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ájová pranostika o troch zamrznutých sa tento rok naplnila do poslednej „kvapky“. Posledné
dni so sebou priniesli výrazne nízke teploty, ktoré sprevádzali aj snehové prehánky. Tohtoročná tatranská jar predvádza svoje vrtochy, a tak nielen vysoká zver hľadá spôsob, ako prečkať náročné
chvíle. V ostatných dňoch bol opätovne zaznamenaný jej pohyb v intravilánoch mesta. Napriek
tomu je však dôležité, aby ľudia tieto zvieratá v žiadnom prípade neprikrmovali pre nich neprirodzenou potravou a nechali prírodu, aby sa riadila svojimi vlastnými pravidlami.

Kyslíkovci už takmer dva roky robia radosť
a pomáhajú tatranským deťom. Kto sú títo
farební panáci sa dočítate na strane 6.

Po 100 rokoch od smrti M. R. Štefánika si
pripomíname jeho dielo, ako aj stavbu mohyly, ktorej tvorcovia zanechali významné
stopy aj v Tatrách. Viac na str. 5

Športový víkend v Starom Smokovci sa
niesol v duchu charity i otvorenia letnej
bežeckej sezóny. Viac na str. 12
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videli počuli

Na Čingove v Slovenskom raji
v sobotu 4. mája otvorili prvú detskú ferratu na Slovensku. Podľa
autora projektu – bývalého profesionálneho horského záchranára Karola Dzúrika – je určená pre deti od 7
rokov, má dĺžku 77 metrov a bola
prispôsobená na detský krok. Vedie
k dvom jaskyniam a v prípade dobrých podmienok by mohla byť otvorená aj celoročne.
Začiatok plánovanej rekonštrukcie cesty II. triedy č. 534,
teda hlavného ťahu spájajúceho
Starý Smokovec s Popradom, je stále v nedohľadne. Podľa informácií
poskytnutých Správou a údržbou
ciest Prešovského samosprávneho
kraja (PSK) oblasť Poprad by mala
byť oprava realizovaná po etapách
na polovici vozovky, jeden jazdný
pruh zostane prejazdný. Hoci pôvodne bol začiatok prác plánovaný
v polovici apríla (samozrejme, s prihliadnutím na poveternostné podmienky a záver zimy), Úrad verejného obstarávania v tomto prípade ešte
neukončil kontrolu procesu verejného obstarávania. Podľa stavebného
povolenia musia byť rekonštrukčné
práce na zmieňovanej cestnej komunikácii ukončené do konca tohto
kalendárneho roka.
Slovenskí samaritáni zorganizovali už po 14. raz medzinárodné
súčinnostné cvičenie Field Training
Exercise 2019. V dňoch 2. až 5. mája
sa na futbalovom ihrisku v Ľubici
a v priestoroch bývalého vojenského obvodu Javorina do spoločného
cvičenia zapojili okrem domácich
aj samaritánske jednotky z Rakúska
a Nemecka. Cvičenie simulovalo
krízovú situáciu v dôsledku ničivých
záplav. Jeho súčasťou bolo vybudovanie tábora, kde sa tiež zhromaždila približne dvadsiatka „zranených“
figurantov, ktorí boli ošetrení v poľnej ošetrovni Emergency Medical
Team, Type 1, zriadenej zúčastnenými jednotkami. Ďalej bolo fingované
zranenie viacerých osôb v dôsledku
náhle vzniknutej záplavovej vlny
pri neďalekom jazere, pričom jediný
prístup na miesto bol po vodnej hladine. V spolupráci s DHZ boli zranení najprv vyhľadaní pátracími psami,
následne ošetrení a opäť transportovaní po hladine. Počas cvičenia sa
nacvičoval takisto zásah tímu USAR
(Urban Search and Rescue) pri vyhľadávaní, ošetrovaní a vyslobodzovaní zavalených z budov, ktorý sa
uskutočnil v priestoroch bývalého
Eurocampu FICC.
Pracovníci Správy TANAP-u pomáhali pri záchrane mláďaťa
sovy obyčajnej, ktoré vypadlo
z hniezdnej dutiny. Sovíča bolo náj(pokračovanie na str. 5)
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Stretnutie partnerských miest v Košiciach
V dňoch 5. – 7. mája sa na pozvanie primátora
mesta Košíc Jaroslava Polačeka uskutočnilo
stretnutie partnerských miest mesta Košice.
Jedným z nich je aj mesto Vysoké Tatry, ktoré
s Košicami podpísalo Memorandum o spolupráci v roku 2006. Vysoké Tatry sú jediným slovenským partnerským mestom Košíc. Okrem
tatranských zástupcov sa stretnutia zúčastnili
aj delegácie z miest Ostrava (Česká republika),
Abaújszántó, Budapešť a Miskolc (Maďarsko),
Katowice, Krosno a Rzeszów (Poľsko) a Niš
(Srbsko).
Na programe stretnutia boli predovšetkým
otázky smerujúce k ďalšej vzájomnej spolupráci.
Vysoké Tatry a Košice budú naďalej pokračovať
v nastolenom trende, budú rozvíjať dobré vzťahy a podporovať aktivity najmä v oblasti rozvoja
cestovného ruchu, športu či kultúry.
Zuzana Hlavatá


Aplikácia na záchranu života
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR pripravilo
a uviedlo do praxe novú mobilnú aplikáciu, ktorá má zjednodušiť a zefektívniť privolanie pomoci. „155.sk“ je bezplatná
a funguje na celom území Slovenska.

155.sk štyri sekundy a aplikácia
spojí volajúceho s operátorom
tiesňovej linky.

Aplikácia dokáže lokalizovať
miesto, kde sa človek v núdzi
nachádza – pomôže napríklad
v prípadoch, keď sa volajúci
zraní v nebezpečnom teréne či
pri dopravnej nehode. Nápomocná je tiež pre hluchonemých
a nepočujúcich, keďže
ponúka možnosť zaslať
núdzovú správu.

Aplikácia 155.sk podporuje
možnosť volať priamo Horskú
záchrannú službu, v tom prípade však tiesňová linka nie je
kontaktovaná. Obsahuje tiež
manuál prvej pomoci, zoznam
nemocníc a ďalšie čísla tiesňových liniek s možnosťou okamžitého spojenia.
Veľkou pomôckou je aj pre
samotných operátorov linky
155, keďže je priamo prepojená
so systémom, v ktorom pracujú. Z toho dôvodu majú o pacientovi vopred vstupné informácie a môžu s nimi pracovať.
mp


Ako na to

Aplikáciu je možné
stiahnuť do dotykového
telefónu
prostredníctvom Google Play a App Store.
Následne je potrebné zadať tele-

fónne číslo a potvrdiť aktivačný
kód doručený SMS správou.
V nastavení telefónu je tiež
nutné povoliť prístup k polohe
GPS, SMS a internetu a podrobne vyplniť profil používateľa
s údajmi o zdravotnom stave –
tieto informácie totiž
pomôžu pri zhodnocovaní aktuálnej situácie
vyslaným
záchranárom. Dôležité je vyplniť aj údaje o kontaktnej osobe, ktorá bude
e-mailom oboznámená
o kontaktovaní linky 155. V prípade núdze stačí podržať ikonu

Pomôže aj v horách

Znovuotvorili brány botanickej záhrady
Prvý májový piatok privítala Expozícia
tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici
po takmer osemmesačnej zimnej prestávke prvých návštevníkov. Do novej sezóny
vstupuje s niekoľkými novinkami.
Na ploche 3,20 hektára návštevníci už tradične nájdu vyše tristo druhov bylín a drevín,
počnúc rastlinstvom podhorských lúk cez lesný podrast až po vegetáciu alpínskeho a subniválneho stupňa. Súčasťou expozície je aj malá
geologická plocha a pamätné miesto venované
tým, ktorí presadzovali a uskutočnili myšlienku Tatranského národného parku, významným
botanikom a zoológom. „Prvosienka najmenšia, ktorá je spoločne s chudôbkou vždyzelenou
a lomikameňom protistojnolistým akýmsi prvým

ohlasovateľom jari nielen u nás v expozícii, ale
aj v Tatrách, nám už síce odkvitá, ale rozhodne
je čo obdivovať. Práve máj a jún sú totiž mesiace,
kedy rastlinky v botanickej záhrade majú svoje
optimum. Momentálne kvitne prvosienka holá,
horec Clusiov, žeruška alpínska či prvosienka
pomúčená, svoje kvietky sa chystá ukázať aj mak
tatranský, ktorý je jedným z tatranských endemitov,“ vyratúva Janka Černická, vedúca Expozície
tatranskej prírody, ktorú prevádzkujú Štátne
lesy TANAP-u. Tie ešte vlani v areáli botanickej
záhrady zrekonštruovali drevené premostenie
cez rašelinsko a zainvestovali aj do nového za
vlažovacieho systému.
(pokračovanie na str. 5)
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Európska únia a S lo v e n s k o
Slovensko je súčasťou najväčšieho európskeho integračného zoskupenia – Európskej únie už
15 rokov. Tá vznikla na základe hospodárskej spolupráce medzi Belgickom, Nemeckom, Francúzskom, Talianskom, Luxemburskom a Holandskom v roku 1951, keď si po dvoch veľkých
vojnách uvedomili, že je lepšie vzájomne spolupracovať, než proti sebe bojovať. Vo štvrtok
9. mája občania členských štátov oslávili Deň Európy – symbolické narodeniny únie. Členská
základňa sa postupne rozširuje, mení sa aj postavenie Slovenska v rámci Európskej únie (EÚ).
Budúci týždeň bude významným pre všetkých 28 členských krajín, ktorých obyvatelia si
zvolia zástupcov do európskeho parlamentu.
Slovensko ako súčasť
Európskej únie

Slovensko patrí do EÚ od 1.
mája 2004. V tento deň vstúpilo
do únie spolu s Cyprom, Českom, Estónskom, Litvou, Lotyšskom, Maďarskom, Maltou,
Poľskom a Slovinskom. Vstup
bol zavŕšením niekoľkoročného
procesu, počas ktorého musela
krajina súhlasiť so všetkými zákonmi a hodnotami Európskej
únie a zabezpečiť ich dodržiavanie.
Po vstupe do únie, 21. decembra 2007, sa Slovensko stalo členskou krajinou schengenského priestoru. Schengenský
priestor predstavuje priestor
bez hraníc na území Európy.
V tomto priestore môžu ľudia
voľne a jednoducho cestovať

na dovolenky alebo za prácou z jednej krajiny do druhej
bez zložitého prechodu cez pasovú kontrolu. Jeho súčasťou je
dnes 22 z 28 krajín Európskej
únie. 1. januára 2009 vstúpilo
Slovensko do eurozóny. Tú tvoria členské štáty, ktorých oficiálnou menou je euro.
Voľby do Európskeho
parlamentu

V poradí dvanáste voľby
do Európskeho parlamentu,
zároveň štvrté na Slovensku, sa
uskutočnia v rámci všetkých
členských štátov od 23. do 26.
mája. Sídlom Európskej únie
je Brusel, Európsky parlament
sídli v Štrasburgu, ale pôsobí
taktiež v Bruseli a Luxemburgu.
Parlament funguje ako kontrol-

ný a poradný orgán Európskej
únie. Podieľa sa na tvorbe zákonov, vyslovuje súhlas s medzinárodnými zmluvami a prijímaním nových členských štátov,
má značné právomoci v oblasti
spoločného rozpočtu. Má 751
poslancov vrátane predsedu,
ktorí sú od roku 1979 volení
obyvateľmi EÚ na obdobie päť
rokov. Novozvolený Európsky
parlament bude mať 705 kresiel, pričom Slovensko v ňom
obsadí 14 mandátov – o jeden
viac ako v predošlom volebnom
období. Celkový počet mandá-

tov sa znížil kvôli plánovanému
Brexitu – vystúpeniu Spojeného kráľovstva z Európskej únie.
Prechádzajúce voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku konali 24. mája 2014, kedy
volebná účasť dosiahla 13,05 %.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky určil deň konania
volieb na sobotu 25. mája 2019,
v čase od 07.00 do 22.00 hodiny.
Vo voľbách kandiduje 31 strán
a koalícií. V súvislosti so zabezpečením volieb do Európskeho
parlamentu bolo v meste Vysoké Tatry vyčlenených týchto
6 volebných okrskov a volebných miestností v nich: volebný
okrsok č. 1: Vyšné Hágy, Základná škola – 1. trieda. Volebný okrsok č. 2: Tatranská
Polianka, Sanatórium Dr. Guh
ra – kinosála. Volebný okrsok
č. 3: Starý Smokovec, Mestský
úrad – malá zasadačka. Volebný okrsok č. 4: Dolný Smokovec – Denné centrum. Volebný
okrsok č. 5: Tatranská Lomnica – Denné centrum. Volebný
okrsok č. 6: Tatranská Kotlina
kb
– Denné centrum.

Prehľad výsledkov volieb do Európskeho parlamentu

dátum
konania
volieb

počet
volených
euro-poslancov

volebná účasť v %

Slovensko

Vysoké Tatry

volebné výsledky
Slovensko

Vysoké Tatry

víťaz volieb

%

víťaz volieb

%

13. jún 2004

14

16,96

23,3

SDKU

17,09

SDKÚ

25,9

6. jún 2009

13

19,64

29,26

SMER – SD

32,01

SMER –SD

26,79

24. máj 2014

13

13,05

21,76

SMER

24,09

SMER

20,46

Martina Šlampová - Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad

Úspešné projekty Prešovského samosprávneho kraja
Prešovský samosprávny kraj (PSK) je v čerpaní eurofondov z programu Interreg mimoriadne úspešný. Program cezhraničnej
spolupráce je významným a efektívnym nástrojom, ktorý pomáha regiónu k rozvoju a skvalitneniu života občanov.
V rámci programu Interreg a poľsko-slovenskej spolupráce bude z prostriedkov
Európskej únie (EÚ) podporených ďalších
niekoľko desiatok projektov, pričom dvadsať z nich na území PSK. Celková hodnota týchto projektov by sa mala vyšplhať
na hodnotu 23,5 milióna eur, pričom by
mala byť podporená oblasť kultúry, vzdelávania či dopravy. Významný výsledok zaznamenal PSK aj vlani v júli, kedy pri schva-

ľovaní štandardných projektov cezhraničnej
spolupráce (ktorých bolo dokopy trinásť)
bolo na území kraja a participujúcich poľských partnerov podporených jedenásť
z nich v hodnote viac ako 19 miliónov eur.
Najväčší objem peňazí pritom podporuje spolufinancovanie rozvoja prírodného
a kultúrneho dedičstva, ako aj rozvoj cez
hraničného a celoživotného vzdelávania
územia. Medzi schválenými je napríklad

projekt Štátnych lesov TANAP-u na „zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry“,
„cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu Tatry“ od Združenia Euroregión Tatry, napredovať sa má vo výstavbe cyklotrás,
ochrane a obnove pamiatok poľsko-slovenského pohraničia či ochrane ohrozených
mp
druhov... 
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Počas sobotňajšieho stretnutia (11. mája) sa v lomnickej Galérii a predajni Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) uskutočnilo stretnutie
s majstrom ľudovej umeleckej výroby za rok 2018 Eduardom Hupkom.
Ten priblížil techniku vbíjania kovu do dreva, názorne ju predviedol
v praxi a prítomní si ju mohli tiež sami vyskúšať. Podujatie bolo súčasťou výstavy Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2018 I, ktorá potrvá
do 19. júna tohto roka.
ÚĽUV
mp

8. mája sme si sviatočným dňom pripomenuli 74. výročie ukončenia
2. svetovej vojny v Európe. Pri pamätníku v Starom Smokovci sa zišli
zamestnanci mestského úradu, ktorí spoločne so žiakmi SOŠ hotelovej
v Hornom Smokovci a členmi zväzu protifašistických bojovníkov minútou ticha vzdali hold obetiam vojny a vyjadrili svoju vďaku všetkým bojovníkom za slobodu v boji proti fašizmu a nacizmu. 
kb

Tatranci vytvorili víťazný návrh nových vlakov
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyhlásila v marci súťaž
o grafickú podobu nových vlakov. Kreatívna celoslovenská
súťaž má svojich víťazov a veľmi nás teší, že návrh, ktorý bude
zdobiť vozne premávajúce na tratiach tatranských elektrických železníc, je výsledkom tvorivej práce dvoch Tatrancov
– Lenky Syrovátkovej a Jakuba Rusnáka.
Cieľom súťaže bolo vytvorenie tematického grafického
návrhu exteriéru na päť nových
vozňov, ktoré by mali pribudnúť
na trate Tatranských elektrických a ozubnicovej železnice.
Použitím tatranských motívov
chceli vyhlasovatelia súťaže
poukázať na symbiózu prírody
Vysokých Tatier a ekologickej
vlakovej dopravy. Do súťaže
o polep vozňov prišlo 13 návrhov, do finále postúpilo päť,
z ktorých odborná porota vybrala víťazný návrh inšpirovaný

piatimi výnimočnými vrcholmi
Vysokých Tatier.
Vyšší komfort
a originálny dizajn

Päť nových hybridných vlakov
a jeden multifunkčný rušeň nahradia súčasné „zubačky“, ktoré
majú aj 48 rokov. Vďaka hybridnému pohonu budú môcť jazdiť
na ozubnicovej (Štrba – Štrbské
Pleso) i na klasickej trati (Štrbské Pleso – Starý Smokovec
– Poprad/Tatranská Lomnica). Novými vozňami sa zvýši

nielen komfort
cestovania,
ale
aj prepravná kapacita (zo súčasných 124 na minimálne 160 miest).
Vozne by mali
mať bezbariérový vstup, nebude
chýbať informačný systém pre cestujúcich
(trasa
a aktuálna poloha vlaku), o bezpečnosť sa postarajú kamery,
samozrejmosťou bude klimatizácia, elektrické zásuvky či
wi-fi pripojenie na internet, ale
aj priestor na odkladanie bicyklov, lyží, snoubordov či kočíkov.
Víťazný návrh exteriéru vlaku
predstavili
jeho
tvorcovia – Lenka
a Jakub: „Náš návrh je reprezentovaný piatimi výnimočnými vrcholmi
Vysokých
Tatier.
Vybrali sme vrcholy,
ktoré nie sú tie najznámejšie, nakoľko
veríme, že Vysoké Tatry sú hodné
hlbšieho poznania
a bádania. O Gerlachu, Lomničáku
či Kriváni počul
hádam každý. No
Vysoké Tatry ponúkajú oveľa viac
zaujímavých miest

s ešte zaujímavejšími príbehmi.
Náš výber odkazuje na tradíciu
horolezectva vo Vysokých Tatrách, aj vďaka ktorej sa dostali
medzi špičkové destinácie cestovného ruchu. Uvedomujeme
si, že väčšinový návštevník nie
je horolezec, ale máme za to,
že príbehy horolezcov, horských
vodcov a ich výstupov sú nenahraditeľnou súčasťou vysokohorskej destinácie. Grafické spracovanie využíva stredovú časť
vozidla na znázornenie vrcholu
a výstupovej cesty. Piktogramy
odkazujú na náročnosť a nutnú výstroj. Časová náročnosť je
približná a zohľadňuje prístup
od najbližšej zastávky električky.
Názov vrcholu spolu s nadmorskou výškou elegantne vypĺňa
priestor pod oknami, môže slúžiť
aj ako označenie názvu vozidla.
Horolezectvo a vysokohorskú
turistiku vnímame ako najprirodzenejší pohyb vo vysokohor(pokračovanie na str. 9)
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Znovuotvorili brány botanickej záhrady
(dokončenie zo str. 2)

Otvorenie prinieslo niekoľko noviniek

Tohtoročnou novinkou je 10 drevených lavičiek, na ktorých si návštevníci budú môcť oddýchnuť v príjemnom prostredí. Vo vstupnom
vestibule sa podarilo doplniť ďalšie panely s fotografiami rastlín, ktoré tu kvitnú počas jednotlivých mesiacov. Počas prvého víkendu prevádzky
bola pracovníkmi ŠL TANAP-u spolu s členmi
Združenia pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou vysadená v areáli borovica na podporu
pacientov s vážnym zriedkavým ochorením. Lesy
sú pľúcami Zeme, a preto bol tento strom vysadený práve 5. mája – pri príležitosti kampane k Svetovému dňu pľúcnej hypertenzie. Na podporu
pacientov sa predchádzajúci deň uskutočnil 5.
ročník spoločného tatranského výstupu – tento
rok absolvovali túru k Zelenému plesu.

Prehliadka i kúpa kveteny
možná každý deň

Botanickou záhradou sa môžete prejsť každý
deň až do polovice septembra. Do konca letných prázdnin bude otvorená od 9.00 do 17.00
hodiny, potom sa otváracie hodiny o niečo skrátia – prehliadku tatranskej kveteny budú musieť
návštevníci stihnúť do 15.00 hodiny. Oproti minulej sezóne sa mierne zvýšilo vstupné. Dospelí za návštevu expozície zaplatia namiesto doterajších 2 € po novom 2,50 €, ostatné ceny sa
nemenia. Novinkou je rodinné vstupné. Dvoch
dospelých a dve deti do 14 rokov vyjde spoločná vstupenka na 7 €, zľavy majú seniori, školské
skupiny, držitelia preukazov ZŤP či regionálnej
zľavovej karty TATRY Card. Deti do 6 rokov sa
do botanickej záhrady dostanú zadarmo. Rovnako ako po minulé roky, aj teraz si záujemcovia
môžu vybrané druhy kveteny zakúpiť priamo v areáli botanickej záhrady. Medzi
79 druhmi rastlín a piatimi druhmi predajných drevín nechýba ani plesnivec alpínsky,
ktorý už niekoľko rokov
kraľuje rebríčku najžiadanejších rastliniek.
Vlani sa ho predalo
343 kusov, záujem
bol však aj o horec
Clusiov, silenku
bezbyľovú, dryádku osemlupienkovú či mak tatranský.
kb

ŠL TANAP-u

Rok Štefánika a odkaz pamätníka
Pred sto rokmi tragicky zahynul pri páde lietadla slovenský
astronóm, politik, generál Milan Rastislav Štefánik. Pri tejto príležitosti si pripomíname jeho život i odkaz, ktorý prežil storočie.
Jedinečným počinom je aj jeho pamätník – dielo významného
architekta a staviteľov, ktorých nezmazateľné stopy viedli aj do
Vysokých Tatier.
zahraničného odboja počas
Začiatkom mesiaca bol M. R. prvej svetovej vojny, podieľal sa
Štefánik (* 21. júl 1880 Košaris- naorganizovaní česko-slovenká – 4. máj 1919 Ivanka pri Du- ských légií. Písal sa 4. máj 1919,
naji) zvolený v celonárodnej keď sa neďaleko Ivanky pri Duankete za Najväčšieho Slováka. naji zrútil trojmotorový dvojJe považovaný za jednu z kľú- plošník. Na jeho palube boli
čových osobností našich de- traja Taliani a Štefánik, ktorý sa
jín – spolu s T. G. Masarykom po dlhých rokoch v emigrácii
a E. Benešom sa zaslúžil o vznik vracal do rodného kraja.
spoločného štátu Čechov a Slovákov. Počas krátkeho života Mohyla a Vysoké Tatry
Štefánik
je
pochovaný
pôsobil ako astronóm, vojenský
letec, brigádny generál ozbroje- pod mohylou na Bradle (543 m)
ných síl Francúzska, diplomat – najvyššom vrchu Myjavskej
a politik. Astronomické po- pahorkatiny vypínajúciom sa
zorovania spájal s cestovaním nad Brezovou pod Bradlom
po odľahlých krajinách a s fo- a jeho rodnými Košariskatografovaním, zaslúžil sa o mi, ktoré boli uplynulé týždformovanie česko-slovenského ne dejiskom celonárodnej

spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia generálovej tragickej smrti. „Myšlienka
miesta, hrobu a pomníka je
mojím vlastným prejavom lásky
a úcty k velikej a svetlej pamiatke na naše spoločné styky v detstve. Vznikla v prvej chvíli velikej
bolesti nad tragickým osudom,
vo chvíli, keď ho, len mŕtveho,
objala oslobodená zem… Spojením rozmerných hmôt spišského
travertínu prevažne bielej farby,
ostro zarezaných do prostej, ináč
nedotknutej krásy prírody a miesta, pokúsil som sa vytvoriť dielo
hodné legendárneho života Štefánikovho, plného súzvuku, hrdinstva, harmónie a krásy na temeni
Bradla nad Košariskami, kde sa
on za voľných chvíľ po cestách
ďalekým svetom utiekol pokochať
krásou svojho rodného kraja,“
napísal o diele tvorca mohyly –
(pokračovanie na str. 9)
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videli počuli

(dokončenie zo str. 2)

dené začiatkom mája v lipovej aleji
v Liptovskom Hrádku, nebolo však
viditeľne poranené, a tak ochranári
– v súčinnosti s kolegami zo Správy NAPANT-u, ktorí operencovi
poskytli prvú pomoc – pomocou
inšpekčnej kamery našli dutinu,
odkiaľ vypadlo a vrátili ho rodičom.
Slovenské hlavné mesto a metropola východného Slovenska sú
aktuálne hosťujúcimi mestami
83. majstrovstiev sveta v ľadovom
hokeji, ktoré sa začali 10. mája a potrvajú do 26. mája. Hokejová tradícia siaha takmer storočie dozadu,
v roku 1925 sa stali organizátorom
majstrovstiev Európy práve Vysoké Tatry, čím sa tento šport dostal
väčšmi do povedomia. O štyri roky
neskôr sa uskutočnil 1. ročník Tatranského pohára a len dva roky nato
(1931) vznikla prvá slovenská hokejová organizácia – Slovenská župa
hokeja. HC Tatry sa v roku 1936 ako
prvé slovenské mužstvo prebojovalo do celoštátnej československej
ligy. Československý hokej v priebehu rokov zažíval mnohé vzostupy,
ale aj pády. Najväčším úspechom
éry samostatného slovenského
hokeja bolo bezpochyby získanie
majstrovského titulu v roku 2002
vo švédskom Göteborgu. Azda sa
slovenským hokejistom bude dariť
aj tentoraz.
Vo štvrtok 9. mája Stará Lesná
hostila dvanásť šéfov pôdohospodárskych rezortov. Ministri a štátni
tajomníci prišli na rokovanie z krajín Višehradskej štvorky, z Pobaltia,
ale aj Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a Francúzska.
Hlavnými témami boli biohospodárstvo a dvojaká kvalita potravín,
zároveň však spoločne podpísali
deklaráciu, ktorá nesie názov BioEast, ktorá má smerovať k ekologickejšiemu poľnohospodárstvu,
využívaniu prírodných zdrojov
a k zavádzaniu opatrení zmierňujúcich klimatické zmeny.
Obyvatelia majú stále možnosť
aktivovať si informačnú SMS službu. Funkčný oznamovací esemeskový systém je k dispozícii každému, kto o službu požiada. Ide
o jednoduchý a efektívny spôsob
získania správ o kultúrnych a spoločenských podujatiach, dopravných výlukách, výzvach či iných
mimoriadnych situáciách. Službu si
možno aktivovať poslaním e-mailu
na adresu infosms@vysoketatry.sk –
stačí zadať telefónne číslo, na ktoré
chcete informácie dostávať (rovnakým spôsobom je možné službu deaktivovať), príp. o pridanie do databázy môžete požiadať aj telefonicky
na čísle 052/ 478 04 55. 
mp
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O neobyčajných kamarátoch tatranských detí
Približne v tomto čase pred dvoma rokmi vznikol prvý Kyslík – tatranský
škriatok, panák, no pre mnohých najmä priateľ. Už dávno však nie je sám,
rodinka Kyslíkovcov sa časom rozrástla a radosť robí nielen tatranským
deťom. Ako o nich prezradila ich tvorkyňa Margaréta Hlaváčiková, každý
z nich vznikal veľmi spontánne, tvaroval sa sám – to, ako bude vyzerať,
aký bude mať tvar a farby, aké ho budú zdobiť detaily...
Začiatok príbehu

„Prvý Kyslík, ktorého som šila,
bol robený pre priateľku Ivku
Hudákovú. Vypratávala skriňu s látkami a keďže vedela, že
občas čosi ušijem, priniesla mi
vrece plné všelijakých zvyškov.
Chodieva cvičiť s deťmi na rekondičné pobyty, kde sa učia
dýchať a na to, aby ich trošku
motivovala a pritiahla k cvičeniu, mala háčkovaného panáka,
ktorého volala Kyslík,“ začala
svoje rozprávanie Gréta. Keďže bol však prvotný pomocník
neustále používaný, rýchlo sa
zničil. A tak vznikol nápad ušiť
nového Kyslíka, patróna čistého tatranského vzduchu. U detí
mal hneď obrovský úspech, odrazu sa pretekali, že s ním chcú
cvičiť: „musím“ sa zmenilo
na „chcem“.
Po pár ďalších rekondičných
pobytoch veci nabrali spád
a Gréta sa pustila do výroby
trinástich Kyslíkov, ale aj Kyseliek – bábik dievčatiek, ktorých
meno zároveň korešponduje
s názvom tatranskej minerálky
a ktoré opatrujú potoky, vodopády a tatranské plesá.
Telíčko panákov je recyklované, z veľkej časti je robené
z nepotrebného šatstva, ktoré autorka bábok nachádza
vo vlastnej skrini alebo jej ho
venujú priatelia a známi. Každý
panák má svoj príbeh a žiaden
nie je rovnaký. Je veľmi nevšednou hračkou či skôr kamarátom všetkých detí, ktoré keď ho
raz stretnú, už ho nechcú pustiť
z ruky.

„Kyslík je patrónom vzduchu, šum
vánku má vypočutý
v uchu...“
(z Julkinej básničky)

Kyslíkovská rodinka má za sebou
mnohé výlety, no najradšej je
s tatranskými deťmi.

Dobrodružstvá Kyslíkovcov

Ako prezradila Margaréta,
ďalej to pokračovalo celkom
spontánne: „Ušila som panáka aj pre tatranský Baby Club
Plaváček, nasledovala medvedica Marcelka-Inga, ktorá
dostala meno na počesť skutočnej tatranskej medvedice a je
patrónkou všetkých mamičiek
a detí. Špecifická oproti ostatným Kyslíkovcom je tým, že je
mama – na každej ušitej medvedici je preto nejaký detský
motív a dve prišité srdiečka,
ktoré symbolizujú dve medvieďatá.“ Ku Kyslíkovcom patrí
aj u-Žofka, ochrankyňa tatranských zvierat. A hoci nie je celkom typická patrónka, dokáže
ich ochrániť vo svojom objatí.
K patrónke byliniek, rastliniek a stromov Limbuške
pribudol koncom minulého leta ešte aj patrón skál a chodníkov
Skalníček, ktorý

je ušitý vo farbách tatranskej
žuly. Na čistotu dozerá prísny
Čistohorko a napokon si samy
deti vyžiadali Tatka – ten sa stará o ich oteckov a dáva na nich
pozor, keď lezú po kopcoch. „To
ma viedlo k nápadu osloviť nášho ozajstného Tatka Janigu, ktorého som poprosila o patronát,
a tak vznikla posledná postavička z Kyslíkovskej rodiny.“ Deti
z MŠ vo Vyšných Hágoch tiež
nechceli ostať ukrátené o hračky, a tak majú svojho kamzíčka
a vĺčinku.
Neobvyklé putá

Deti objímacích Kyslíkovcov
zbožňujú, navzájom si ich požičiavajú, nosia si ich v ruksaku,
dokonca majú poradovník, kto
si kedy ktorého panáka požičia zo školy
na víkend domov.
Zároveň
vedia
byť však veľkými
pomocníkmi –
okrem toho, že
pomáhajú pri dýchacích
cvičeniach, stalo sa,
že boli tiež súčasťou terapie
u detského
psychológa.
Dievčatko, kto-

ré počas sedení nechcelo vôbec
spolupracovať, sa rozrozprávalo, až keď sa k terapii pridala
sympatická bábka. Podobne to
bolo v prípade chlapčeka s postihnutím, ktorý keď uvidel
svojho Kyslíka, prvýkrát v živote sa usmial.
Zdá sa, že tatranskí panáci
majú akúsi čarovnú moc, ktorú
im dali do vienka horskí škriatkovia. No možno je to spôsobené tým, že sú šití s láskou,
dobrou energiou a túžbou, aby
robili radosť tomu, komu budú
patriť. „Najlepšie sa mi robí, keď
viem, pre koho ich šijem. Vtedy
sa im prihováram a keď sa potom dostanú k svojim malým
majiteľom, možno z nich tú
energiu odo mňa vycítia. Doma
mi ‚pomáha‘ aj moja mačka
Mia, ktorá vždy rada vylihuje
v bezprostrednej blízkosti hračky, na ktorej práve pracujem,“
priznala sa Gréta.
A príbeh pokračuje

Všetko toto ju postupne doviedlo k nápadu, že Kyslíkovci
by sa mohli ocitnúť aj v knižke,
pričom sprievodné rozprávky by povymýšľali samy deti.
„Hneď mi napadlo, na koho sa
obrátiť a ozvala som sa Beáte
Evansovej, ktorá do nápadu zapojila svoje deti zo ZŠ vo Vyšných Hágoch. Celé to trvalo
niekoľko mesiacov, aby mali
dostatok času na tvorenie príbehov, ktorých je nakoniec vyše
dvadsať.“
(pokračovanie na str. 11)
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V nedeľu 12. mája sa priestory rímskokatolíckeho Kostola
sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci rozozvučali piesňami
v podaní členov mužského speváckeho zboru Bradlan z Trnavy. Spevokol, ktorý má dlhoročnú tradíciu – na hudobnej
scéne pôsobí takmer deväťdesiat rokov – svojím tatranským
vystúpením potvrdil, že množstvo zaznamenaných úspechov
počas celej existencie súboru má svoje opodstatnenie. Tie pramenia v silných hlasoch spevákov, ako aj ich oddanosti zboru,
čo dohromady vytvára nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá sa
pretavuje do hlbokého poslucháčskeho zážitku.

mp Štefan Gallik

Tatry včera a dnes
Tak znie názov novej fotografickej výstavy, ktorá bude najbližšie mesiace
zdobiť steny Múzea tatranskej kinematografie a fotografie v Starom Smokovci. nezverejnenú.
Na jej otvorení vo štvrtok 2. mája nechýbal ani samotný tvorca súčasných fotiek Tá
zobrazuje
Vladimír Baran či autor sprievodného slova o architektúre Maroš Semančík.
niekdajšiu rozhľadňu z konca 19. storočia (stála približne
v miestach nad čerpacou stanicou) naprojektovanú Gedeonom Majunkem.
Fotografie s odkazom

I. Figová a V. Baran pri otvorení výstavy.

Staré verzus nové

„Hľadala som námet na výstavu na letnú sezónu a spomenula
som si na návštevu pána Barana
spred niekoľkých mesiacov v našom múzeu, ktorý mi vtedy spomínal, čomu sa venuje – takže
takto to celé vzniklo,“ upresnila
Ivana Figová z Múzea tatranskej
kinematografie a fotografie.
Košický fotograf, filmár a publicista V. Baran sa vo svojej
umeleckej tvorbe zaoberá najmä historickou a prírodnou tematikou. Okrem iného nafotil
tiež súčasné miesta v Tatrách,
ktoré sa však snaží porovnávať

s historickými zábermi tých istých miest, zachytávať ich premeny. Jeho súčasné pohľady
dopĺňajú historické pohľady
zo zbierok Jána Gašpara a Ota
Jalčovika, medzi nimi možno
nájsť aj zábery z dielne prvého
fotografa Tatier, významného
Karola Divalda. Fotografie sú
navyše obohatené popiskami,
ktoré približujú najmä dobové
zábery. Zachytené sú na nich
známe miesta jednotlivých
tatranských osád, no súčasťou expozície je však aj jeden
unikát – ide o fotku zo zbierky Ota Jalčovika, dosiaľ nikde

Dobové fotky na výstave sú dôkazom, že v minulosti sa stavalo
účelovo, nie prehnane a v neposlednom rade s estetickým citom
a prihliadnutím na prostredie.
Nepochybne vznik nových stavieb ovplyvňoval najmä liečebný, kúpeľný charakter Tatier.
Výstava má však aj inú pridanú
hodnotu – vzhľadom na to, že
trend architektonických premien Tatier je čoraz rýchlejší,
mnohé z týchto záberov budú
mať postupom času ešte vyššiu

Tatranské rozprávkové putovanie

nielen umeleckú, ale aj výpovednú hodnotu, a to z dôvodu,
že zachytávajú miesta, ktoré sa
môžu ľahko stať pre nasledujúce generácie úplnou neznámou.
„Fotografie sú zachytením jedinečného miesta v jedinečnej chvíli
a aspoň čiastočne konzervujú to,
čo v prípade niektorých z týchto
zákutí my ako súčasníci už vidieť
naživo nemôžeme. Dúfam preto, že aspoň takýmto spôsobom
ostanú v pamäti a nezabudne sa
na ne,“ uviedol na margo vystavovaných záberov V. Baran. Jedného dňa k tomu azda prispeje
aj vydanie knižnej publikácie
s jeho fotkami.
Program vernisáže bol skutočne pestrý, doplnili ho verše
v podaní Žofie Fridrichovej
a krátky dokumentárny film
s názvom „Rúfus“. Výstavu
v starosmokoveckej Vile Alica
si záujemcovia môžu pozrieť
minimálne do konca septemmp
bra.

Tím Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry
(ZCR VT) aj túto letnú sezónu pripravuje obľúbenú súťaž pre rodiny s deťmi – Tatranské rozprávkové putovanie. Projekt s niekoľkoročnou tradíciou
je zameraný na pomoc rodičom pri turistike s ich
ratolesťami, pričom motivuje deti objavovať Vysoké Tatry a ich zaujímavosti pomocou Tatranského
pasu, kde budú môcť zbierať pečiatky za každú
zdolanú úlohu. Po splnení minimálne 8 úloh sa
môžu zapojiť do súťaže o rozprávkové ceny a pobyty vo Vysokých Tatrách.
(pokračovanie na str. 8)
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avizujeme
V dňoch 13. až 17. mája železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
vykonávajú rekonštrukčné práce
na trati Starý Smokovec – Vyšné
Hágy, čo má za následok výluky
električkovej dopravy v zmieňovanom úseku. V dôsledku
toho sú všetky elektrické vlaky
nahradené autobusovou dopravou 16. a 17. 5. v čase od 7.30
do 13.25. Náhradné autobusy
budú zastavovať: na autobusovej
stanici SAD v Starom Smokovci, na hlavnej ceste pri odbočke
k pizzerii Frigo a v opačnom
smere pri odbočke k železničnej
zastávke v Novom Smokovci,
na zastávke SAD pri železničnej
zastávke na Sibíri, na zastávke
SAD pri železničnej zastávke
v Tatranských Zruboch, na zastávke SAD pri železničnej stanici v Tatranskej Polianke, na hlavnej ceste pri železničnej zastávke
Danielov Dom, na zastávke SAD
pri železničnej zastávke v Novej
Polianke a na parkovisku pri liečebnom ústave vo Vyšných Hágoch.
Počas dvoch májových večerov (v piatok 17. 5. a v sobotu 25.
5., vždy o 19.00 hod.) uvedie Kaviareň a čajovňa U Vlka v Starom
Smokovci premietanie francúzskeho filmu Zabardast. Ide
o príbeh skutočného dobrodružstva – cestovný denník z neuveriteľnej lyžiarskej freeriderskej
expedície do srdca Karakoramu
v Pakistane a hľadanie jedného
z najkrajších pohorí na lyžovanie
vo výške 5 880 m n. m.
V stredu 22. mája sa všetci priaznivci kníh môžu tešiť
na ďalší ročník obľúbeného
podujatia Noc literatúry. Tento
rok úryvky oceňovaných kníh
prečítajú herci Slovenského národného divadla Ľuboš Kostelný
a Richard Stanke a herci divadla
Commedia Dušan Kubáň a Michal Novák. Literárny večer sa
začne o 17.30 hod., a to paralelne
na dvoch miestach: v Artklube Tatranskej galérie v Poprade
a kongresovej sále hotela Satel.
V čase medzi 18.10 až 18.20 sa
uskutoční presun návštevníkov
medzi týmito dvoma stanoviskami. Programom budú sprevádzať členovia Popradského
literárneho klubu a hudobní hostia: Lucia Barilová a Laura Mária
Kollegová. Pre všetkých návštevníkov bude okrem zaujímavého
programu pripravená lákavá
tombola a aj súťažné otázky,
(pokračovanie na str. 10)
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Čo ko l á d o v é majstrovstvo
Strednou odbornou školou (SOŠ) hotelovou v Hornom Smokovci sa niesla sladká vôňa.
Medzinárodne uznávaného kurzu práce s čokoládou a výroby praliniek sa zúčastnilo 15
žiakov a dvaja pedagógovia. Tí získali cenné skúsenosti a certifikát platný v celej Európe.
„Kto z nás by nemal rád čokoládu? O to viac, keď s ňou viete pracovať a vyrobiť si vlastné
pralinky. Začiatok mája sme
si osladili vyučovanie vzdelávacím kurzom Práca s čokoládou a výroba praliniek. Zavítal k nám lektor Milan Steiner
pochádzajúci z Prešova, aby
nám ukázal, ako to s čokoládou naozaj je. Predstavil nám
firmu DEKORO, ktorá má sídlo
v Taliansku, a pracuje v nej ako
hlavný technológ. Dozvedeli sme
sa o pestovaní a výrobe čokolády, naučili sa ju správne temperovať. Vymýšľali, kombinovali
a ochutnávali ganáže (plnky),
pomocou ktorých sme si vyrobili
vlastné pralinky. Pripravovali sme slaný karamel, vymýšľali
dekorácie k dezertom či vytvárali farebné čokoládové pochúťky.
Celý deň sa niesol v duchu interaktívnej výučby – každý z nás
si mohol vyskúšať a vytvoriť
svoje sladké pokušenie. Na záver
absolventi kurzu obdržali certifikát, ktorý je medzinárodne
uznávaný v rámci Európy. Už
teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s firmou a s jej skvelým
lektorom,“ opísal priebeh zaujímavého kurzu Pavol Huda-

ček – hlavný majster odbornej
výchovy. Alexandra Špaková,
žiačka I. ročníka, vyspovedala
svojich spolužiakov i lektora,
ktorý mal v Smokovci premiéru. Do školy zavítal na odporúčanie svojho priateľa, uznávaného šéfkuchára z Bratislavy,
ktorý je okrem iného členom
národného tímu a predsedom
bratislavského tímu cukrárov
a kuchárov. „Mojou úlohou je
vzdelávanie cukrárov, čokolatierov, zmrzlinárov, ktorým sa aktívne venujem v rámci školstva.
Samozrejme
spolupracujeme
s rôznymi hotelmi a reštauračnými zariadeniami. Taktiež je
mojou úlohou uvádzať novinky
a nové trendy na slovenský trh,
ktoré sa učíme v Taliansku,“ pri-

blížil svoje pôsobenie Steiner,
ktorého spolupráca s tatranskou školou očarila: „Som veľmi
prekvapený. Cítil som sa tu skvele – úžasná atmosféra, úžasní
študenti a hlavne skvelí mladí
ľudia, ktorí sú zanietení, ktorým sa chce pracovať a to sa mi
páči. Pracovalo sa mi tu veľmi
dobre a myslím si, že tento deň
dal aj mne osobne veľmi veľa.“
Radosť a vďaku za účasť na kurze netajili ani študenti, ktorí sa
dozvedeli množstvo noviniek,
zaujímavostí a vyskúšali si nové
postupy, ktoré v budúcej praxi určite využijú. Možno aj na
ďalších kurzoch a školeniach,
ktoré im lektor prisľúbil, ako
aj ďalšiu tvorivú spoluprácu.
kb SOŠ


Ako možno zveľadiť krajinný priestor Vyšné Hágy?
Ďalšie z navrhnutých 28 projektov Zásahy Tatry 2019 neopomenuli ani jednu z najvýznamnejších
kúpeľných osád mesta. Dominuje jej Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej
chirurgie, ktorý veľkou mierou ovplyvňuje štýl života v tejto časti mesta Vysoké Tatry.
Autorkou prvého návrhu je študentka Fakulty
architektúry STU v Bratislave Katalin Maga, ktorá kladie dôraz na liečebný a rekreačný charakter.
Výraznou mierou využíva prírodný potenciál,
rozvíja pešiu turistiku, cykloturistiku, poznávacie
aktivity. Ako uviedla autorka nápadu, hlavným
motívom riešenia tohto krajinného priestoru je

podpora cestovného ruchu, zosúladenie aktivít
týkajúcich sa kúpeľov s požiadavkami na vybudovanie kvalitných verejných priestranstiev ako
nástupných bodov na významné turistické trasy.
Druhý z nápadov je z dielne ateliéru AGAD,
Denisa Ďurica navrhla niekoľko vylepšení týkajúcich sa exteriérovej
(pokračovanie na str. 10)

Tatranské rozprávkové putovanie
(dokončenie zo str. 7)

Radi by sme aj tento rok oslovili tatranské prevádzky a ubytovateľov, ktorí by chceli
do súťaže venovať pobyt alebo voucher. Každý
zapojený subjekt, ktorý venuje cenu, získa:
• uverejnenie loga v Tatranskom pase
• uverejnenie loga a ceny na stránke www.tatry.sk
• uverejnenie loga na plagáte
• vyhotovenie jedného príspevku na Faceboo
kovej stránke tatry.sk so zameraním na propa-

gáciu jeho prevádzky
• zaslanie notifikácie do mobilov držiteľom aktívnej TATRY Card so zameraním na propagáciu jeho prevádzky
Podmienkou je venovať cenu minimálne
v hodnote 50 € a stať sa členom Združenia
cestovného ruchu Vysoké Tatry, ktoré projekt
zastrešuje.
Viac o projekte nájdete na: http://www.tatry.
ZCR VT
sk/letne-putovanie/ 
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Tatranci vytvorili víťazný návrh...
(dokončenie zo str. 4)

skom prostredí, ktorý je v dokonalej symbióze
s ekologickou dopravou v podhorí. Okrem
tohto ich spája aj historický význam, nakoľko Vysoké Tatry by bez horolezectva ako
aj tatranskej elektrickej železnice neboli destináciou, ako ju poznáme dnes.“ Grafický
návrh piatich vozňov je akýmsi zjednodušeným sprievodcom, v ktorom jeho autori
predstavili menej známe, majestátne tatranské štíty:
Vysoká (2560 m): v našom výbere asi
ten najznámejší vrchol, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou panorámy od Štrbského
plesa. Svojím dvojvrcholom sa hrdo vypína
nad Zlomiskovou dolinou. Korunu Vysokej
dopĺňa Dračí a Ťažký štít. Táto hrebeňová
túra s nádhernými výhľadmi patrí k tomu
najkrajšiemu a najnáročnejšiemu, čo naše
Tatry z hľadiska vysokohorskej turistiky
ponúkajú.
Stredohrot alebo Prostredný hrot
(2441 m) oddeľuje svojím masívom dve

veľmi navštevované tatranské doliny –
Malú a Veľkú studenú. Nepatrí medzi najvyššie končiare, no jeho zašpicatený tvar ho
radí k najvýraznejším štítom, ktoré si môže
vychutnať aj turista pri pohľade z Lomnického sedla. Túra na Stredohrot je dlhá
a rozmanitá – od žľabov, hrebeňa a rámp až
po ľahké lezenie vo vrcholovej stene.
Bradavica (2476 m): Táto netypická bašta so štyrmi vrcholmi si zaslúži vystúpiť
z tieňa populárnejších vrcholov. Tatranskí znalci považujú výstup na Bradavicu
za jeden z najkrajších, aj keď orientačne
veľmi náročných. Pripomína bradavicu
na ježibabom nose a zbiehajú sa na ňom tri
tatranské hrebene – zo Slavkovského štítu,
z Velických granátov a z Východnej Vysokej. Z vrcholu teda uvidíte do troch dolín
– Velickej, Veľkej studenej a Slavkovskej.
Ganek (2462 m) je medzi horolezcami
veľmi dobre známy najmä svojou skoro 300
metrov vysokou kolmou severozápadnou
stenou, v hornej časti previsnutou. Stena je
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ukončená Galériou Ganku – sutinovou galériou, ktorá vypĺňa celú šírku steny. Stena sa
považuje za jednu z najťažších tatranských
stien najmä kvôli jej odľahlosti a náročnosti ciest. Samotný vrchol je ľahšie dostupný
z južnej strany, z Rumanovej dolinky.
Kostolík (2262 m): štít s originálnou formou kužeľa, ktorý nie je napojený na okolité hrebene a vystupuje priamo z Batizovskej
doliny. Táto osamotená skalná veža (tzv.
nunatak) za svoj tvar vďačí ľadovcu, ktorý ho obklopoval a formoval. Je dejiskom
jednej z najznámejších tatranských tragédií
v roku 1933, kedy tam zahynul mladý, len
24-ročný slávny lezec Stanislawski. Po prvovýstupe v severozápadnej stene Kačacieho štítu chceli so spolulezcom ešte využiť
čas a vybrali sa na Kostolík, kde v ľahšom
teréne nešťastnou náhodou kamenná lavína spôsobila smrť oboch lezcov. Po Stanislawskom je pomenovaná cesta takmer
v každej väčšej tatranskej stene. Na Kostolík vedie viacero kratších ciest, ktoré lezci často využívajú ako lezecký bonbónik
po úspešnom zdolaní Batizovského či Kakb
čacieho štítu.

Rok Štefánika a odkaz pamätníka
(dokončenie zo str. 5)

významný slovenský architekt
Dušan Jurkovič, ktorého meno
sa spája napríklad aj s budovami starej lanovky v Tatranskej
Lomnici, na Štarte a pri Skalnatom plese. Základný kameň
mohyly nad hrobom bol položený 4. mája 1924 pri príležitosti 5. výročia Štefánikovej
smrti. Stavba z travertínu bola
dokončená za 280 pracovných
dní. Je ojedinelou kultúrno-historickou pamiatkou európskeho formátu. Je symbolom lásky
a vďačnosti Slovákov i Čechov
k jednému zo zakladateľov ich
spoločného štátu. Vedúcim
stavebných prác bol Jaromír
Schwartz, ktorý, rovnako ako
Jurkovič, zanechal pozoruhodné stopy aj v našom okolí.

Jaromír Schwartz – známe
diela „neznámych“ autorov

Počas inžinierskych prác
v stavebnej firme v Prahe sa dostal k výstavbe železníc, ktoré
mali význam pre rozvoj a prepojenie našej krajiny. Projektoval a dozoroval stavby tunelov,
visutých mostov, viaduktov,
nadjazdov, vodojemov a pozemných stavieb vrátane staníc
a domov. Jeho prvou významnou stavbou na Slovensku bol
tunel spájajúci Vrbovce s Myjavou. Takmer 2,5 km dlhý tunel
dokončili po 4 rokoch (v roku
1927) a pomenovali ho Tunel
generála Štefánika. Pri slávnosti otvorenia získal Schwartz
pamätnú plaketu od vtedajšieho prezidenta T. G. Masaryka.

Pražský staviteľ Schwartz si postavil v Tatranskej Lomnici Vilu Smrek,
kde s manželkou počas prác na Slovensku vychovávali svoje deti.
Dodnes patrí rodine – vnukovi staviteľa a slúži ako penzión.

Ten ho pozval aj na
audienciu do Grand
Hotela v Tatranskej
Lomnici, keď v roku
1930 navštívil Vysoké
Tatry. Ďalšou technicky mimoriadne náročnou stavbou v členitom horskom prostredí
križujúcou niekoľko
vodných tokov bola
stavba trate Červená Prezident T. G. Masaryk pozval na audienciu
skala – Margecany. do Tatranskej Lomnice podnikateľov a staV roku 1931 sa začalo viteľov, ktorým s vďakou odovzdal pamätné
s výstavbou Telgártske- zlaté medaile za prerazenie handlovského
ho tunela z Handlovej. tunelu. (Zľava: T.G. Masaryk, Ing. Krubiš a Ing.
Schwartz)
Nápadom
inžiniera
bola známa železničná slučka skej Lomnici, na pozemkoch
medzi Telgártom a Vernárom. grófky Széchenyiovej z BudaVďaka nej vlak rýchlo prekoná pešti. Pri dnešnom Smreku sa
požadované prevýšenie 31 met- kedysi nachádzalo jazierko,
rov do sedla Besník a vyjde ihriská a v susedstve práčovňa.
na známom viadukte. Táto V spomínanom objekte boli
slučka patrí medzi najnáročnej- vlastné i nájomné byty, neskôr
šie železničné technické diela škola a po reštitúcii penzión.
na Slovensku.
Z pozemkovej knihy sa dozvePopri prácach na postupnom dáme, že objekt mohol kedysi
spájaní železničných úsekoch slúžiť len ako letovisko. Pozerealizoval podľa Jurkovičových mok sa nemohol deliť na menplánov stavbu mohyly M. R. šie parcely a nemohla sa meniť
Štefánika, kde vykonával hlav- jeho kapacita. Tieto nariadenia
ný stavebný dozor.
si už ako celoročne využívané
Výstavba železníc trvala nie- ubytovacie zariadenie udržal
koľko rokov. Preto si Schwartz dodnes, aby sa zachoval chapostavil v blízkosti Ľadovej jas- rakter tohto kúpeľného, rekrekyne zrubový dom. Podobný ačného miesta.

kb
rodinný dom si postavil o niearchív rod. J. Schwartza
koľko rokov neskôr v Tatran-
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avizujeme
(dokončenie zo str. 8)

vďaka ktorým budú môcť vyhrať
knižné ceny. Vstup na akciu je
voľný. Miesta je možné si rezervovať prostredníctvom e-mailu:
info@pplitklub.sk.
Od 25. mája máte možnosť
navštíviť neobyčajnú výstavu,
na ktorej sa vám naskytne úžasný pohľad na jeden z najväčších
svetových archeologických pokladov Terakotovu armádu. Ide
o vyše 8 000 hlinených vojakov,
ktorí boli náhodne objavení
v roku 1974 dedinčanmi neďaleko čínskej dediny Si-jang. Boli
súčasťou hrobky kontroverzného
cisára Čchin Š chuang-ti, ktorý
ako prvý zjednotil Čínu, zaviedol reformy či dal vystavať prvé
úseky Veľkého čínskeho múru,
zároveň bol však známym krutovládcom. Sochy sú zhotovené
v mierne nadživotnej veľkosti,
pričom každý z vojakov, ktorí mali po smrti strážiť cisárov
hrob, má iný výraz tváre. Časť
tohto svetového unikátu si budete môcť prezrieť počas výstavy
v Tatranskej galérii v Poprade,
a to až do 22. augusta.
Štátne lesy TANAP-u upozorňujú návštevníkov Pienin, že
Autokemping Červený Kláštor
počas tohtoročnej letnej sezóny
nebudú prevádzkovať.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú komplexnú
rekonštrukciu ozubnicovej trate v úseku Štrba – Štrbské Pleso
v dĺžke 4,8 km. Za stavebné práce
v trvaní desať mesiacov predpokladajú vynaložiť 17,74 milióna
eur bez DPH. Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, súčasťou investície bude rekonštrukcia koľají, výhybiek a nástupíšť
v železničných staniciach Štrba
a Štrbské Pleso, ako aj na zastávke Tatranský Lieskovec. Zákazka
zahŕňa aj rekonštrukciu osvetlenia nástupíšť, podlahy v hale
železničnej stanice Štrba, priechodov pre chodcov a oporných
múrov, no tiež opatrenia proti
padaniu skál, úpravy trakčného vedenia, zabezpečovacieho
zariadenia, traťovú kabelizáciu
a elektrický ohrev výhybiek. Železnice pre rekonštrukciu ozubnicovej trate schvália úspešnému
uchádzačovi nepretržitú výluku
železničnej dopravy v trvaní maximálne šesť mesiacov. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
(ZSSK) nasadí postupne päť nových ozubnicových elektrických
jednotiek a jeden multifunkčný
mp
rušeň. 
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Ako možno zveľadiť krajinný priestor Vyšné Hágy?
(dokončenie zo str. 8)

kaplnky situovanej vo svahu
nad Vyšnými Hágmi. V prípade mierneho dažďa by miesto
mohol chrániť jednoduchý
drevený prístrešok: „Pri prvom pohľade, keď sa vynoríte z lesíka a pred vami
sa otvorí priestranstvo
s kaplnkou, navodzuje
dojem, že pred vami
stojí skupinka ihličnatých
stromov.

Pri pohľade spoza prístrešku
sa však jeho architektúra mení
zo stromov na vrcholky hôr.“
Celá konštrukcia je navrhnutá
tak, aby umožňovala pohľad
všetkými smermi, pričom nenarúša duchovný charakter

tohto miesta. V návrhu sú tiež
zahrnuté jednoduché lavice
na sedenie. Tvorkyňa zároveň
navrhuje vysypať chodník vedúci ku kaplnke prírodným štrkom, ktorý by spevňoval terén
mp
v prípade dažďa. 

Ukončenie úspešne j sezóny
Bežci na lyžiach z TJ Vysoké Tatry ukončili zimnú sezónu. Pred letnou prípravou má svoje miesto zhodnotenie
sezóny, ktorá bola pre mladých športovcov naozaj úspešná: pod vedením Miroslava Plichtu získali 10 pódiových
umiestnení na Majstrovstvách Slovenska, 14 na pretekoch
Slovenského pohára a niekoľko umiestnení na školských či
verejných medzinárodných pretekoch.
Tréningová a pretekárska
sezóna trvala od decembra
do konca marca. Žiaci trénovali
na upravovaných tratiach v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom
Plese, kde mali lepšie podmienky pre tréning zjazdov a techniky. Na lyžiach boli dvakrát
týždenne na tréningoch, v soboty na pretekoch a počas týždňa si niekoľkokrát zmerali sily
so žiakmi z iných škôl. Ich úsilie
prinieslo svoje ovocie v podobe
hodnotných úspechov na súťa-

M. Plichta

žiach, kde žiaci reprezentovali
nielen klub, ale aj školu a mesto
Vysoké Tatry. Štyria žiaci Základnej školy v Tatranskej Lomnici absolvovali všetky kolá
Slovenského pohára žiactva
a dorastu, ďalší sa zúčastňovali
verejných a školských pretekov.
Radosť z výsledkov svojich zverencov neskrýval ani Miroslav
Plichta – tréner bežeckého lyžovania a učiteľ v lomnickej škole.
„Veľmi ma prekvapili skvelými
umiestneniami a víťazstvami,

pretože na pretekoch bola naozaj silná konkurencia detí, ktoré
jazdia slovenský pohár. Najlepšie výsledky dosiahli Oliver
Vrábel a Hana Chudíková. Oliver skončil v celkovom hodnotení Slovenského pohára druhý,
Hana tretia. Celkovo sme absolvovali 24 pretekov. Tréningy
na lyžiach som mal so staršími
dvakrát, s mladšími raz týždenne. Sezóna bola úspešná aj vďaka pomoci rodičov a finančnej
podpore z grantového programu
TMR – Pre lepší život v meste
Vysoké Tatry. Tam sme získali financie na rozvoj bežeckého
lyžovania, na nákup vybavenia
pre najmenších a servisného materiálu. Keďže sme mestský klub,
pomáha nám aj mesto a tohto
roku nás podporil aj OZ Tatranský parlament, ktorý nám venoval výťažok z tomboly na plesovej Veselici tatranských osád.
Telovýchovnej jednote pomáhajú aj rodičia, ktorí prispievajú
na fungovanie klubu 2 % daní.
Vďaka patrí aj Milošovi Váradymu, ktorý nám požičiaval výstroj
a celú zimu sa staral o to, aby
boli trate v Tatranskej Lomnici
a okolí vždy perfektne upravené,“ vyjadril vďaku za podporu
Miroslav Plichta, ktorý prinavrátil do tatranskej školy roky
nefungujúci krúžok bežeckého
kb
lyžovania. 
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O neobyčajných kamarátoch tatranských detí
(dokončenie zo str. 6)

Všetky zábery nafotil Maťo
Maličký, ktorý pánakov ochotne niekoľko mesiacov neustále
nosil v batohu všade, kam sa
pohol. Príbehy pre knižku už
sú hotové, momentálne je práca
v rukách grafika. „Deti napísali naozaj úžasné príbehy. Ja ich síce prepisujem
do počítača, ale veľké
čaro mali práve originály – bolo vidno, ako
im plynuli myšlienky,
s chybami, škrtaniami...
ale práve to je na tom čarovné,
lebo vychádzali z ich srdiečok,“

dodala „mama“ tatranských
Kyslíkovcov.
Nevšední farební mojkáči
by mohli robiť radosť deťom
aj v ďalších (a nielen) tatranských školách, mohli by byť
pomocníkmi detských terapeu-

tov či vychovávateľov, v školách
pomáhať zvyšovať povedomie
o ekológii, viesť k ochrane a starostlivosti o prírodu. Zároveň
rozvíjajú sociálne návyky, učia
deti deliť sa s druhými a byť starostlivými. mp M. Maličký

Sánkarské nádeje s podporou grantového
programu Pre lepší život v meste Vysoké Tatry
Prvým subjektom, ktorý využil prostriedky z grantového programu Pre lepší život v meste Vysoké
Tatry, je Slovenský zväz sánkarov. Jediný športový zväz pôsobiaci na území Vysokých Tatier, ktorý sa
dlhodobo venuje práci s mládežou vo Vysokých Tatrách, požiadal o prostriedky na nákup nových saní
pre rozrastajúcu sa členskú základňu. Za príspevok vo výške 2 930 € zväz kúpil jedny sane na prírodnú a jedny na umelo chladenú ľadovú dráhu.
„Naším snom a cieľom je, aby každý pretekár mal
vlastné sane, aby sme mali čo najmenšie prestoje
pri tréningoch. Ideme postupne, a preto oceňujeme
takúto sponzorskú pomoc, lebo opäť sa nám čakanie na sane skráti a chceli by sme za ňu veľmi pekne poďakovať,“ hovorí Viera Bacharová-Findurová
zo Slovenského zväzu sánkarov. V súčasnosti sa sánkovaniu v Tatrách venuje 40 detí vo veku od 6 do 14
rokov. To, že sánkovanie v Tatrách i na Slovensku
naberá druhý dych, dokazujú aj výsledky mladých
sánkarov. „V tejto sezóne sme mali veľmi dobré výsledky, zúčastňujeme sa majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy, Svetového pohára. V tomto roku máme
mladšieho juniora, ktorý vyhral 3x Svetový pohár, 2x
bol tretí, celkovo druhý, na MS juniorov bol 10. Nové
sane sa využijú naplno na výučbu, zdokonaľovanie,“
vysvetľuje reprezentačný tréner Ján Harniš.
Pokračovanie slávnej histórie

Tatranské sánkarské nádeje majú na čom stavať.
Bohatá história sánkovania si pamätá nielen populárne preteky o Tatranský pohár na prírodnej sánkarskej dráhe z Hrebienka, ale aj umelú sánkarskú
dráhu v Tatranskej Lomnici, ktorú zničila víchrica.
Dôležitým impulzom pre reštart športu, ktorý zažil
v Tatrách aj Svetový pohár, bolo vybudovanie sánkarského trenažéra v Starom Smokovci. „Trénujeme
na trenažéri, v posilňovni, niekedy na asfaltových komunikáciách na kolieskových saniach, organizujeme
aj výcvikové tábory, keďže máme k dispozícii aj ubytovanie,“ dopĺňa Bacharová-Findurová.
Nová dráha pre olympijské nádeje

„Máme veľmi peknú členskú základňu, navyše detí
nám stále pribúda. Aj preto sme si postavili 300 m
dráhu v Lendaku, aby sme nemuseli cestovať vonku,
lebo takéto sú iba v Rakúsku či Taliansku. A vidíme,

Reprezentačný tréner Ján Harniš a Viera Bacharová-Findurová zo Slovenského zväzu sánkarov
s novými sánkami.
J. Pisarčíková, TMR

že to má zmysel, pretože deti urobili veľký výkonnostný
skok. Pomôcť by im mohli aj tieto nové sane,“ pripomína ďalší z trénerov sánkovania Milan Parimucha.
Sánkovanie ako olympijský šport je zaujímavý
nielen pre svoje zázemie, ale aj podmienky, ktoré
mu SZS vytvára. Ročný členský príspevok vo výške
symbolického 1 € nepredstavuje pre rodiny žiadnu
záťaž, naopak. Je ideálnym spôsobom ako pritiahnuť deti k športovaniu a spopularizovať sánkovanie
medzi mládežou. Tomuto cieľu pomohla aj grantová
podpora z programu Pre lepší život v meste Vysoké
Tatry, ktorú vyhlásila spoločnosť Tatry mountain
resorts, a.s. Jeho hlavným cieľom je nielen podpora verejnoprospešných aktivít obyvateľov Vysokých
Tatier, ale aj motivácia ľudí a organizácií k identifikácii možností pomoci v prospech miestnej komunity. V prvom ročníku grantovej schémy Pre lepší
život v meste Vysoké Tatry sa o podporu v stanovenom termíne uchádzalo 23 projektov, z ktorých
grantová komisia vybrala deväť. Podporené projekty
sumou vo výške 19 930 € sú z oblastí športu, kultúry
a podpory mládeže a zrealizované budú v priebehu
tohto roka. 
M. Galajda, TMR
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Nosiči si po roku zmerajú sily
na 18. ročníku náročnej súťaže,
ktorá je spomienkou na priateľov
nosičov, ktorí už nie sú medzi
nami. Memoriál Juraja Petranského – známy ako nosičská stovka, sa uskutoční v sobotu 25. mája.
Muži vyštartujú o 11.00 hodine
z Hrebienka, odkiaľ vynesú 100 kg
náklad (ženy 25 kg) na Zamkovského chatu, kde sa o 15.00 hodine
dozvieme mená víťazov.
Základná umelecká škola
v Tatranskej Lomnici pozýva
na výchovný koncertný príbeh „Čaro umenia“, v ktorom
sa predstavia všetky umelecké
odbory. Podujatie sa uskutoční
21. mája v Teniscentre v Tatranskej Lomnici o 16. 30 hodine
(pre škôlky mesta o 9.30 hodine).
Vstupné dobrovoľné.
Futbalový zápas medzi FK
Vysoké Tatry a FK Veľká Lomnica skončil vyrovnane stavom
1:1. Prvý gól strelil na ihrisku
v Tatranskej Lomnici Peter Beller z tímu hostí v 49. minúte. Stav
dorovnal Rastislav Barabas z FK
Vysoké Tatry.
V Krásnych Sadoch Mlynica
sa uskutočnia dni otvorených dverí v novozriadenej súkromnej materskej škole. Záujemcovia o škôlku so zameraním na všestranný
rozvoj a pohybové aktivity v lesnom prostredí môžu zapísať svoje
deti do 31. mája. Deň otvorených
dverí sa uskutoční 16. a 17. mája
od 8.00 do 16.00 hodiny.
Po odvolaní Rastislava Huttu
z postu riaditeľa Štátnych lesov
TANAP-u vyhlásilo Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nové výberové konanie.
Počas Majstrovstiev sveta
v ľadovom hokeji (10. až 26.
mája) môžete našich reprezentantov podporiť aj v popradskej
fanzóne, kde sa okrem priamych
prenosov slovenských zápasov
na veľkoplošnej obrazovke uskutočnia aj koncerty, moderované
vstupy a rozhovory s osobnosťami z hokejového prostredia, súťaže, stánky pre fanúšikov či gastro
zóna. Kaufland Fanzóna pri popradskej Aréne otvorí svoje brány
každý hrací deň hodinu pred zápasom. Vstup je zadarmo.
Fanúšikovia rýchlych áut sa
stretli na 46. ročníku najstaršej
automobilovej súťaže na Slovensku Rallye Tatry. Úradujúci majstri Slovenska Martin Koči a Rado
(pokračovanie na str. 12)
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(dokončenie zo str. 11)

Mozner ml. z tímu ŠKODA Slovakia Motorsport obhájili minuloročné prvenstvo a spod Tatier si
odviezli maximálny bodový zisk.
Dvojdňová súťaž je jednou z najťažších – obsahuje rýchle a technicky náročné úseky (130 km/h),
tradíciou sa stáva aj zlé počasie. Prvý deň vyvrcholil divácky
atraktívnym mestským okruhom
v Poprade.
V Devínskej Novej Vsi sa konalo spoločné cvičenie kynológov Horskej záchrannej služby
(HZS) a Prezídia Policajného
zboru SR zamerané na vyhľadávanie stratených osôb v rumoviskách, ako aj plošné vyhľadávanie.
V spolupráci s riečnou políciou
si psovodi HZS mohli vyskúšať
aj iné transportné prostriedky, na aké sú zvyknutí pri svojej
práci. Pomocou riečnych člnov
boli so psami transportovaní
na ostrov, kde sa pátralo po stratených osobách. Ďalšia časť výcviku bola zameraná na teoretickú
časť a na metodiku výcviku špeciálnych pachových prác.
Počas voľného dňa 8. mája
požiadali HZS o pomoc turisti
zo Skalnatej chaty. Na tatranskej
magistrále v smere na Skalnaté
pleso zakopol turista českej národnosti, ktorý si pádom poranil
hlavu. Na pomoc mu odišiel záchranár HZS, ktorý 72-ročnému
mužovi poskytol neodkladné
zdravotné ošetrenie a sprevádzal ho k lanovke. Tou sa zviezli
do Tatranskej Lomnice, kde bol
turista odovzdaný privolanej posádke RZP.
Súbežne so záchrannou akciou pri Skalnatej chate požiadala
prostredníctvom Aplikácie HZS
o pomoc dvojica horolezcov z Batizovského žľabu. Pri schádzaní
z Gerlachovského štítu 36-ročný
Slovák spadol a zlomil si nohu.
Spolulezec mu poskytol prvú pomoc a spoločne s ďalšími zostupujúcimi horolezcami pomáhali
zranenému pri zostupe. Vrtuľník
vysadil pre hmlu záchranárov
pod žľabom, odkiaľ im pokračovali naproti. Zo žľabu evakuovali
pacienta so záchranárom v podvese, po medzipristátí v Batizovskej doline bol pacient preložený
na palubu vrtuľníka a prevezený
na heliport do Starého Smokovca,
kde čakal lekár, s ktorým pokračovali do popradskej nemocnice.
kb

Šport

Orolín a Mihoková ovládli bežecké
podujatia vo Vysokých Tatrách
Prvý májový víkend sa v Starom Smokovci niesol v znamení športu. V sobotu odštartoval
5. ročník série Tatry v pohybe PRESTIGE TOUR svojím prvým podujatím, známym pod názvom CITY TRAIL. Pokračovať bude ďalšími štyrmi rozmanitými behmi, ktoré rozhodnú
o bežeckom kráľovi a kráľovnej Tatier.
Účastníci 1. kola bodovanej
série mali na výber trate dlhé 4
km, 8 km a 16 km. Zaujímavý
mestský beh previedol viac ako
500 pretekárov cez historické
centrum Starého Smokovca,
cez priľahlé mestské časti či tatranskú Kalváriu. Už tradičným,
ale medzi bežeckými podujatiami stále jedinečným spestrením
bol prebeh budovou mestského
úradu v Starom Smokovci. Deti
mali pripravené samostatné
menšie okruhy s dĺžkou 200 m
a 500 m. Svoj prvý beh absolvoval aj najmladší účastník pretekov, ktorý ešte ani neoslávil 2

Víkendové behy previedli bežcov
zákutiami Starého Smokovca, ako
aj technicky náročnejšou trasou
na Kalváriu – krížovú cestu.
V. Halasová

roky. Skvelú atmosféru navodilo vystúpenie bubnovej show
Batida zo Svitu. Súčasťou vyhlásenia výsledkov bolo tanečné

vystúpenie dievčat zo Základnej umeleckej školy v Tatranskej Lomnici, ktoré pod ve(pokračovanie

Aktuality z kultúry a športu
Obdobie posledných dvoch týždňov sa nieslo v znamení príprav na viacero akcií naraz.
Nadchádzajúce podujatia pod taktovkou oddelenia kultúry a športu (OKaŠ) opäť prinesú
v meste Vysoké Tatry pestrú ponuku programov pre malých aj veľkých.
Zasadal prípravný výbor podujatia Tatry deťom, ktoré sa uskutoční na sklonku mája v dvoch
dňoch. 30. mája dopoludnia bude program venovaný škôlkarom všetkých tatranských materských škôl, ďalší deň 31. mája sa bude konať
Beh olympijského dňa. „Ten pripravujeme v spolupráci s Olympijským klubom Vysoké Tatry, ktorého predsedníčkou je Mária Jasenčáková, a nezanedbateľnej pomoci spoluorganizátora, a to je
ZŠ s MŠ Dolný Smokovec,“ uviedol Ján Bendík,
vedúci OKaŠ. Všetky tatranské deti sa zídu v areáli dolnosmokoveckej ZŠ, pričom veľká väčšina
z nich sa zúčastní aj samotných štafetových pretekov. „Budú štyri štafety podľa jednotlivých vekových kategórií, budú miešané štafety, pri ktorých
si sily zmerajú chlapci s dievčatami, a pre deti to
bude určite veľmi zaujímavé a zábavné,“ priblížil. V rámci mestských osláv MDD je, samozrejme, pre deti pripravený aj exkluzívny kultúrny
program. Predstaví sa vynikajúca tanečná skupina Phantoms Crew, známa z talentových súťaží,
ktorej vystúpeniu nebude chýbať ani interaktívna
zložka, takže sa doň budú môcť zapojiť aj deti.
Pri tej príležitosti budú pamätnými plaketami
ocenení najlepší detskí športovci Vysokých Tatier
za uplynulú športovú sezónu.
K tomu všetkému sa pridá ešte jedna novinka – na základe iniciatívy riaditeľky MŠ
vo Vyšných Hágoch Márie Gálikovej sa uskutoční za spoluúčasti mesta podujatie, ktoré tu ešte
nikdy nebolo a má názov Športová olympiáda
kamzíkov. Deti predškolského veku budú súťažiť
12. júna v rôznych disciplínach a zapoja sa opäť
všetky tatranské materské školy. Miestom akcie

bude futbalové ihrisko vo Vyšných Hágoch.
Do tretice sa chystá otvorenie blížiacej sa letnej sezóny, a to v dňoch 14. až 16. júna. V piatok
bude tradičné stretnutie pri Kyselke – po dvoch
rokoch opäť ako nočný program, ktorý sa začne
o deviatej hodine. „Tešiť sa môžete na unikátnu
pôvodnú divadelnú scénku na motívy povesti Antona Mareca práve o tatranskej Kyselke. Druhým
lákadlom bude určite hosť programu – Marián
Lukáč, sólista opery Štátneho divadla Košice s hudobným sprievodom. Nebude chýbať posvätenie
prameňa či otvorenie Tatranského kultúrneho
leta primátorom mesta Vysoké Tatry Jánom Mokošom,“ načrtol Bendík. V sobotu o dvadsiatej
hodine v areáli Kúpeľov Nový Smokovec sa bude
konať otvárací koncert TKL, počas ktorého sa
predstaví vynikajúca Szidi Tobias so sprievodnou kapelou, v nedeľu je pripravený celodňový
program zložený z dvoch častí – dopoludnia sa
bude v jazdeckom areáli v Tatranskej Lomnici kosiť. Na programe je 8. kolo slovenskej ligy
v kosení ručnou kosou, súťaž medzi mužmi, ženami, ale aj deťmi. „Poobede sa presunieme z jazdeckého areálu do mestského parku, kde budeme
pokračovať Tatranským juniálesom, vyhlásime výsledky súťaže v kosení a spustíme veľmi zaujímavý
program v podobe výborného hudobného zoskupenia Cimbal Brothers, po nich nastúpia Vrbovskí
víťazi a ako zlatý klinec by mala vystúpiť obľúbená
česká skupina Banjo Band Ivana Mládka, s ktorou
dojednávame posledné detaily a ja pevne verím, že
všetko dobre dopadne a ich koncert sa bude môcť
uskutočniť,“ dodal šéf tatranskej kultúry
OKaŠ a mp
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dením Adriany Rusnákovej
dosahujú výborné výsledky
na celoslovenských tanečných
prehliadkach. Celkovými víťazmi najdlhšieho 16 km behu
sa stali Pavol Orolín z tímu
Raidlight/BK Poprad a Tímea
Mihoková z Bežeckého klubu
Poprad. Na 8 km trase dominovali minuloročný bežecký kráľ
Tatier Jozef Dubašák a Jarmila
Fajtová, nordic walking ovládli Viktor Lapšanský a Janka
Pohorelcová. Martin Michalík
a Kristína Špitková zvíťazili
na trati dlhej 4 km. „S priebehom pretekov aj s účasťou sme
veľmi spokojní. Dokonca sme
tento rok vzhľadom na povolené
kapacitné limity museli zastavovať registráciu viac ako týždeň
pred samotným podujatím. Napriek hrozivým predpovediam
nám prialo aj počasie, síce bolo
na májové pomery chladno,
ale dážď nás obišiel. Myslím,
že nový ročník Tatry v pohybe
Prestige tour sme odštartovali
na výbornú hlavne vďaka skvelej podpore mesta Vysoké Tatry,
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry,
ďalším partnerom a množstvu
dobrovoľníkov, bez ktorých by
sa takéto podujatie nedalo uskutočniť,“potvrdila Viera Halasová z tímu organizátora podujatia. Mestský beh odštartoval
tohtoročnú sériu rozmanitých
bežeckých disciplín od krátkeho behu, cez beh do vrchu až
po vytrvalostné cestné behy,
kde bežci môžu získať zberateľské medaily, ktoré spolu vytvoria panorámu našich hôr s nápisom TATRY.

V nedeľu dopoludnia pokračoval tatranský športový víkend
populárnym cvičením pre ženy
a dievčatá - KARI TRAA Urban
Training. Ten prilákal aj napriek daždivému počasiu viac
ako 90 športovkýň. O 13.00 hodine spred Švajčiarskeho domu
vyštartovala spolu s celým
svetom temer stovka účastníkov, ktorí prišli podporiť krásnu myšlienku charitatívneho
podujatia Wings for life World
Run a napriek drsným poveternostným podmienkam bežali
pre tých, ktorí behať nemôžu.

Každý krok sa počíta
Nie je dôležité vyhrať, ale
zúčastniť sa. Pri celosvetovom
charitatívnom behu Wings for
Life to platí dvojnásobne. Beží
sa totiž pre tých, ktorí behať
nemôžu a celková výška štartovného ako aj dobrovoľného
príspevku bežcov sa použije
na výskum poranení miechy.
Celý svet sa zjednotil v tejto
myšlienke, kedy bežci vyštartovali v rovnakom čase a s rovnakým cieľom. Do jedinečného podujatia sa zapojilo aj päť
slovenských miest: Bratislava,
Nitra, Piešťany, Žilina a po
druhý- krát aj Vysoké Tatry,
ktoré sa tak stali jednou z 323
lokalít sveta, kde sa Wings for
life World Run uskutočnil. Beh
je okrem iného zaujímavý tým,
že bežci nebežia do klasického
cieľa, ale cieľ dobieha ich. Pol
hodinu po štarte pretekárov vyrazí na trať „stíhacie auto“, ktoré
postupne zrýchľuje a dobieha
bežcov. Keď ich dobehne, bežec
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je v cieli. Najlepší bežec v histórii pretekov odbehol viac ako
88 kilometrov, kým ho dobehlo
postupne zrýchľujúce auto.
V Tatrách opäť nesklamali

V Tatrách sa neuskutočnil
klasický beh, ale App run, kedy
bežcov dobieha virtuálne auto
zapomoci mobilnej aplikácie.
Pre dobrú vec sa spojilo aj napriek upršanému a chladnejšiemu počasiu množstvo bežcov
z rôznych kútov Slovenska, ktorí beh kapacitne naplnili. A to
nie je všetko. Aj napriek obmedzeniam v počte účastníkov sa
v Tatrách vyzbieralo pre dobrú
vec vyše 1 800 €, čo je viac ako
vo veľkých mestách. Vyštartovalo sa o 13.00 hodine spred
Švajčiarskeho domu. Pokračovalo sa približne dvojkilometrovým okruhom nad Kalváriu
– smokoveckú krížovú cestu.
V priestore pod amfiteátrom
sa nachádzala občerstvovacia
stanica, časomiera a nechýbala ani silná divácka podpora.

Obdivuhodné výkony podali aj najmladší účastníci behu
– 9-roční Oliver Korbela z Life
Academy Poprad a Kubko Bačkor zo ZŠ Vyšné Hágy, ktorí
v daždi a náročnom teréne zabehli krásnych 8 km.
Dva dni – dve víťazstvá

V pretekoch proti virtuálnemu stíhaciemu autu, ktoré
naháňalo bežcov prostredníctvom mobilnej aplikácie,
najlepšie obstáli sobotňajší víťazi najdlhšej trasy City trailu:
Tímea Mihoková ubehla viac
ako 19 km, Pavol Orolín sa
zapísal do listiny víťazov krásnym výkonom 25,2 km, pričom na trase prekonal viac ako
860 výškových metrov. Víťazi
získali hodnotné poháre, ktoré im odovzdala ambasádorka
behu Romana Komarňanská,
a rovnako ako všetci účastníci
si odniesli skvelý pocit z kvalitného športového podujatia
a pomoci druhým. 
kb


Na rímskokatolíckej fare v Novom Smokovci vládla počas 6. ročníka
Farského turnaja v stolnom tenise prijemná, športová nálada. Turnaja
v ping-pongu sa zúčastnilo 20 hráčov, ktorí odohrali zápasy systémom
každý s každým, no i tak sa vzájomne povzbudzovali. Športovci príjemne strávili nedeľné popoludnie a víťazi si domov odniesli aj krásne ceny.
Mladšie deti: 1. miesto Estherka Evansová 2. miesto Katarína Ďuricová 3.
miesto Damián Ďurica Staršie deti: 1. Denis Bednár 2. Damián Tancoš 3.
Pavol Pitoňák Ženy: 1. Beáta Evansová 2. Monika Kúkoľová 3. Mária Pitoňáková Muži: 1. Mário Kubík 2. Ján Fečík 3. Jaro Kaščák

8. mája sa v Kamienke pri Starej Ľubovni uskutočnil Beh víťazstva - Jarný krosový beh na 10 km s prevýšením cez 350 metrov. Medzi juniormi
sa umiestnil na krásnom 2. mieste Alex Dubiel z Tatranskej Lomnice.
P. Végh
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knižnice

Fitzek, Sebastian:
Strach z lietania

Predstavte si, že letíte z Buenos
Aires do Berlína. Lietadlo, v ktorom cestujete, je luxusný dvojposchodový airbus s vyše 600 pasažiermi na palube. Aj keď máte
strach z lietania, očakávate hladký
priebeh cesty a bezpečné pristátie
v cieľovej destinácii. Presne takto
sa začína aj cesta doktora Matsa
Krügera v trileri Strach z lietania
7A. No potom prebieha všetko
inak, len nie podľa očakávania.
Slováková, Jarmila: (Ne)verná

„Najhoršia je nevera, ktorú
páchame sami na sebe.“ Príbeh
ženy, ktorá stratila samu seba
v každodennom živote. Príbeh
o bolesti v duši, o mužoch v jej
živote, o vášni, ktorá príde, keď
ju najmenej čaká, o ľuďoch, ktorí
jej zasiahli do života a nechali nemiznúcu stopu.
Frantz, Laura: Kováčov učeň

V jeden mrazivý decembrový deň roku 1784 prichádza Silas Ballantyne do domu kováča
Liegea Leea v okrese York, štáte
Pensylvánia. Silas je rozhodnutý
čo najskôr dokončiť učňovský zácvik a vydať sa na západ. Ukáže sa
ale, že je šikovný pracovník a znamenitý remeselník, preto sa Liege
usiluje zdržať ho v Yorku, odvolávajúc sa na starú tradíciu: učeň sa
musí oženiť s jednou z majstrových krásnych dcér.
Muncaster, Harriet: I
zadora Lunová ide na balet

Izadora Lunová je výnimočná,
lebo nie je ako ostatní. Mamičku
má vílu a otecka upíra a sama dostala do vienka od každého niečo.
Zbožňuje balet, najmä keď tancuje vo svojej čiernej sukničke. Nevie sa dočkať, až so spolužiakmi
uvidí naozajstné baletné predstavenie. Opona sa už dvíha, kde sa
však podel ružový zajko?
Gilman, Charles:
Horror school: Podivné sestry

Róbert Arthur sa spolu so svojimi kamarátmi vydáva na nebezpečnú výpravu po stopách dvoch
spolužiačok, dvojičiek Priceových. Obe nakrátko zmizli, a keď
opäť sa objavili, bolo jasné, že sú
v moci zlých síl. Vyvrcholením
napínavých udalostí je oslava
sviatku Halloween, kedy sa trojica kamarátov odvážne stretne
so zlými silami a odhalí nové,
prekvapujúce zistenie.

Tatranské spektrum / Infoservis

TATRANSKÁ PEDAGOGICKÁ
A HUMANISTICKÁ LEGENDA
ALFRÉD GROSZ

31. máj 2019 o 15.15
Spoločenská miestnosť Mestskej knižnice
v Kežmarku

IV. VIDEOPREZENTÁCIA
MILANA CHOMU

Pohľad do života a mnohostranného diela
kežmarského rodáka a učiteľa, archívna pozostalosť a jej zaujímavosti vo vzťahu ku Kežmarku a Tatrám, požiarnické a humanitárne
aktivity, fotografická tvorba, metodická tvorba
rozsiahlej dlhoročnej pedagogickej aktivity,

horolezecké a spisovateľské aktivity, škola hôr,
práca v Karpatskom spolku a jeho obetavosť
vo vzťahu k ľuďom. Belianske Tatry jeho očami.

Mobilné dopravné ihrisko v Tatrách: „Ja som tu doma!“
Vďaka efektívnej spolupráci na úrovni Mestská polícia (MsP) Vysoké Tatry – Ministerstvo dopravy a výstavby, sa už siedmu sezónu deti v Tatrách podúčajú dopravnej výchove na vlastnom mobilnom dopravnom
ihrisku. Garážované bicykle a kolobežky tak môžu mestskáči kedykoľvek programovo zaradiť do praktickej
výučby v školách. Osvetou chcú prispievať k rozmachu zdraviu prospešnejšej nemotorovej dopravy.

Zvyšovanie povedomia účastníkov
cestnej premávky podporujú policajti priebežne celoročnou osvetou –
používanie reflexných prvkov, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.
Dopravnou kampaňou zameranou
na pozitíva využitia bicykla či kolobežky v každodennom živote sa policajti v najbližších dňoch orientujú
na deti, žiakov prvého stupňa základných škôl v Tatrách. V spolupráci
so záchranármi Horskej záchrannej služby (HZS),
ktorí pre deti pripravili základy zdravotnej prvej
pomoci, ich upovedomia aj o rizikách spojených
s účasťou v cestnej premávke.
„Dni sa predlžujú, čoraz viac detí využíva na cestu do a zo školy kolobežku či bicykel, môžeme to vidieť napríklad na najväčšom sídlisku, v Tatranskej
Lomnici, preto s kolegami a záchranármi zážitkovou formou deti pripravíme na situácie v súlade

s cestnou premávkou,“ uviedol headliner každoročného dvojdielneho –
jarného a jesenného – maratónu dopravnej výchovy, zástupca náčelníka
MsP Jozef Štefaňák. „Ohľaduplné
správanie všetkých účastníkov cestnej
premávky a ovládanie pravidiel bezpečnosti je prvoradou zárukou šťastného návratu domov každého z nás,“
zdôraznil.
„Sieťou diaľkových cyklomagistrál
je poprepájaná takmer celá Európa. Cyklodoprava je energeticky nezávislá, priestorovo úsporná,
a tým atraktívna. Aj v Tatrách sa rozmáha cykloturistika, čo prispieva k lepšiemu zdravotnému
stavu obyvateľstva. Ak len trochu môžeme podporiť tento zdravý životný štýl u detí napríklad
správnou výchovou k bezpečnému správaniu sa
na ceste či cyklochodníku, budeme radi,“ uzavrel
Štefaňák.
stefa

Inzercia

OBCHODNÉ VEREJNÉ SÚŤAŽE

Predám kvalitný leštený
smrekový tatranský obklad
perodrážku 3 €/m2, zrubový
obklad – polguľatý, hranový
aj dlážku na podlahy. T. č.:
0908 234 866, www.drevozrubyobklady.sk.
Starší pán so záujmom
o prírodné krásy hľadá podnájom alebo kúpi menší byt
v Tatrách, Poprade a okolí. T.
č.: 0944 287670.
Predám lacno konferenčné
stolíky, posteľ z masívneho
dreva (90 x 200 cm), nočný
stolík, skrinky (2ks), 6 stoličiek a dlhý stôl z masívneho
dreva. Darujem látkovú skriňu. 0907 086 135

OBCHODNÉ VEREJNÉ SÚŤAŽE
- Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž
č. 157/2019 na nájom nebytových priestorov Obvodné zdravotné
stredisko Štrbské Pleso. Bližšie informácie www.vysoketatry.sk,
alebo na tel. čísle 052/4780436.
Nebytové priestory Nový Smokovec 50
- Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž
č. 158/2019 na nájom nebytových priestorov v bytovom dome
Nový Smokovec 50. Bližšie informácie www.vysoketatry.sk, alebo
na tel. čísle 052/4780436.
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Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

17:00, 18:00,
19:00, 21:00 h

16:00 h

Vstupné: 10 €

Vstup voľný

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

10:00-14:00 h

SOBOTA

Vstupné: 1€/

predajca - cenník
u usporiadateľa

16:00 h

NEDEĽA

FK VYSOKÉ TATRY - MŠK
SLAVOJ SPIŠSKÁ BELÁ

Tatranská Lomnica - futbalové ihrisko
Majstrovský zapas 23. kola 5. futbalovej ligy.

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA

Starý Smokovec
Vstupné: 0,50 € - 2 €

celý
mesiac

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Expozície:

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

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

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
POD TIEŇOM OBROV Výstava čiernobielych

fotograﬁí v duchu
minimalizmu významného
slovenského fotografa
Petra Svobodu.

ZÁSAHY TATRY 2019 Výstava

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

Tatranská Lomnica - Múzeum TANAP-u

5. ročník tatranskej múzejnej noci a 3. ročnik dňa
fascinácie rastlinami.
Organizátor: Múzeum TANAP-u , +421 52 47 803 65

PRÍBEH HOTELA LOMNICA

Tatranská Lomnica - Hotel Lomnica

Najsilnejšie momenty života Hotela Lomnica v podaní
talentovaných hercov.
Organizátor: Hotel Lomnica,+421 52 285 35 00,
www.hotellomnica.sk

HUSĽOVO-ORGANOVÝ
KONCERT

Tatranská Lomnica - evanjelický kostol a.v.

Koncert pri príležitosti 2. výročia posviacky organa.
Účinkujú: Tereza Novotná - husle, Peter Čapó - organ.
Repertoár: diela starých majstrov.
Organizátor: Evanjelický a.v. cirkevný zbor Vysoké Tatry
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VÝSTAVY

TATRANSKÉ HRAČKOBRANIE

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

celý
mesiac
09:00-18:00

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

celý
mesiac
09:00-18:00

Dolný Smokovec - areál ZŠsMŠ

1. ročník akcie pre rodiny s deťmi pri príležitosti
blížiacich sa osláv MDD. Na vopred prihlásených
účastníkov čaká 10 športovo-náučných stanovíšť.
Súčasťou podujatia je aj prvá tatranská burza hračiek
a športových potrieb pre deti. Nebude chýbať ani
občerstvenie, hudba, maľovanie na tvár,
nafukovacie atrakcie a iné.

Organizátor: Tatranské maminy z Podlesa, +421 948 473 120,
nada.hajdova@gmail.com
Podujatie s ﬁnančným príspevkom Mesta Vysoké Tatry.

Vstupné: 6 €-9 €
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15:00-22:00 h

SOBOTA

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu
pamiatok a zaujímavostiach.

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

Vstup voľný

SOBOTA

Vyšné Hágy - zraz pri budove TEŽ

Vstupné: 1 €
(deti a ženy zadarmo)

Vstup voľný

Vstupné: 4 €

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
VYŠNÝCH HÁGOV
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celý
mesiac
09:00-18:00

TRICKLANDIA

Starý Smokovec - Tricklandia

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

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

MAJSTRI ĽUDOVEJ VÝROBY
Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

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

Vstupné: 7 €

09:30 h

SOBOTA
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predpredaj: 3 €

NEDEĽA

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu
pamiatok a zaujímavostiach.

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

predpredaj: 3 €
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Starý Smokovec - zraz na autobusovej stanici

Vstup voľný

Vstupné: 4 €

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
STARÉHO SMOKOVCA

okrem pondelkov

10:00 h

PIATOK

ŠPORT

17

18

KALENDÁR
PODUJATÍ

16.5. - 29.5. 2019

PROGRAMY

15

TD 10/2019

Kalendár podujatí

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

TATRANSKÝ ŠPERK

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

Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

viac na www.vysoketatry.sk

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

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! Email: kulturasport@vysoketatry.sk, tel.: +421 52 478 04 55-6, www.vysoketatry.sk
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TD 10/2019

Kalendár podujatí

Mesto Vysoké Tatry
pod záštitou primátora Jána Mokoša
srdečne pozýva
všetky mamy, mamičky, babky a babičky z Vysokých Tatier
na mestské oslavy

DŇA MATIEK
V programe účinkujú:

RETRO MUSIC BAND a VLADIMÍR KOBIELSKY
v nedeľu 19. mája 2019 o 14:15 h
v kongresovej sále Grandhotela Bellevue Horný Smokovec

Vstup pre matky voľný, vrátane darčeka a občerstvenia

