hubert. Ako prví
dobehli Čech Daniel Toman
(10:14,50) a Nela Tischlerová
(15:28,60).
Bežecká akcia, ktorá sa teší

Koncom letných prázdnin sa uskutočnil 5.
ročník jedinečného horského ultramaratónu Tatranská šelma. Náročný päťdesiat
kilometrov dlhý horský beh s prevýšením
viac ako 3 000 metrov traverzoval popod
všetky tatranské doliny. Z Troch studničiek
vyštartovalo dvesto bežcov, 49 z nich
nesplnilo časový limit 10 hodín a 30 minút.
Cez Vysoké a Belianske Tatry najrýchlejšie
prebehol Tomáš Maceček (CZ), ktorý bol
v cieli pri hoteli Magura v Ždiari za rekordných 5 hodín a 23 minút. Najrýchlejšou
ženou bola Poľka Kinga Kwiatkowska,
ktorá za Macečekom zaostala o 1 hodinu
a 44 minút. archív podujatia kb

veľkej obľube, nesklamala
zúčastnených ako aj organizátorov ani tentoraz. Na tých
najlepších čakala finančná
odmena či pohár podujatia.
Vyhodnotenie pretekov sa
uskutočnilo v popoludňajších
hodinách v blízkosti Obecného úradu obce Gerlachov.
mp
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94. stretnutie horolezcov
(dokončenie zo str. 18)

aj zo zahraničia. Boli to naši
priatelia z Poľska, Slovinska či
Talianska, najčastejšie z Česka. Posledné roky si vyberáme
z našich starších, skúsených členov, čo sa mi taktiež veľmi páči.
Majú kadečo polezené a je to
zaujímavé aj pre mladých. Počujú nové mená, ale aj o výstupoch, ktoré sú vo svete často
uznávané a u nás takmer nepoznané. Stano Glejdura s Janom
Porvazníkom vyliezli v 80. rokoch dodnes najťažšiu mixovú
cestu v oblasti Mont Blancu. Je
to svetová špička, no títo lezci
to podajú vždy veľmi skromne.
Tohtoročný hosť – Slavo Drlík
– dal na Pamíre v roku 1981
prvé opakovanie ruskej cesty
na južnej stene Štítu Komunizmu (7 500 metrov) alpským
štýlom vo veľmi ťažkej, tri kilometre dlhej stene. Výstup absolvoval s Milom Neumannom
a Karolom Jakešom. Bolo to významné Československé horolezecké trio, ktoré prišlo pôsobiť
do Vysokých Tatier. V tom čase
to bol v rámci výškového, vrátane himalájskeho lezenia top
svetový výkon, ktorý je doteraz
prelomovým. Slavo premietal
cez diaprojektor staré zaprášené diapozitívy, čo malo svoje
čaro. Hoci som mu množstvo
diákov dávnejšie zdigitalizoval, takto sa mu to páčilo viac,“
zhodnotil Igor Koller – predseda slovenského horolezeckého spolku JAMES. Jedným
z účastníkov bol aj 91-ročný
Ivan Kluvánek. S úsmevom
a iskričkami v očiach spomína na svoj prvý horolezecký
týždeň JAMES: „Prvýkrát som

bol na JAMES-e v roku 1952.
S malými výnimkami, keď som
sa bol túlať po svete, som sa ho
zúčastnil každý rok. Zmenilo
sa odvtedy veľa, no celkový ráz
ostáva stále jednaký: stretávame
sa tu stále tí istí ľudia, pribúdajú
mladí, s ktorými sa máme ešte
radšej. Celé ma to veľmi oduševňuje, pretože tu sú ľudia rovnakej krvnej skupiny ako som ja.
Teraz medzi nami staršími už
nie je rivalita ako kedysi, ale
ostalo len pekné kamarátstvo.
Mám to tu veľmi rád, spomíname na zážitky, historky z lezenia
a výstupov. Je tu aj Ivan Lehotský, s ktorým som bol v roku
1955 na prvom zimnom prechode hlavného hrebeňa Vysokých Tatier. Zažili sme tu krásne
chvíle a doteraz si nepamätám
ani žiadne nešťastie. Až dnes...“
Príjemnú atmosféru 94. ročníka poznačili viaceré tragické udalosti. Počas roka odišlo
viacero kamarátov a z lezenia
na Dračom štíte sa už nevrátili
dvaja účastníci horolezeckého
týždňa. Časť programu bola
venovaná ich spomienke. Večer sa spomínalo na významných horolezcov, ktorí tento
rok odišli do lezeckého neba:
23. mája zomrel po dlhej chorobe 81-ročný Banskobystričan Ján Banko. Jamesák telom
i dušou, lyžiar, prvý spolulezec
Vlada Tatarku a milovník hôr,
na ktorého kamaráti spomínajú ako na človeka s neuveriteľnou dávkou optimizmu.
Ivan Fiala pôsobil ako tréner,
bol dlhoročným členom reprezentačných horolezeckých
družstiev, horolezecký funkcionár a publicista, zaslúžilý

majster športu. Na svojom
konte má stovky výstupov
vo Vysokých Tatrách a v horstvách celého sveta. Známy je
najmä ako prvý Slovák, ktorý stál na vrchole osemtisícovky, keď spolu s Michalom
Orolínom vyliezli 11. 7. 1971
na Nanga Parbat (8154 m)
po prvom opakovaní cesty legendárneho Hermanna Buhla.
Zomrel v Bratislave v piatok
13. júla vo veku nedožitých 77
rokov. Azda najbolestivejšia
bola spomienka na 27-ročného
Maroša Červienku, dlhoročného reprezentanta a jedného
z najlepších slovenských horolezcov v stredných horách,
ktorý je od 1. júla nezvestný
na južnej strane Mont Blancu.
Maroš mal v pláne sólový vý-

stup Majorovou cestou v južnej
stene Mont Blancu. Táto cesta
patrí ku klasickým veľkým výstupom na Mont Blanc, no je
objektívne nebezpečná pre pád
lavín a serakov. Maroš ju preto
chcel vyliezť v noci a zostúpiť
do Chamonix. Do Chamonix však neprišiel a jeho telefón bol nedostupný. Preto sa
3. júla rozbehla pátracia akcia.
Žiaľ, ani množstvo dobrovoľných záchranárov a helikoptér
nenašlo stopy po Marošovi.
Pátranie bolo prerušované
nepriaznivým počasím, keď
v noci napadlo až 30 cm nového snehu a pod Majorovou
cestou bolo spadnutých niekoľko lavín. Po pár dňoch pátraciu akciu ukončili...
kb


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 to-

tožnosti 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.

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
437 712, domácnosti aj firmy.
Umelecký maliar vezme
do prenájmu menší svetlý
priestor vo Vysokých Tatrách,
miestnosť vhodnú na zriadenie
ateliéru. Kontakt: 0908 329 961.

Hľadáme súrne dlhodobý
prenájom 3-izbového bytu prioritne v Tatranskej Lomnici,
prípadne Smokovci (4-členná slušná rodina). Kontakt:
0903 242 887.
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, 0918 665 455.

Pre občanov a návštevníkov Vysokých
Tatier vydáva mesto Vysoké Tatry. Vedúca redaktorka: Mgr. Mária Pavligová,
PhD. (e-mail: maria.pavligova@vysoketatry.sk). Redaktorka: Mgr. Katarína
Bohušová (katarina.bohusova@vysoketatry.sk). Sídlo vydavateľa a adresa
redakcie: Mestský úrad, 062 01 Starý
Smokovec, IČO: 00326585 tel.: 052/478
04 38, fax: 052/ 478 04 59, www.tatry.
sk. Výroba novín: Popradská tlačiareň,
vydavateľstvo s.r.o., Popradskej brigády
13, Tel.: +421(0)52 788 14 91, 92, e-mail: poptlac@poptlac.sk. Ev. č. MK SR:
3110/09. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka novín je vždy v piatok
pred vyjdením novín. ISSN: 1338-9882
Nájdete nás aj na:

www.vysoketatry.sk
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Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

6.9. - 19.9. 2018

18:00 h
09:30 h

NEDEĽA

Vstupné: 2 €

16

15:00 h

Ó HORY, Ó HORY, Ó HORY

VÝSTAVY

Nový Smokovec - Vila Flóra

Vstupné: 4,99 €
predpredaj: 3,99 €

celý
mesiac

NÁŠ MILOVANÝ KRIVÁŇ

Starý Smokovec -Galéria Tatranský šperk
Posedenie s horským vodcom Pavlom Rajtárom.

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

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
SMOKOVCOV

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Premietanie hranej televíznej inscenácie z archívu RTVS.
Organizátor: Múzeum tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe
+421 949 202 493

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
TATRANSKEJ LOMNICE

Tatranská Lomnica - zraz pred budovou TEŽ
Kultúrno-turistická prehliadka po okruhu pamiatok a
zaujímavostiach.

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

Starý Smokovec
Expozície:

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
TAJOMNÉ SAVANY AFRICKÉ

do 7.9.2018

Výstava veľkoplošných fotograﬁí
Jozefa Česlu.

Ó HORY, Ó HORY, Ó HORY

od 12.9.2018

Výstava súčasnej architektúry
v českých a slovenských horách.

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

celý
mesiac

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

ŽENSKÝ ZÁKON

Starý Smokovec - Vila Alica, Múzeum
tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe

Majstrovský zápas 7. kola 5. futbalovej ligy.

zo zbierok Tatranskej galérie.

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

Vstup voľný

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

Tatranská Lomnica - futbalové ihrisko

TATRY V UMENÍ Stála expozícia s tematikou Tatier

Dolný Smokovec - zraz pri drevenom kostole
pri stanici TEŽ
Celodenná kultúrno-turistická prehliadka po okruhu
pamiatok a zaujímavostiach spojená s obedom.

FK VYSOKÉ TATRY FK 1931 HRANOVNICA

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA

Vernisáž výstavy súčasnej architektúry v českých a
slovenských horách. Pri príležitosti 100. výročia vzniku
Československa. Kurátori: Dan Merta a Tomáš Bujna

celý
mesiac
09:00-18:00

celý
mesiac

Vstup voľný

09:30 h

SOBOTA
SOBOTA

Vstupné: 19,99 €
predpredaj: 17,99 €

15

Organizátor: Obnova kultúrnych tradícií (info@okt.sk)

Vstupné: 0,5 € - 2 €

Vstupné: 2 €

15

16

Vstupné: 1 €
(deti a ženy zadarmo)

Vstupné: 6-9 €

14

3. ročník stretnutia goralov zo Spiša, Liptova, Oravy,
Kysúc, Moravy a Poľska. Spoločný výstup na Hrebienok
a ukážky goralského folklóru, ľudových remesiel a
ochutnávka tradičných jedál.

Organizátori: Galerie Jaroslava Fragnera Praha, Mesto Vysoké Tatry,
Tatranská galéria

17:30 h

PIATOK

Vstup voľný

Starý Smokovec - centrum a Hrebienok

okrem pondelkov

12

16:00 h

STREDA

Vstup voľný

GORAL NA GORY

ŠPORT
NEDEĽA

09:00 h

SOBOTA

PROGRAMY

8

KALENDÁR
PODUJATÍ

Po.-Ne.: 09:00-18:00

MAJSTRI SVOJHO REMESLA II.
Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

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

TATRANSKÝ ŠPERK

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

Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

TRICKLANDIA

Starý Smokovec - Tricklandia

Jedinečné putovanie Slovenskom v galérii trick-artu
a optických ilúzií.

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

viac na www.vysoketatry.sk

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

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

