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Prípravy na letnú sezónu
sú v plnom prúde
Podľa návštevného poriadku by mala čoskoro skončiť
zimná uzávera prevažnej časti vysokohorských chodníkov.
Na letný nápor turistov sa pripravujú už aj na tatranských
chatách. Nosiči, ktorí zásobujú väčšinu chát, si zmerali sily
na najťažšej súťaži – Nosičskej stovke. Na chatu vyniesli
viac ako 3 tony zásob!
Vysokohorskí nosiči sú jedinečným tatranským fenoménom. Zásobujú všetky tatranské chaty, kam nevedie
cesta či lanovka. Okrem nevyhnutného zásobovania tatranských chát si každoročne zmerajú sily na nosičských
súťažiach, ktoré sú priateľským stretnutím a spomienkou
na kamarátov. Počas víkendu sa uskutočnila Nosičská
stovka – náročná súťaž, kde 25 mužov vynieslo
na svojom chrbte na Zamkovského chatu 100 kg
náklad. Súťažili aj dvojice, kedy muž vyniesol 80 kg
a žena mu pomohla s nákladom 20 kg. Spoločne tak
vyniesli viac ako 3 tony! Viac o tomto podujatí si prečítate na strane 12.
Sezóna sa začne aj horským vodcom

Horskí vodcovia mali počas zimy povinnú prestávku
od vodenia. Prvé túry so svojimi klientami môžu podľa pravidiel Tatranského národného parku absolvovať
od 15. júna. Prvým vysokohorským túram predchádza
tradičné svätenie lán a výstroja horských vodcov, ktoré
organizuje Spolok horských vodcov Vysoké Tatry v spolupráci s Národnou asociáciou horských vodcov SR. Sviatok horských vodcov je oslavou horského vodcovstva, ktoré
má vo Vysokých Tatrách nezastupiteľné miesto. Najväčší
záujem je o túry na najvyšší štít Tatier – Gerlachovský štít,
no nemenej populárne sú aj túry na Končistú, Svišťový štít,
ale aj hrebeňové a lezecké túry pre náročnejších klientov. Tí sa
v sprievode horského vodcu radi vyberú na ikonický Žabí kôň,
Ľadové štíty či hrebeň Ošarpancov s výberom lezeckých ciest
kb M. Maličká
rôznych náročností.

Blíži sa leto a s ním sa núka množstvo príležitostí na horské výlety. Na strane 7 sa dočítate podrobné informácie o plánovanej
turistickej výzve Doby Tatry, do ktorej sa
môžete zapojiť aj vy.

Májová sobota plná športu, hier, hračiek
a dobrej nálady... Aj o tom bolo smokovecké Hračkobranie, ktoré malo len nedávno
svoju premiéru. Viac na strane 10.

Dolnosmokovecká škola má majstra
Slovenska v športovej streľbe! Viac
na strane 13.
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V piatok 10. mája bol v NR SR
schválený tzv. „cyklodotačný zákon“, ktorý otvára samosprávam
dvere k financovaniu rozvoja cyklistickej infraštruktúry. Ministerstvo dopravy a výstavby SR aktuálne pripravuje znenie výzvy, ktoré
by malo byť zverejnené do konca
júna. Zákon vstúpi do platnosti
od 1. júla. Prijímatelia v podobe
obcí, samosprávnych krajov, občianskych združení či združení
obcí budú môcť využívať zdroje
z dotácií na cyklotrasy na vznik
novej infraštruktúry, projektových dokumentácií či potrebného
dopravného značenia, podporu
kampaní a aktivít týkajúcich sa
cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Zákon je reakciou na neustále
rastúci dopyt po cyklistickej infraštruktúre, ktorá pribúda pomalšie ako rastie počet cyklistov
v uliciach či regiónoch. Do budúcna tak štátu nič nebráni, aby výraznejšie podporoval nielen ekologickú formu dopravy na kratšie
vzdialenosti ale tiež cykloturistiku,
ktorá môže byť významnou hybnou silou pri rozvoji cestovného
ruchu na Slovensku.
V týždni od 27. do 31. mája sa
koná v Bratislave a Banskej Bystrici Medzinárodný filmový festival
Ekotopfilm – Envirofilm, ktorý
prináša 66 kvalitných dokumentárnych filmov z 30 krajín sveta,
diskusie a vzdelávacie aktivity
o ochrane životného prostredia.
Jednou z hlavných tém, ktorá rezonuje nielen vo filmoch, ale aj v odborných diskusiách, je ochrana
ovzdušia. Znečistený vzduch
je ročne zodpovedný za približne
400 000 predčasných úmrtí v Európe. Medzi hlavných znečisťovateľov ovzdušia patrí priemysel,
doprava, ale aj vykurovanie tuhým
palivom. Zlepšovanie kvality
ovzdušia je teda mimoriadne dôležitá téma, ktorej je potrebné venovať náležitú pozornosť.
Výnimočný filmový snímok
Pavla Barabáša – Sloboda pod nákladom (2016), ktorý v dokumente vyrozprával príbeh tatranských
nosičov, dostal najvyšší počet
ocenení Grand Prix za posledné
tri roky, celkovo 25. Potvrdila to
Medzinárodná aliancia pre horský
film (IAMF), ktorá združuje 26
festivalov venovaných horskej tematike z 19 krajín sveta. Film bol
preložený do angličtiny, nemčiny,
španielčiny, baskičtiny, francúzštiny, poľštiny, macedónčiny a kórejčiny.
Špičkový slovenský horolezec,
(pokračovanie na str. 3)

Spravodajstvo

Do kina plánujú prinavrátiť kultúru
vysoké tatry / tatranská lomnica – Budova Tatranského kultúrneho centra (bývalého kina)
v Tatranskej Lomnici už roky neslúži svojmu účelu. Na Mestskom úrade sa uskutočnilo prvé pracovné
stretnutie, na ktorom sa diskutovalo o predložených návrhoch revitalizácie. Zúčastnení boli jednohlasne za oživenie kultúrneho stánku, ktorý v Tatrách momentálne chýba.
Budova slúžila desiatky rokov
pre účely poskytovania služieb
občanom a širokej verejnosti.
Nachádzalo sa v nej napr. kino,
knižnica, umelecké ateliéry, galéria, skúšobne divadelníkov
a hudobníkov či občerstvovacie
zariadenia so sociálnym zázemím. Konali sa tam významné
podujatia ako napríklad filmové a divadelné festivaly, slúžilo
pre školské vystúpenia a koncerty. K budove, kde kedysi sídlila
aj základná škola, mal azda každý silný citový vzťah. V súčasnosti sa využíva len čiastočne, no
nespĺňa technické a energetické
predpoklady dnešnej doby, ktoré
by zefektívnili vykurovanie a zabezpečili úsporu energie kultúrneho domu.
Problémom je zlý
technický stav

Nakoľko sa prevažná časť
zhruba 50-ročnej budovy už 10
rokov nevykuruje, dochádza
k poškodzovaniu murív a omietok, poškodená je aj strecha
a vlastné kotolne sú nefunkčné.
Energetická náročnosť prevádzky bola jedným z dôvodov, prečo sa lomnické kino nakoniec
uzavrelo. Na základe vykonanej
obhliadky sa zistilo, že budova
si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. Otázkou ostáva, na aký
účel sa využije.
Jednoznačné návrhy
na obnovu

Stretnutie za účasti prednostu
mestského úradu, vedúcej ekonomického oddelenia, vedúcich
investičného oddelenia a oddelenia kultúry zvolala na základe
interpelácie poslankyňa Lucia
Dubielová. Diskusie sa zúčastnili
okrem zástupcov mesta aj obyvatelia, odborníci z oblasti kultúry

súčasný stav Kina Tatry

či
architektúry.
Účelom stretnutia
bol návrh revitalizácie kultúrneho
centra,
ktorého
stav
dlhodobo
trápi obyvateľov
Tatranskej Lomnice, mesta, ako aj návštevníkov
Tatier. Ako povedala Dubielová,
cestovný ruch je pre obyvateľov Tatier benefitom i veľkou
záťažou. Obnova kina by bola
benefitom najmä pre domácich,
ktorým kultúrny priestor s celoročným využitím pre všetky
vekové kategórie naozaj chýba,
no kultúra v Tatrách by lákala
aj návštevníkov. Po rozhovoroch s architektmi – odborníkmi
na kultúrne domy vie, že obnova
nášho kina určite nie je márna.
Kino však nezavreli pre zlý
technický stav. Závažným dôvodom bola digitalizácia kín,
ku ktorej naše nepristúpilo.
V kine v turistickom centre by
stačilo premietať menej filmov,
prinavrátili by sa tam koncerty,
školské slávnosti, vystúpenia,
mohlo by sa prenajímať na konferencie či catering.
Byty, hypermarket
alebo kultúra?

Vedúci investičného oddelenia
mesta Vysoké Tatry Jozef Gál
predniesol 3 spracovné návrhy
využitia objektu:
1. návrhom je pôvodné využitie – kultúrny stánok, ktorý
v meste dlhodobo absentuje.
Svoje miesto by tam mali napr.
aj Základná umelecká škola,
ochotnícke súbory, záujmové
činnosti, doplnkové funkcie ako
kaviareň či atrakcie, ktoré by boli
lákadlom do tejto mestskej časti. Nutnosťou bude vytvorenie
dostatočného počtu parkovacích
miest.
2. návrhom je polyfunkcia objektu, kde by sa k pôvodnému účelu
doplnila aj obytná funkcia vybudovaním niekoľkých nájomných
bytov v nadstavbe.
Na tento návrh v diskusii zareagovala pracovníčka hygieny
v Poprade, ktorá upozornila,
že z legislatívneho hľadiska ne-

bude kvôli prekročeniu stanovenej hladiny hluku povolené
v jednom objekte umiestniť byty
aj kultúrne stánky. Hoci by sa
táto možnosť zdala ekonomicky
vhodnejšia, podľa zúčastnených
odborníkov by mala obnova kultúry v Tatrách so zriadením planetária a podmienok pre rôzne
kongresy ekonomicky nevyčísliteľnú hodnotu. Tento priestor by
bol pre všetkých, nielen pre tých,
ktorí by tam mali svoje byty.
3. alternatíva navrhuje umiestnenie obchodu a služieb, prípadne kombináciu všetkých troch
účelov využitia: čiastočne by sa
zachovala funkcia kultúrneho
centra s kapacitou 200 divákov,
doplnila by sa obytná funkcia
a svoje miesto by tu mali aj služby v podobe obchodného reťazca. Z hľadiska financovania sa
táto možnosť javí ako najvhodnejšia. V prípade, ak by bola časť
stavby zbúraná a nanovo postavená, uvažovalo by sa aj o vybudovaní podzemného parkoviska.
Podľa architektonického návrhu by sa mohlo v kine nachádzať
až 31 dvojizbových bytov, divadelná sála a kinosála s kapacitou 200 – 250 divákov, zázemie
pre reštauráciu a kaviareň, galériu, šatne a sociálne zariadenia.
Samozrejmosťou budú bezbariérové prístupy. Na podnet astronóma Vojtecha Rušina sa uvažuje
o zriadení malého planetária,
ktoré by slúžilo nielen školám
zo širokého okolia.
Zúčastnení sa uzhodli, že Tatry kultúrny dom určite potrebujú, chcú a zaslúžia si ho. Náročný projekt obnovy bude ďalej
posúdený z technickej a finančnej stránky. O vypracovaných
návrhoch budú ďalej rokovať
poslanci s vedením mesta, ktorí sa pokúsia na obnovu získať
dotácie a príspevky z rôznych
kb
projektov.
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Rokovanie generálov V4
vysoké tatry / tatranská lomnica – V dňoch od 14.
do 16. mája sa v Tatranskej Lomnici uskutočnilo stretnutie
náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) Slovenskej republiky Daniela Zmeka spolu so zástupcami krajín
Vyšehradskej štvorky.
V rámci ukončenia slovenského predsedníctva vo V4
symbolicky odovzdal predsedníctvo českému kolegovi
a obaja deklarovali pripravenosť spoločnej bojovej skupiny Európskej únie v rámci V4,
ktorá bude od 1. júla v pohotovosti na nasadenie. Hovorilo
sa tiež o spoločných výcvikových aktivitách, spolupráci
špeciálnych síl a rozvoji regionálnej spolupráce v oblasti
vojenského
zdravotníctva.
„Cieľom rokovania bolo zhodnotiť stav spolupráce za posledný rok a zároveň odovzdať
skúsenosti českým kolegom.
Otvorili sme diskusiu k ďalšiemu postupu pri vytváraní
modelu spoločných bojových
skupín Európskej únie po roku

2020 a v roku 2023, a to nasadzovaním modulárnych jednotiek a permanentných štruktúr
jednotlivých krajín, ktoré budú
koordinované a budú mať spoločný cieľ,“ objasnil Zmeko.
Dodal, že spoločná bojová
skupina V4 má dohromady
3 800 vojakov zo Slovenska,
Českej republiky, Poľska,
Maďarska a tiež Chorvátska.
Je predurčená na realizáciu
opatrení na predchádzanie
krízy alebo zmierňovanie
akejkoľvek krízy v dosahu
do 6 000 kilometrov od Bruselu. Slovensko do organizačných štruktúr tejto skupiny
prispieva 229 vojakmi – konkrétne ide o jednu dopravnú
rotu, multifunkčnú čatu radiačnej, chemickej a biologic-

kej ochrany, ďalej čatu na likvidáciu nevybuchnutej munície
a výbušných nástrah, tím riadenia presunov, tím vojenskej
polície a dôstojníkov do jednotlivých úrovní velenia.
K rokovaniu Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej republiky sa v posledný deň pripojil
aj náčelník generálneho štábu
Ukrajiny. Tatranskí mestskí
policajti sa spolupodieľali na zabezpečení priestorov
na slávnostný akt ako aj slávnostný pochod, zabezpečovali tiež verejný poriadok.
Za mesto Vysoké Tatry sa
tejto akcie zúčastnil prednosta MsÚ Eugen Knotek,
v zastúpení primátora mesta
Jána Mokoša, ktorý náčelníkov generálnych štábov pri ich
príchode privítal za mesto Vysoké Tatry.
mp


M. Kolodzej

Slovensko má nové zastúpenie europoslancov
SLOVENSKO/VYSOKÉ TATRY - V sobotňajších voľbách si Slováci
zvolili 14 europoslancov, ktorí budú zastupovať našu krajinu
v Európskom parlamente.
22,74 % voličov rozhodlo, že
do Europarlamentu zasadne
14 poslancov zo šiestich politických strán. Účasť na voľbách presiahla 20 %, čo je viac
ako v uplynulých eurovoľbách,
ktoré sa konali v máji 2014.
Pre Slovensko, ako jednu z 28
členských krajín Európskej
únie, to boli v poradí štvrté
eurovoľby, v ktorých si obyvatelia zvolili zástupcov z týchto
politických strán: Progresívne
Slovensko (20,11%), Smer-SD
(15,72 %), ĽSNS (12,07 %),
KDH (9,69 %), SaS (9,62 %)
a OĽaNO (5,25 %). Za jednot-

livé strany boli zvolení: PS/Spolu: Michal Šimečka, Vladimír
Bilčík, Martin Hojsík, Michal
Wiezik; Smer: Monika Beňová,
Miroslav Číž, Robert Hajšel;
ĽS NS: Milan Uhrík, Miroslav
Radačovský; KDH: Ivan Štefanec, Miriam Lexmann (nastúpi
po Brexite – odstúpení Veľkej
Británie z únie); SaS: Eugen Jur
zyca, Lucia Ďuriš Nicholsonová; OĽaNO: Peter Pollák. Ani
jeden mandát nezískali strany
SMK (4,96 %) a SNS (4,09 %).
Na území mesta Vysoké Tatry pristúpilo k volebnej urne
v 6 volebných okrskoch 1 500

z 3 596 oprávnených voličov –
volebná účasť 41,71% presiahla
Slovenský priemer. Spomedzi
31 politických subjektov získala
najviac hlasov strana Koalícia
Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia
(415 hlasov), nasledoval SMER
– SD (183 hlasov), Kresťanskodemokratické hnutie (173),
Kotleba – Ľudová strana Naše
Slovensko (166) a päticu uzatvorila strana Sloboda a Solidakb
rita (135). 
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(dokončenie zo str. 2)

ktorý na sklonku jari odcestoval do Himalájí za svojím ďalším
lezeckým dobrodružstvom, tentoraz nedosiahol cieľ. Peter Hámor, ktorý sa chcel s rumunskými
spolulezcami Horiom Colibasanom a Mariusom Ganem podujať
na prvovýstup severozápadným
hrebeňom Dhaulágiri (8 167 m n.
m.), napokon musel svoj pokus
odložiť. Trojicu na hrebeni zastavil
silný vietor a otočil ich späť, pričom s nepriaznivými poveternostnými podmienkami sa chlapi morili aj počas posledných týždňov.
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
plánuje ešte v tomto roku investovať milióny eur do rekonštrukcií
ciest a mostov v okresoch Poprad,
Kežmarok a Levoča, pričom tri investičné akcie už sú v plnom prúde.
V Spišskom Bystrom sa v súčasnosti rekonštruujú dva priepusty
a opravuje sa cesta, v Starej Lesnej
prebieha rekonštrukcia priepustu
a vo Veľkej Lomnici rekonštrukcia cesty v oblasti železničného
prejazdu i oprava cesty. Rovnako
sa pracuje na oprave cesty v obci
Lendak. V tomto roku Správa
a údržba ciest PSK zrealizuje i ďalšie investičné akcie, ktoré schválilo
Zastupiteľstvo PSK – pôjde o rekonštrukciu križovatky ciest III.
a I. triedy a opravu cesty pri obci
Gánovce i rekonštrukciu mosta
na ceste II/542 v Spišskej Belej.
V Starom Smokovci bude opravené
odpočívadlo na pravej strane cesty,
pričom sa plánujú opravy poškodenej asfaltovej plochy, chodníka
a obnova mobiliára. Rekonštrukcie sa dočkajú aj tri mosty vo veľmi zlom stavebno-technickom
stupni, konkrétne most na ceste
II/537 nad zubačkou, most na ceste III/3095 v Huncovciach a most
na ceste III/3225 v Levočskej doline. Odstránené budú tiež nevyhovujúce a havarijné stavy ciest III.
triedy, kde sa budú opravovať cesty
III/3060 Tatranská Štrba – Štrba,
III/3080 Nová Lesná – prieťah,
III/3064 Batizovce – Gerlachov,
III/3070 Spišský Štiavnik – križovatka III/3068, III/3073 Hozelec
– prieťah, III/3102 Veľká Lomnica
– Stará Lesná, III/3202 Ordzovany – Bijacovce a III/3212 Spišské
Podhradie – Katúň. Modernizácie
sa dočkajú aj cesty III. triedy, a to
konkrétne cesta III/3066 Gánovce
– križovatka I/18, III/3063 Lučivná – prieťah, III/3077 Tatranská
Kotlina – Lendak a III/3242 Klčov
– hranica okresu Spišská Nová Ves
mp
(Hincovce). 
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Tatranské spektrum

Tatry sú výnimočné, nielen pre našincov
V utorok 21. mája sa uskutočnilo na Lomnickom štíte dôležité stretnutie zástupcov
vysokotatranského regiónu a cestovateľského sprievodcu Lonely Planet, ktorý
Vysoké Tatry vyhlásil za najvýznamnejšiu
letnú európsku destináciu roka 2019
spomedzi desiatky nominovaných.
Prestížne ocenenie prišiel
odovzdať Joe Reville, generálny manažér Lonely Planet
pre strednú Európu, ktorý
vo svojom príhovore zdôraznil
impozantnosť nášho horstva
ako aj množstvo jedinečností, ktoré návštevníkom ponúka. „Návštevníci tohto regiónu
budú očarení vznešenou ríšou
krivolakých vrchov a majestátnych vodopádov, ako aj vynikajúcou šancou pozorovať medvede hnedé, ktoré už v mnohých
častiach Európy vyhynuli,“
uviedol s nadšením.

Za lákavú označil tiež možnosť
výstupu na Gerlachovský štít,
člnkovanie na Štrbskom plese
a neopomenul ani pohostinnosť domácich na vysokohorských chatách.
Ocenenie z rúk generálneho
manažéra si prevzali prednosta Mestského úradu Vysoké
Tatry v Starom Smokovci
Eugen Knotek a predseda
predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu
pre región Vysoké Tatry
Michal Sýkora.
„Rebríček Best in Europe
2019 predstavuje európske destinácie, ktoré stojí
za to navštíviť. Na celom
kontinente môžete teraz
zažiť množstvo zážitkov – od krátkych návštev historických miest
až po úchvatnú prírodnú
scenériu,“ doplnil Reville,
ktorý poukázal na rozma-

Lonely Planet pôsobí v cestovnom ruchu vyše štyridsať
rokov a pre milióny turistov sú ich príručky takpovediac cestovateľskými bibliami. Vydavateľstvo množstva titulov pre všetkých dobrodruhov, ktorí menia svoje cestovateľské sny na skutočnosť, sa počas rokov svojej pôsobnosti na knižnom trhu
stalo skutočným fenoménom. Celosvetovo obľúbená značka
s produkciou viac ako 120 miliónov titulov ročne v niekoľkých
jazykových mutáciách má svoje pobočky nielen v Európe, ale
aj za „veľkou mlákou“ a dobre známe sú aj našincom.
Ocenenie, ktoré pred niekoľkými dňami získali Vysoké Tatry
– Best in Europe 2019, je preto veľkou prestížou a dokazuje, že
Tatry nie sú len „rodinným striebrom“ Slovákov, ale pozornosť
im venujú a ich jedinečnosť oceňujú aj cestovatelia z iných kútov sveta. Rebríček zostavili skúsení cestovatelia Lonely Planet,
ktorí už viac ako štyridsaťpäť rokov hľadajú po celom svete
nové zážitky z ciest.

nitosť hodnotených destinácií.
Tie ponúkajú napríklad aj výlety za gastronómiou či na pohodové miesta, na ktorých sa
s davmi turistov určite nestretnete.
Výber cestovateľsky najpríťažlivejšej desiatky miest bol
vyhlásený už po siedmykrát,

pričom zahŕňal destinácie,
o ktorých sa v poslednom čase
v cestovateľských kruhoch hovorí najčastejšie, ale aj také,
ktoré sú dosiaľ skôr prehliadané, a to i napriek svojmu
potenciálu, no rozhodne stoja
za návštevu.

mp

V desiatke rebríčka Best in Europe 2019 Vysoké Tatry konkurovali mnohým zaujímavým miestam „starého kontinentu“, ktoré
majú cestovateľom určite takisto čo ponúknuť. Boli medzi nimi:
Španielska metropola Madrid, ktorá sa môže popýšiť
množstvom historických skvostov, trasami pre peších, ale
aj cykloturistov, no zároveň ponúka aj pestrý nočný život, ulice
plné reštaurácií a barov s delikatesami španielskej kuchyne.
Arktické pobrežie Islandu, ktorý v sebe ukrýva množstvo
príležitostí pre zimné športy, pozorovanie divej zvery a výnimočných prírodných úkazov, ktoré inde vo svete nemajú obdobu.
Bosna a Hercegovina so svojimi starobylými uličkami,
krasovými veternými tunelmi či dych vyrážajúcimi horskými
scenériami.
Juhotalianské mesto Bari, ktoré očarí svojimi pamiatkami,
plážami, rodinnými reštauráciami a kaviarňami či umením, ktoré na vás dýcha zo všetkých strán.
Najsevernejšia časť Veľkej Británie, škótske Shetlandy,
ktoré disponujú úchvatnými pobrežnými chodníkmi, odkiaľ je
možné pozorovať kosatky, ale aj ďalších nezvyčajných zástupcov živočíšnej ríše.
K francúzskym top destináciám ostatných rokov sa bezpochyby radí tretie najväčšie mesto krajiny Lyon. Medzi cestovateľmi je obľúbené nielen vďaka famóznej kuchyni, ale tiež preto,
že z každého zákutia na návštevníkov dýcha kus francúzskej
histórie.
Sedemdesiatpäť kilometrov dlhý Lichtenštajnský chodník, ktorý bol vybudovaný ako turistická trasa naprieč krajinou
pri príležitosti osláv 300. výročia jej nezávislosti.
Hlavne milovníkov dobrých vín môže pritiahnuť švajčiarske Vevey, kde sa koná trojtýždňový vínny festival, ktorý je však
výnimočný – uskutočňuje sa len raz za dvadsať rokov a je ozajstným gurmánskym sviatkom.
Výber najzaujímavejších destinácií pre tento rok uzatvára
chorvátsky polostrov Istria, ktorej nechýbajú ukážkové pláže,
pútavá história či príležitosti na kultúrne vyžitie.

TD 11/2019

Tatranské spektrum

Tatr ansk á múzejná noc
Štátne lesy TANAP-u sa už po piaty raz zapojili do celoslovenského podujatia Noc múzeí a galérií. Pre návštev- kov potešilo detské kino, kreatívne dielne
a hry pod vedením lesných pedagógov.
níkov Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici pripravili
okrem bezplatného vstupu bohatý program, ktorého
Filmová premiéra a nepoznaný svet
súčasťou boli ukážky výskumnej činnosti, práce záchraPremiéru mala nová snímka potápača
nárov, prednášky a premietania filmových noviniek.
a ekológa Štátnych lesov TANAP-u Pavla
Kráľa: „Prvý dokument, ktorý
Tatranskú múzejnú noc otvosme dnes uviedli, bol z návšterilo stavanie mája o 15.00 hodine. Brány múzea ostali pre návvy národných parkov Ruska
zameraný na prinavrátenie
števníkov otvorené až do 22.00
zubrov do voľnej prírody. Film
hodiny. Tí, ktorí využili bezje od Roba Javorského, s ktoplatný celodenný vstup do múzea, si to naozaj užili. Súčasťou
rým som bol pred rokmi v inom
podujatia bol aj 3. ročník Dňa
národnom parku pozorovať,
fascinácie rastlinami, v rámako zubry vypúšťajú do voľnej
prírody, tak som mu tento film
ci ktorého nielen zvedavé deti
poodhalili tajomstvá rastlinnej Jaskyniar a geológ Stanislav Pavlarčík oboz- uviedol. Druhý film – Otužilríše. Odborníci ich zasvätili námil návštevníkov s pestrou geologickou ci tatranských plies, je z mojej
do tajov botanického výsku- stavbou Tatier a okolia.
produkcie. Je pokračovaním
mu, priblížili prácu lesníkov a ich výskumnú činnosť Zelených rekordérov – dokumentu o vodných rastlizameranú na skúmanie vplyvov klimatických zmien nách tatranských plies. Popri filmovaní rastlín som
na lesy. Nechýbali ani zoológovia, ktorí si okrem v jazerách natočil aj množstvo záberov živočíchov,
iného pripravili názorné ukážky preparovania živo- a tak som sa rozhodol uviesť aj pokračovanie dokučíchov. Geológ priblížil neživý, no pestrý svet mine- mentu – tentoraz o živočíchoch tatranských plies.
rálov a hornín Tatier. Zo vzoriek vápencov, dolomi- Absencia rastlín a živočíchov v tatranských plesách
tov, rúl, bridlíc či modrých azuritov si svoj kamienok je len zdanlivá. Zábery do dvadsaťminútového filna pamiatku mohli domov odniesť všetci návštevníci. mu som snímal asi 15 rokov, najmä popri akcii Čisté
Pozvanie opäť prijali aj pracovníci Parazitologického vody, ktorú organizujeme už 25 rokov. Okrem čisteústavu SAV Košice, ktorí sa tento rok nevenovali len nia plies získavame nové poznatky o nepreskúmakliešťom, ale aj pôdnym červom, z ktorých väčšina je nom živote pod hladinou a množstvo záberov, ktoré
prospešná. Existujú však aj parazitické druhy, ktoré čakali na svoje spracovanie a uverejnenie.“ Premiéra
pre človeka nie sú nebezpečné, no dokážu zničiť celé filmu o „tatranských vodných príšerkách“, ako ich
úrody zeleniny. O pozorovanie drobných živočíchov autor snímky nazýva, predstavila divákom bohatý
pod mikroskopom bol veľký záujem.
život pod hladinou plies. Filmár získal množstvo
Jaroslav Švorc – predseda Tatranskej horskej nových záberov a poznatkov, ktoré boli doposiaľ
služby – dobrovoľného zboru (THS-DZ), pripravil nepoznané. Ako povedal, plesá sú ďaleko a voda
prednášku na tému Poznávame Vysoké Tatry, ďalší v nich je studená. Preto nie sú dostatočne preskúčlenovia horskej služby predviedli v exteriéri múzea mané a množstvo otázok ostáva ešte nezodpovedaukážky záchrannej činnosti. Najmenších návštevní- ných, priam až záhadných.
kb

Noc múzeí a galérií aj v podhorí
Obľúbené podujatie, do ktorého sa každoročne zapájajú mnohé
kultúrne inštitúcie na Slovensku, ponúklo záujemcom aj v podtatranskom regióne nejednu pútavú akciu. Takou bolo aj stretnutie v budove železničnej stanice vo Svite, kde so svojím programom hosťovalo smokovecké Múzeum tatranskej kinematografie a fotografie.
Časť tohto nevšedného priesto- tí v časoch minulých a v súčasru na niekoľko hodín zdobili nie- nosti. Pútavá expozícia je naďalej
ktoré z fotografií aktuálnej vý- prístupná, a to až do záveru leta.
stavy Tatry včera a dnes vo Vile Okrem toho si návštevníci mohli
Alica. Tie sú akousi umeleckou prezrieť tiež výstavu s názvom
konfrontáciou tatranských záku- Baťa pod Tatrami.
Májovému večeru však dominovalo premietanie dvoch
archívnych filmov: Deň v rytme
(z roku 1965) a Osudy Tatier
(1959), pričom príjemný kultúrny večer sa uzavrel hudobno-poetickým pásmom „Hľadia na nás
štíty“, v rámci ktorého kúsok
zo svojho umenia poodkryli
tri dámy – Žofia Fridrichová,
Zuzana Šimová a Ivana Figová.
Večerná akcia sa tešila značné-

D. Štefková

mu úspechu ako u prítomných
divákov, tak aj u samotných organizátorov. „Pre mňa to bolo
jedno z najkrajších podujatí, atmosférou i priestorom,“ prezradila s nadšením I. Figová z tatranského múzea. „Toto podujatie ma
veľmi oslovilo – príjemná priateľská atmosféra bola súčasťou
príprav ako aj samotného večera,
preto sa určite rada zapojím aj do
ďalších podobných akcií.“  mp
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V  sk r at ke
Na mestskom úrade v Starom
Smokovci sa diskutovalo o žalostnom stave niektorých chodníkov na území mesta. Stretnutie
bolo zvolané na základe interpelácií poslancov, ktorí spoločne
s architektkou predniesli prípady
nelogického a nevyhovujúceho
stavu a umiestnenia chodníkov.
Častým prípadom je odstavenie miestnej komunikácie súkromným pozemkom či cestou
bez priechodu pre chodcov.
V záujme zvýšenia bezpečnosti
a komfortu chodcov sa rokovalo
aj o vytvorení nových chodníkov
na miestach, kde je zjavná frekvencia pohybu a chodník sa tam
nenachádza.
Najväčší svetový lyžiarsky
portál Skiresort.info vyhodnotil
najlepšie rezorty za rok 2019.
Ocenenia získali aj slovenské
strediská Jasná a Tatranská Lomnica. Lomnica získala medzi
rezortmi s veľkosťou do 20 kilometrov zjazdoviek 3,5 z piatich hviezdičiek. Absolútnym
víťazom ankety sa stal rakúsky
Kitzbühel.
Dobrovoľní záchranári z Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru (THS – DZ)
zasahovali počas zimnej sezóny
celkovo 370-krát. Lyžiarom pomáhali v strediskách Štrbské
Pleso, Ždiar, Bachledová dolina
a Strachan. Prevažnú časť tvorili
stredne ťažké (205 úrazov), ľahké
(91) a ťažké (52) úrazy. Okrem
toho absolvovali 22 iných zásahov, kedy išlo napríklad o vyprostenie osôb, ktoré po opustení
vyznačenej lyžiarskej trate uviazli
v neznámom alebo neschodnom
teréne, pátranie po stratených
osobách či nevyhnutný doprovod. V porovnaní s minulou sezónou zaznamenali nižšiu úrazovosť na Štrbskom Plese a vyššiu
v ostatných strediskách. Tieto
čísla pravdepodobne kopírujú
celkovú návštevnosť.
V masíve Gerlachovského
štítu opäť uviazli turisti. Českí
horolezci požiadali vo večerných hodinách záchranárov HZS
o pomoc. Na štít chceli vystúpiť
Martinovou cestou. Postupovali pomaly, a preto sa rozhodli
zostúpiť, no v komplikovanom
teréne uviazli. Záchranári požiadali o súčinnosť VZZS, ale tá
nemohla vzlietnuť pre prichádzajúcu tmu. Keďže boli horolezci bez zranení, prečkali noc
na mieste a v záchrannej akcii sa
pokračovalo v skorých ranných
hodinách. Pomocou vrtuľníka
boli evakuovaní z terénu.  kb
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Súzvuk duchovna a umenia
Viac ako 100 rokov bol evanjelický kostol v Tatranskej Lomnici bez organu – kráľovského hudobného nástroja, ktorý dotvára liturgickú atmosféru Božieho chrámu.
Zmenilo sa to pred dvoma rokmi, kedy bol do kostola privezený tam už nevyužívaný
organ z Rakúska. Počas Cantate – štvrtej nedele po Veľkej noci, sa rozozvučal na koncerte venovanom druhému výročiu jeho osadenia.
Pri príležitosti 2. výročia posviacky organa zahrali skladby
klasických umelcov Terézia
Novotná s Petrom Čapóm.
Terézia Novotná je v Tatrách
známa nielen ako výborná
huslistka štátnej filharmónie
a divadla v Košiciach, ale aj ako
vedúca a organizátorka husľového orchestra Tereza a jej deti,
s ktorým dosiahla úspechy
počas koncertov vo Vysokých
Tatrách i na významných medzinárodných
vystúpeniach.
V súčasnosti vyučuje spolu
s Petrom Čapóm na umeleckej škole pod Tatrami. Peter
Čapó sa venuje hre na klavíri,
organe, cirkevnej a chrámovej
hudbe, spevu a dirigovaniu,
ktoré taktiež vyučuje. Kostolík
naplnili v nedeľu nielen veriaci,
ale aj priaznivci klasickej hudby, ktorí si spojenie atmosféry
miesta a hudby nenechali ujsť.
Ako povedal v úvode koncertu evanjelický farár Pavel Kušnír, hodinový koncert sa konal
z vďačnosti za nástroj, ktorý
tu naozaj veľmi chýbal. „Organ
sme si boli obzrieť v júli 2015
s pánom Gabrielom Biesom
z Hranovnice. Ten nám ho veľmi
odporúčal, a tak sme ho kúpili
a v máji 2016 previezli do Tatier. Kvôli interiéru kostola ho
firma Bies začala nanovo budovať s novou skriňou a na jar ho

postavila v kostole v Tatranskej
Lomnici. Slávnostná posviacka
sa konala v nedeľu Cantate 14.
mája v jubilejnom reformačnom
roku 2017, pri príležitosti 500.
výročia reformácie. – v nedeľu
14. mája 2017. Kostol dovtedy
organ nemal, bolo tam iba harmónium a neskôr elektrický keybord so zvukom organu. V obci,
kde pôvodne stál, už nemal
komu slúžiť, nemal ho kto počúvať a nemal ani kto pri ňom
spievať. Vďaka ústrediu našej
cirkvi v Bratislave sme dostali tip
na jeho zakúpenie, neskôr robili
postupné kroky s kúpu, prevozom a nanovo vybudovaním,“
spomína na príbeh osadenia
organu Pavel Kušnír.

Čarovný koncertný príbeh, v ktorom sa predstavili všetky odbory Základnej umeleckej školy v Tatranskej Lomnici, bol ďalším
potvrdením profesionality a zanietenia pedagógov v spojení s výnimočným talentom žiakov. Výchovný príbeh plný hudby, tanca
a spevu odohrali šikovní žiaci umeleckej školy v rannom bloku
pre materské školy mesta, v poobednom pre školopovinných
žiakov, rodičov a priateľov. Žiačky tanečného odboru predviedli

pri službách Božích každú nedeľu o 8.45 hodine a na koncerty,
ktoré sa konajú vždy v nedeľu
Cantate – 4. nedeľu po Veľkej
noci,“ dodal evanjelický farár,
ktorý za tento koncert vďačí
aj podpore mesta Vysoké Tatry. Huslistka Terézia Novotná
s organistom Petrom Čapóm
už poznajú najbližší termín ich
vystúpenia v evanjelickom kostole v Tatranskej Lomnici. Ich
hudobné nástroje rozozvučia
priestor a potešia návštevníkov
znovu po Veľkej noci –
10. mája 2020.
kb


Jediný v Tatrách

„Je to organ mechanický, jediný tohto druhu priamo vo Vysokých Tatrách, jednomanuál,
ktorý má 8 registrov a 517
píšťal. Nová skriňa kráľovského
nástroja
bola zhotovená
podľa návrhu
architekta Jiřího Zámečníka
zo
Spišského
Bystrého, ktorý
ho veľmi vkusne
zladil s architektúrou kostola.
Organ,
ktorý v kostole
chýbal 115 rokov, dnes slúži

choreografiu, s ktorou zožali niekoľko cenných úspechov na celoslovenských prehliadkach. Naposledy získal súbor ArtDanse
3. miesto na celoslovenskej súťaži v Žiari nad Hronom. S choreografiou Body love sa dievčatá umiestnili na 3. mieste, s vystúpením
Počkám si na zázrak... na 2. mieste spomedzi 13 súťažiacich v kategórii. Vystúpenie s príznačným názvom Čaro umenia zanechalo
kb
v divákoch naozaj silné umelecké zážitky.
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Do kopcov za novými zážitkami
Už o niekoľko týždňov sa začne letná turistická sezóna – po zimnej uzávere sa otvoria
chodníky aj na menej frekventované miesta a opäť prístupné pre turistov sa stanú
aj vrcholy mnohých tatranských štítov. Milovníkov Tatier však tento rok čaká zaujímavá
novinka: turistická výzva s názvom Doby Tatry.
Tri mesiace, šesť štítov

Jahňací štít, Kôprovský štít,
Kriváň, Predné Solisko, Rysy
a Východná Vysoká – to sú
názvy šestice cieľov, ktoré sa
budú účastníci výzvy snažiť
dosiahnuť počas júla, augusta
a septembra. Keďže však cieľom štvrťročnej výzvy nie je byť
čo najrýchlejší alebo za každú
cenu absolvovať všetky vrcholové výstupy, užiť si môže naozaj
každý. Ako prízvukuje Marek
Straka, autor nápadu a hlavný
organizátor, nie je žiaden rebríček, nejde o vyhrávanie nad ostatnými, naopak – cesta je cieľ.
Odmenou pre každého zúčastneného je dobrý pocit z pohybu
v Tatrách, načerpanie energie,
aktívny relax a prípadne aj prekonanie doterajších vlastných
limitov.
Do výzvy sa môžu záujemcovia prihlásiť do konca júna, pričom registrácia je spoplatnená
sumou dvadsať eur. Informácia
o tomto turistickom zámere si
najmä na sociálnych sieťach už
teraz našla množstvo fanúšikov,
zaznamenala mnohé pozitívne
reakcie a zapojiť sa majú záujem stovky ľudí.
Radosť z účasti,
pomoc Tatrám

Každý z prihlásených registráciou do výzvy automaticky
získava balíček darčekov – nebude v ňom chýbať účastnícke
tričko, zľavový poukaz na nákup v športovom obchode,
energia na výstup v podobe

doby tatry

zdravej tyčinky či diplom. Súčasťou je však aj igelitová taška
z kompostovateľného materiálu, s pomocou ktorej môže každý, kto sa zapojí, priložiť ruku
k dielu a z Tatier spraviť ešte
o čosi krajšie a čistejšie miesto
a cestou do nej vyzbiera nájdené odpadky.
Časťou registračného poplatku každý účastník podporí výsadbu jedného stromu, ktorá
bude realizovaná v spolupráci
s Lesmi TANAP-u. „Nechceme
si z Tatier len brať, ale chceme
im aj dávať. Prispením na výsadbu stromov a zbieraním odpadkov sa ľudia priamo zapoja
do skrášlenia Tatier a reálne pre
ne niečo urobia,“ vysvetlil iniciátor projektu.
Prežiť leto naplno

„Na každom štíte sa účastník
odfotí, fotku nahrá do svojho
profilu a my jeho výstup následne schválime. Čím viac štítov
zdolá, tým viac cien môže vyhrať...“ uviedol tiež M. Straka.
Získať možno okrem outdoorového oblečenia či vybavenia

napríklad aj tandemový zoskok
padákom. No najdôležitejšie
je to, aby ľudia počas leta boli
aktívni, nesedeli doma a užívali si prírodné krásy, ktoré im
slovenské hory ponúkajú. Nezáleží na veku ani na tempe, výzva Doby Tatry je pre všetkých
tých, ktorých teší pohyb na čerstvom vzduchu v obklopení
majestátnej prírody. „Chceme,
aby kyždý, kto sa zúčastní, veril,
že všetky ciele, ktoré si stanoví, je
možné aj dosiahnuť. A to nielen
v Tatrách, ale aj v každodennom
živote. Chceme, aby ľudia boli
hrdí na to, čo dokážu a aby žili
svoj život plnohodnotne a naplno využívali možnosti, ktoré
majú. Je dôležité žiť produktívny
a šťastný život v spojení s prírodou a nebáť sa ísť si za svojím
cieľom,“ doplnil autor nápadu.
Už teraz sa do výzvy hlásia
účastníci z celého Slovenska
a organizátori, ktorí sa tešia
z množstva dobrých ohlasov,
sa netaja radosťou a elánom
do príprav aj nasledujúcich ročníkov. Tak teda neváhaj ani ty,
mp
a „doby Tatry“! 
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avi z u j e m e
Pri príležitosti 140. výročia
narodenia M. R. Štefánika osadia
na budúci rok pred Okresným
úradom v Poprade viac ako 3
metre vysoký pamätník, ktorého busta je už hotová. Súčasťou
pamätníka budú aj dva kamenné bloky, ktoré majú symbolizovať priateľstvo a vzájomnosť
Čechov a Slovákov. Pred samotným pamätníkom je navrhnutá
takisto dláždená plocha, prvky
drobnej architektúry, spevnené
plochy v celom priestore budú
nasvietené a celkovo bude pojatý ako malý mestský park.
Slávnostné odhalenie je naplánované na druhú polovicu budúceho roka.
Dňa 1. júna sa Športový areál
na Štrbskom Plese stane dejiskom Olympijského dňa pre celú
rodinu. Po slávnostnom otvorení podujatia, ktoré sa uskutoční
o 9.30 predpoludním, a otvorení olympijskej dediny športu o 10.00 hodine, na vás čaká
futbal, basketbal, biatlon, box,
florbal, ale aj volejbal či atletika. Spoločnosť vám budú robiť
aj známe športové hviezdy. Malí
športovci môžu ukázať, čo v nich
je a zapojiť sa do pretekov v behu
alebo na bicykli. Na víťazov čakajú fantastické ceny a každý
súťažiaci získa medailu a tričko
na pamiatku.
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) má nového
predsedu. V nasledujúcich štyroch rokoch ním bude primátor
Liptovského Hrádku Branislav
Tréger. Za predsedu organizácie
ho zvolili v tajnom hlasovaní
účastníci Snemu ZMOS-u, ktorý sa uskutočnil v Bratislave 22.
až 23. mája. O post predsedu sa
uchádzali štyria kandidáti. Pôvodne ich bolo päť, no doterajší
predseda združenia Michal Sýkora sa napokon rozhodol neobhajovať mandát.
mp
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Vysadia takmer pol milióna stromčekov
Štátne lesy TANAP-u plánujú tento rok vysadiť na území Tatranského a Pieninského národného
parku takmer pol milióna stromčekov. Celkovo chcú zalesniť viac ako 210 hektárov územia, ktoré
majú vo svojej správe. Najväčšie zastúpenie bude mať smrek, jedľa, buk, smrekovec a borovica,
chýbať však nebudú ani ďalšie druhy drevín ako javor, brest, jelša či borovica limba.
Štátne lesy TANAP-u tento
rok plánujú vysadiť 420 910
kusov sadeníc, a tým obnoviť
211,15 hektára územia, ktoré
v uplynulých rokoch zasiahli
vetrové a podkôrnikové kalamity. Lesníci sa snažia obnoviť
lokality, kde prirodzené zmladenie absentuje pre nedostatok zdrojov semena alebo nevhodnú genetickú štruktúru
materskej populácie, prípadne
došlo k poškodeniu zverou či
na miestach, kde je potrebné
urýchlene zastabilizovať porasty z dôvodu prevencie pred
eróziou pôdy. V drevinovom
zložení centrálnej časti ná-

rodného parku bude rovnako
ako po minulé roky prevládať
smrek, na území Belianskych
a Západných Tatier buk, brest
a jelša. Chýbať však nebude
ani smrekovec, borovica, javor
či limba. Väčšinu sadeničiek,
ktoré vypestovali lesníci v Stredisku genofondu drevín Rakúske lúky pri Tatranskej Kotline, už previezli do jednotlivých
ochranných obvodoch Štátnych
lesov TANAP-u. Krytokorenné
sadenice uskladnili na zatienených miestach, voľnokorenné
umiestnili v snehových jamách,
ktoré slúžia ako prírodné chladničky predlžujúce vegetačný

pokoj sadeníc. Sú uskladnené
v tme, na vrstve snehu a pilín,
kde počkajú, kým nadíde čas,
aby ich mohli lesníci vysadiť
do presne určených lokalít.
Hlavné slovo má príroda

„Pri umelej obnove využívame
prirodzené procesy, to znamená,
že v zásade všetky prípravné
dreviny ako jarabina, breza či
osika, ktoré sa na jednotlivých
plochách vyskytujú, nechávame
a dopĺňame len to, čo sa tam už
nedokáže prirodzene obnoviť.
Naším cieľom je pomôcť prírode vytvoriť vekovo, druhovo
a priestorovo diferencovaný les,

ktorý bude mať predpoklady
pre vyššiu stabilitu a odolnosť
voči extrémom počasia či prírodným katastrofám, akou bola
napríklad víchrica z novembra
2004 a zároveň bude plnohodnotne plniť funkcie, ktoré spoločnosť od neho požaduje. A to
je možné len aktívnym manažmentom, v ktorom sa spájajú dlhoročné skúsenosti, rešpekt
a úcta voči prírode,“ zdôrazňuje
Ivan Šoltys z Odboru starostlivosti o lesy Štátnych lesov TANAP-u. Od spomínanej vetrovej kalamity, ktorá sa Vysokými
Tatrami prehnala 19. novembra
2004, Štátne lesy TANAP-u vysadili cez 8 miliónov sadeníc,
vďaka čomu obnovili takmer 4
000 hektárov kalamitného úzekb
mia.


Celoslovenské stretnutie ochrancov prírody
V Liptovskom Mikuláši sa 18. mája uskutočnilo slávnostné zhromaždenie
Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK). Dobrovoľní ochrancovia prírody sa stretli v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody
a jaskyniarstva pri príležitosti 50. výročia založenia zväzu.
Súčasťou programu bolo odovzdávanie
ocenení a poďakovaní aktívnym členom
alebo dlhodobo spolupracujúcim jednotlivcom a inštitúciám. Predsedníčka ÚV
SZOPK Oľga Removčíková previedla zúčastnených históriou zväzu a poukázala
na kľúčové obdobia počas polstoročia. Pred
rokom 1990 bolo evidovaných viac ako
12 700 členov, no v súčasnosti ich je zhruba 500. Na výraznom poklese sa podpísalo,
keď legislatíva umožnila vznik občianskych
združení, neziskových organizácií, klubov
či spolkov s podobným zameraním. Najväčšia organizácia v rámci celoslovenského

zväzu je vo Vysokých Tatrách,
kde 70 členov pracuje v úsekoch
Smokovce, Tatranská Lomnica
a Štrbské Pleso. Úzko spolupracujú
so Štátnymi lesmi TANAP-u, ktorým bol
odovzdaný ďakovný list za dlhoročnú spoluprácu a podporu činnosti. Za dlhoročnú
aktívnu činnosť v celoslovenskom meradle
boli za Vysoké Tatry ocenení: predseda Základnej organizácie (ZO) SZOPK Vysoké
Tatry Peter Šaling, podpredseda Marián
Šturcel a členovia združenia Iveta Bohušová, Jozef Gurník, Marek Klein a Štefan
Kukliš, ktorí získali pamätné listy.

Noví členovia sú vítaní

Vo Vysokých Tatrách sa združenie zameriava predovšetkým
na ochranu a zveľaďovanie krajiny. Organizuje brigády ako napr.
čistenie potokov a chodníkov,
poskytuje pomoc pri realizácii náučných chodníkov, spočítavaní a monitoringu kamzíkov, kontrole dodržiavania
návštevného poriadku v rámci terénnych
služieb a iné. Prezentácie jednotlivých ZO
boli inšpiráciou a obohatením pre ďalších
kolegov, s dôrazom na nutnosť propagácie na školách a propagácie dobrovoľníckej činnosti v mieste bydliska. Vzhľadom
na narastajúcu potrebu ochrany prírody sú
všetci ďalší dobrovoľní členovia vítaní.
 kb

Zmeny v legislatíve v prospech prírody
Záver mesiaca máj priniesol v ochrane prírody a krajiny pozitívne správy. Dlho očakávaná novela prešla hospodárskou
a sociálnou radou, rokovalo sa o nej aj vo vláde. Zo záverov
vyplýva, že ochrana slovenských národných parkov by mala
byť po novom výrazne posilnená.
Plošné výruby v chránených oblastiach
budú úplne zakázané, pričom všetky právomoci budú výhradne v rukách ochranárov –
Štátna ochrana prírody SR prvýkrát od svojho vzniku získa kompetencie, ktoré jej dosiaľ
chýbali. Podľa nových legislatívnych pravidiel
pri akomkoľvek zásahu v lesoch národných
parkov budú mať posledné slovo práve ochranári. To bude pri ťažbe záväzné a akýkoľvek
výrub bez ich súhlasu bude nezákonný.
Doteraz zákon určoval, že o osude lesných
porastov mohli ochranári rozhodovať výlučne

TASR

v prípade stromov v najvyššom piatom stupni ochrany. Po pripravovanej novelizácii sa ich právomoci teda rozšíria na celé
územia národných parkov. Novela takisto obsahuje záväzok dosiahnuť bezzásahový stav aspoň na polovici ich územia. „Naše
národné parky dlho trpia tým, že sa nenastavili
jasné legislatívne pravidlá. Verím, že teraz sa
nám to podarí. A ten desaťročia trvajúci stav
otočíme v prospech ochrany prírody. Považujem to za prvý krok, ale viac ako významný,“ uviedol minister životného prostredia
SR László Sólymos, ktorý v ostatnom období
podporil mnohé výrazné posuny v prospech
ochrany prírody.
Štát rovnako pristúpil na možnosti kompenzácií pre súkromných vlastníkov (prenájom,
zmluvná starostlivosť, odkúpenie atď.), ktorí
majú po novom tiež možnosť využiť finančnú
mp
podporu z európskych fondov.
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Sestr y s v e ľ kým s r d co m
Každoročne 12. mája si pripomíname Medzinárodný deň sestier. Pri tejto príležitosti sa v piatok
17. mája uskutočnilo slávnostné odovzdávanie prestížneho ocenenia Biele srdce 2019. Záštitu
nad podujatím, ktoré sa konalo v Senci, prevzal prezident republiky Andrej Kiska.
Sestra v praxi, sestra pedagóg a sestra manažér – to sú tri
kategórie, v ktorých sú nominovaní odborní pracovníci nemocníc a iných zdravotníckych
zariadení z celého Slovenska.
Okrem vedomostí a pracovných skúseností je Biele srdce
tiež ocenením za ich empatiu,
trpezlivosť a humanitný prí-

stup, bez ktorých si toto povolanie možno len ťažko predstaviť.
V rámci 12. ročníka udeľovania týchto cien sa dostalo
uznania aj dvom tatranským
zdravotníčkam: na celonárodnej úrovni si Biele srdce prevzala Danka Halečková, ktorá
od roku 2003 pôsobí ako vedúca
sestra Sanatória Tatranská Kot-

lina, je organizátorkou odborných podujatí pre sestry nielen
v tatranskom regióne, aktívne
prednáša a publikuje. Na regionálnej úrovni bola ocenená
za profesionálnu prácu a láskavý prístup k pacientom Renáta
Nebusová, ktorá pracuje ako
sestra v nepretržitej prevádzke
takisto v kotlinskom sanatóriu.

archív D. Halečková
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„Práca sestry je naozaj dosť
náročná, aj preto si toto morálne ocenenie veľmi vážim.
No pre mňa je aj tak vždy najväčšou odmenou spokojnosť
pacienta – keď povie, že sa má
(pokračovanie na str. 10)

Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek (SK SaPA)
je samosprávna stavovská organizácia
s celoslovenskou pôsobnosťou. Sídli
v Bratislave a v súčasnosti združuje
približne štyridsaťtisíc zdravotných
sestier a pôrodných asistentiek. Obhajuje profesijné, hospodárske a sociálne záujmy svojich členov v zariadeniach ich pôsobnosti. Po celej SR má
SK SaPA aj svoje Regionálne komory.
Ocenenie Biele srdce symbolizuje
starostlivosť, poznanie a v neposlednom rade ľudskosť v každodennej
práci zdravotných sestier, ktoré s obetavosťou pomáhajú chorým v ťažkých chvíľach. Tvar srdca je prejavom
humánnej komunikácie a zároveň
miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti sestier. Biela
farba symbolizuje prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako
sestra prijíma všetkých ľudí sveta.

Terakotova armáda už privítala prvých obdivovateľov
Po takmer týždňových prípravách sa v sobotu 25. mája pre širokú verejnosť opäť otvorili brány
Tatranskej galérie v Poprade, ktorá je aktuálne dejiskom dych vyrážajúcej expozície. Ide o fragment fenomenálneho archeologického nálezu – jedného z najväčších v celom 20. storočí.
Počas piatkovej vernisáže zrieť čo najviac návštevníkov,“ Výstava s pridanou hodnotou
Ondrušeková zároveň zdôriaditeľka galérie Anna Ondru- uviedla. Atmosféru slávnostnéšeková prezradila prítomným, ho otvorenia dotvárala aj origi- raznila, že iniciátori a orgaako celý projekt vznikal. Tera- nálna čínska hudba, nechýbal nizátori veľkolepej výstavy,
kotova armáda v takomto veľ- ani tradičný puerh, pripravený ktorá potrvá tri mesiace, mali
kom rozsahu je na Slovensku čajovými odborníčkami zo sta- v úmysle poňať celý projekt
po prvý raz. „Ide o podujatie, rosmokoveckej Kaviarne a ča- nielen z výstavného estetického
do ktorého bolo zaangažovaných jovne U Vlka. Prípravy zabrali hľadiska, ale aj vzdelávacieho.
viacero inštitúcií a osobných takmer celý rok, pričom len dva Podľa jej slov ukážka Terakotokontaktov. Stálo nás to dosť veľa mesiace trvala samotná prepra- vej armády v priestoroch niek
námahy, práce a samozrejme va sôch loďou z ázijského kon- dajšej elektrárne určite poteší
milovníkov histórie, je vhodná
aj dosť veľa financií. Preto nás tinentu sem k nám.
pre študentov, ktorí sa s týmto
poteší, ak si výstavu príde prefenoménom chcú bližšie oboznámiť. „Expozíciu sme chceli
sprístupniť aj pre zahraničných návštevníkov, záleží nám
na propagácii kultúrneho turizmu v podtatranskom regióne.“
Silný dojem, ktorý zostane

Návštevníci majú jedinečnú
možnosť prezrieť si niekoľko
desiatok vojakov, ktoré boli
súčasťou obrovskej osemtisícovej armády z pálenej hliny,
terakoty, a na svoje odhalenie
Kontroverzný cisár

Čchin Š’-chuang-ti je okrem iného známy iniciovaním výstavby Veľkého čínskeho múru. Na trón sa
dostal vo svojich trinástich rokoch, odvtedy sa ho nechcel vzdať. Neváhal preto uväzniť svoju matku,
svojich odporcov pochovával zaživa, nechal zlikvidovať všetky spisy, ktoré obsahovali to, s čím on
sám nesúhlasil. Počas vlády sa mu však podarilo zjednotiť Čínu, menu i písmo. Čchin je preto značne
kontroverznou postavou čínskej histórie. Zomrel roku 210 pred Kristom, jeho hrobka sa nachádza asi
1 500 metrov od hál s terakotovou armádou, pod návrším vysokým 43 metrov.

Zaujímavé sú účesy jednotlivých vojakov,
podľa ktorých je možné rozoznať hodnosti vyšších dôstojníkov a generálov. Vojaci
odetí iba do kabáta po kolená, v krátkych
nohaviciach a so šatkou na krku stáli
vo formáciách po stranách a boli vycvičení na rýchly útok a boj zblízka.

si museli počkať viac ako dvetisíc rokov. Jedinečný zážitok
doplní aj dokument o pôvode
a objavení tohto skvostu, repliky vozov starovekej Číny, zbrane a sochy Terakotovej armády.
Súčasťou výstavy je aj mobilný
sprievodca v piatich jazykoch
a množstvo tematicky ladených
mp
suvenírov. 
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Tatranský Deň matiek
Hoci sviatok všetkých mám tradične každý rok pripadá
na druhú májovú nedeľu, tým tatranským patrilo aj popoludnie
19. mája. V kongresovej sále Grandhotela Bellevue v Hornom
Smokovci sa pod záštitou primátora mesta Vysoké Tatry uskutočnili oslavy tohto výnimočného sviatku.
Slávnostného
popoludnia
sa zúčastnilo približne dvestopäťdesiat mamičiek a babičiek z Vysokých Tatier, pričom sa zmenil aj jeho celkový
formát. Po prvý raz sa oslavy
presunuli z denných centier

do väčšieho priestoru, pričom
zúčastniť sa mohli úplne všetky
generácie tatranských mamičiek – nielen tie, ktoré sa združujú v denných centrách.
Kultúrnym programom sprevádzal divadelný a dabingový

herec Vladimír Kobielsky, ktorý je však známy predovšetkým
z televíznej obrazovky. Prítomným dámam k ich sviatku
zahral a zaspieval Retro Music
Band, orchester z Rožňavy, ktorý spolu hrá už takmer jednu
dekádu. Do ich repertoára patria najmä skladby 20. až 50. rokov minulého storočia, svetové
evergreeny, ale aj česko-slovenská klasika od interpretov,

akými sú napríklad Voskovec
a Werich, Gejza Dusík či František Krištof Veselý. Mnohé
z odohraných skladieb boli venované práve ženám a mamám.
Mamičkám a babičkám sa
prihovoril tiež primátor mesta
Ján Mokoš, ktorý im vo svojom
prejave poďakoval za obetavosť
a všetky dôležité hodnoty, ktoré
výchovou odovzdávajú svojim
mp
potomkom.

Mama je niekto, kto nás vždy usmerní, kto nás miluje za každých okolností, odpúšťa chyby a dáva pocit bezpečia...

Koncert Retro Music Band bol pre všetky mamičky
a babičky určite veľkým zážitkom.

Prítomné dámy sa mohli pohostiť a takisto si
prevzali kvietok a drobnú sladkú pozornosť.

Populárny herec nešetril autogramami a so
záujemkyňami sa aj rád vyfotil na pamiatku.

hr ačkobr anie malo svoju premiéru
Sobota 25. mája sa niesla v radostnom duchu, na svoje si prišli a kopec zábavy si užili najmä
najmenší Tatranci. V areáli Základnej školy s materskou ško-

lou v Dolnom Smokovci sa
uskutočnil prvý ročník rodinného podujatia pri príležitosti
blížiacich sa osláv Medzinárodného dňa detí. Za jeho realizá-

ciou stojí novovznikajúce občianske združenie Tatramatky,
ktoré s finančným prispením
mesta Vysoké Tatry a v spolupráci s dolnosmokoveckou školou pripravilo pre deti množstvo atrakcií. Na programe bola
burza hračiek a športových potrieb pre deti, nechýbali rôzne
športovo-náučné stanovištia,

kde si malí účastníci mohli
vďaka svojej šikovnosti nazbierať detské peniažky a v tatranskom obchodíku si ich vymeniť
za odmenu, ktorá sa im najviac
zapáčila. Zabaviť sa mohli tiež
jazdou na koníkoch, zaskákať si
v nafukovacom hrade, vyskúšať
tanečný workshop či maľovanie
na tvár. mp

Sestry s veľkým srdcom
(dokončenie zo str. 9)

Z. Mráziková

lepšie, to je pre mňa zadosťučinením,“ prezradila úprimne D.
Halečková, ktorej celý profesijný život sa spája práve s Tatrami. Keďže pľúcnych pacientov
neustále pribúda, jej pracovný
čas je preto maximálne vyplnený. K špecifickým liečebným
procedúram sanatória v Tatranskej Kotline patrí napríklad
speleoterapia v Belianskej jaskyni, ktorej jedinečné prostredie má na zdravotné problémy
pacientov blahodarné účinky.
„Vo svojej práci sa stretávame
so všetkým – bolesťou, utrpením
a niekedy žiaľ aj so smrťou. Vyžaduje si maximálne nasadenie,

častokrát ani doma neviem prestať myslieť na pacientov, sestra
je stále v práci,“ doplnila R. Nebusová.
Ako sa zhodli obidve ocenené, byť zdravotnou sestrou je
inšpiratívne a napĺňajúce, hoci
v mnohých momentoch náročné. Skutočný záujem o pacienta,
schopnosť vcítiť sa do jeho rozpoloženia, no v neposlednom
rade odborná spôsobilosť sú
základné atribúty, ktoré by pracovníkom zdravotníckych zariadení nemali chýbať. A my v Tatrách môžeme byť právom pyšní,
že našim zdravotným sestrám
sú práve tieto hodnoty pri práci
alfou a omegou. mp

TD 11/2019

MDD
Aj my v Tatranskom dvojtýždenníku
sa tešíme z nadchádzajúcich osláv Medzinárodného dňa detí, a preto malým
Tatrancom prinášame túto zábavnú
stránku.
Sviatok detí sa oslavuje každoročne
po celom svete, na Slovensku si ho pripomíname od roku 1952, a to práve 1.
júna. Hoci sú v tento dátum deti obdaro-

vávané najmä sladkosťami či hračkami,
vznik sviatku bol motivovaný snahou
odstrániť závažné problémy týkajúce sa
detí vo svete – ako je napríklad detská
práca, chudoba, zneužívanie atď. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí
(World Conference for the Wellbeing of
Children) v švajčiarskej Ženeve v roku
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1925, kde zástupcovia 54 krajín schválili
deklaráciu, ktorá sa zaoberala mnohými
dôležitými otázkami zahŕňajúcimi práva dieťaťa.
Aj keď darčeky nepochybne rozžiaria
detské oči, netreba zabúdať, že najdôležitejší je najmä čas a pozornosť, ktoré
deťom venujeme...
mp


SÚŤAŽ!

Zaslaním správnych odpovedí vás zaradíme do žrebovania o darček ku Dňu
detí! Svoje odpovede posielajte do 10.
júna e-mailom na adresu:
katarina.bohusova@vysoketatry.sk.
Správne odpovede a meno víťaza
uverejníme v najbližšom čísle
novín dňa 13. júna.

Po ktorej turistickej značke sa má
Katka vybrať, aby sa dostala zo Štrbského Plesa na Kriváň (2 495 m n. m.)
- národný vrchol Slovákov?

kb

Nájdi 5 rozdielov

Osemsmerovka

V osemsmerovke sa ukrylo 12 tatranských názvov: kamzík, svišť, vlk, rys, medveď, orol, pstruh,
srna, borovica, chaty, vodopády príroda. Nájdi tieto slová a v tajničke sa dozvieš, že typický vysokohorský živočích kamzík vrchovský tatranský žil vo
Vysokých Tatrách už v dobe ...........................................
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Aktuality z kultúry a športu
Oddelenie kultúry a športu (OKaŠ) čaká v nadchádzajúcich týždňoch obrovské sústo, a tým je Tatranské kultúre
leto, ktoré trvá dva a pol mesiaca. Najviac náročná je príprava vopred, pretože takýto seriál podujatí sa pripravuje po všetkých stránkach: propagačnej, technickej, umeleckej a v neposlednom rade finančnej. Všetky tieto
súčasti sa navzájom prelínajú, treba ich zosúladiť a keďže ide o niekoľko desiatok podujatí, je to vcelku zložité.

Pracovníci OKaŠ sa snažili
vyhnúť rutine aj v rámci príprav aktuálnych podujatí Tatry deťom. V najbližších dňoch
a týždňoch budú doťahovať tie
úlohy, ktoré majú zabezpečiť,
aby otvorenie letnej sezóny
v polovici júna malo takisto
svoj šmrnc a výnimočnú atmosféru. Keďže ide o trojdňový
program, prípravy si vyžadujú
nemálo úsilia a času. „Stretnutie pri Kyselke – ktoré kultúrne
leto otvorí – je síce tradičným
stretnutím, ale každý druhý rok
meníme jeho dennú a večernú
programovú štruktúru. Program
v noci je úplne iný, mení sa veľa
vecí napríklad z hľadiska technického zabezpečenia – rieši sa
bodové osvetlenie, fakle... dramaturgicky sa takisto každoročne snažíme prísť s nejakou zaujímavou novinkou,“ vysvetlil
Ján Bendík, vedúci OKaŠ. Ako
sme uviedli v rubrike v ostatnom čísle Tatranského dvojtýždenníka, diváci sa môžu tešiť
na premiéru divadelnej scénky,
ktorá vznikla na motívy povesti Antona Mareca a vzťahuje sa

priamo k tatranskej Kyselke. Jej
dramatizáciu si vzali na starosť
popradskí divadelníci Dušan
Kubaň a Michal Novák. „S tým
sa však spája množstvo ďalších
aspektov ako osoby a obsadenie,
kostýmy, nácviky. To všetko stojí
množstvo času, pričom výsledné predstavenie je – čo do dĺžky
trvania – len zlomkom celého
programu. I tak to však stojí
za to a my veríme, že podobné
nadšenie budú zdieľať všetci tí,
ktorí sa prídu pozrieť,“ dodal.
Priestor dostanú tiež obaja
tatranskí farári – Pavel Kušnír
z evanjelickej cirkvi ako aj Róbert Tokár z katolíckej farnosti, ktorí privítajú leto. Nebude
chýbať tradičné posvätenie
prameňa. Primátor mesta Ján
Mokoš počas večera takisto
predstaví všetkým prítomným
po prvý raz štruktúru Tatranského kultúrneho leta 2019.
Ako sme už prezradili, hudobnú zložku večera zabezpečí sólista opery Štátneho
divadla Košice Marián Lukáč.

Nosičská stovka
V sobotu 25. mája sa uskutočnil na trati Hrebienok
– Zamkovského chata už 18.
ročník Nosičskej stovky. Tieto
jedinečné preteky nosičov
so sto kilami na chrbte sú
spomienkou na ich kolegu
a kamaráta Ďura Petranského, ktorý zahynul v lavíne
počas vynášky.
Dobrou správou je, že
tohto roku sa objavilo
na štarte rekordných 10
nových tvárí. Tou zlou
správou je, že všetci z nás
márne hľadali na štarte vyškerenú tvár Maťa Škorvánka. Nebola tam. Maťo sa
totiž z čista-jasna rozhodol,
že miesto účasti na Memoriáli pôjde pozrieť Ďura Petranského osobne. Urobil tak
v predstihu, ešte v januári...
Vlastne, musím sa priznať, že
Maťovu tvár som predsa len
v sobotu zahliadol. Dokonca

A výnimočný hudobní hostia
nebudú chýbať ani v dňoch nasledujúcich – v sobotný večer
divákom zaspieva Szidi Tobias
so svojou kapelou. „Na tento
koncert máme už veľké ohlasy
aj na sociálnych sieťach, takže
môžem garantovať, že to bude
nezabudnuteľný kultúrny zážitok,“ prezradil šéf oddelenia.
O nedeľný hudobný sprievod,
ktorý dotvorí atmosféru dňa
venovaného umeniu koscov
z celého Slovenska, sa postarajú tri výnimočné zoskupenia:
Cimbal Brothers, Banjo Band
Ivana Mládka z Prahy a Vrbovskí víťazi, ktorí svojským nenapodobiteľným spôsobom predvedú divákom hru na hudobné
nástroje, ktoré hudobnými nástrojmi v skutočnosti nie sú.
Veľa vecí treba pripraviť
aj pre samotných súťažiacich
v kosení ručnou kosou – od prichystania, rozparcelovania súťažných políčok cez občerstvenie, ozvučenie až po mobilné
toalety. Organizátori očakávajú
účasť šesťdesiat až sedemdesiat
som zoči - voči nej stál (respektíve čupel). Po roku sa na trati
opäť objavil s Ninja korytnačkou na krošničke malý Jurko
Škorvánek. Sprievod mu robila
jeho statočná mamka Majka.
Tak Maťo poslal za seba náhradu. Nevykašľal sa na nás
pozemšťanov C.
Vráťme sa však k samotným pretekom. Okrem spomínaných 10 nováčikov prišlo aj 16 skúsených borcov.
Prvé tri miesta sa v podstate
mohli vyhlásiť už na štarte, nakoľko boli identické
so štartovnými číslami ich
majiteľov. Vyhral Majo Fiam
z Téryho chaty. O druhé
a tretie miesto sa s rozdielom 1 sekundy „pobili“ dvaja Zbojníci: Rasťo Goriščák
a Luky Švolík. Švárne dievky
tohto roku nemali vlastnú
kategóriu. Mohli si však nájsť
šuhaja, s ktorým by spolu vyniesli 100 kg. Víťazom tejto novej „mixovej“ kategórie sa stali

koscov. Ako však zdôraznil
Bendík, pôjde o nevšedný
zážitok: „Kto sa na toto podujatie ešte nebol pozrieť, tak odporúčam, lebo vidieť napríklad
šesťročné deti, ako sa oháňajú
naozajstnou veľkou kosou, to je
skutočne zážitok, ktorý dnešný
človek, obzvlášť mestský človek,
len tak nevidí.“
Vo fáze príprav je aj darček pre čitateľov Tatranského
dvojtýždenníka, ktorý bude
bezplatnou prílohou jeho nasledujúceho čísla. Ide o stolový
kalendár podujatí Tatranského
kultúrneho leta 2019. „Ako sa
ukázalo vlani – keď bol úplnou
novinkou – mnohých Tatrancov
potešil, preto sme sa rozhodli, že
sa na jeho prípravu podujmeme
aj tento rok.“ Na jeho realizácii
šéf tatranskej kultúry spolupracuje s grafičkou Veronikou Majerčíkovou.
OKaŠ a mp

Tatranské kultúrne
leto 2019

O dva týždne, 13. júna, sa
spolu s 12. číslom Tatranského dvojtýždenníka môžete tešiť aj na jeho bezplatnú prílohu – stolový kalendár letných
kultúrnych podujatí na nadchádzajúce mesiace.

Mirka Maličká

Peťa Surová a Marek Šurina
z Útulne Andrejcová. Aby som
uviedol veci na pravú mieru,
víťazmi sa stali všetci, čo prišli
do cieľa. O tom je nosenie: zvíťaziť nad sebou a byť v horách
v spoločnosti ľuďí, ktorí to cítia
podobne. Taká bola aj Nosičská
Maťo Maličký
stovka 2019. 
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Majster Slovenska v športovej streľbe
V apríli sa v Košiciach,
pod hlavičkou Ministerstva
školstva, konali Majstrovstvá
Slovenskej republiky v športovej streľbe žiakov základných
škôl a osemročných gymnázií.
Okres Poprad a Prešovský
kraj reprezentoval Radoslav
Rác zo ZŠ Dolný Smokovec,
ktorý si miestenku na majstrovstvá vystrieľal po úspechu
na krajskom kole v Prešove.
V najsilnejšej konkurencii strelcov z celého Slovenska Radko
nezaváhal, zúročil poctivý tré-

ning a kvalitnú prípravu, svoj
nesporný talent a vystrieľal si
zlatú medailu. Na titul musel
streliť svoj najlepší osobný výkon – fantastických 295 bodov
(z 300 možných).
Zaujímavosťou je, že strelec
na 2. mieste strelil tiež 295 bodov, takže o majstrovi rozhodoval počet „centrových“ desiatok, ktorých mal náš strelec
viac. Všetci sa z tohto cenného
kovu tešíme a prajeme ďalšie
úspechy aj v budúcnosti.
Mgr. Miloš Strnka, tréner

Radoslav Rác vďačí za titul majstra Slovenska
talentu, „presnej muške“ a svedomitej príprave
pod vedením Miloša Strnku.

Tradícia golfu má viac ako storočnicu
Prvé golfové ihrisko v Uhorsku bolo práve v Tatrách. Šport zažíval počas storočia množstvo zostupov a pádov. Už dve desaťročia dotvára vstupnú bránu
do Tatier moderné golfové ihrisko s nezabudnuteľným výhľadom na panorámu Tatier – Black Stork rezort Veľká Lomnica. Pri príležitosti okrúhleho jubilea
založenia Lomnického golfového klubu (LGK) bola vďaka autorskému kolektívu
vydaná publikácia zachytávajúca počiatky a významne medzníky tohto športu a rezortu, ktorý sa stal dejiskom významných medzinárodných turnajov.
110 rokov golfu v Tatrách

Uhorský štát založil v roku 1892 kúpeľnú osadu Tatranská Lomnica. Ako
sa píše v textoch publikácie Lomnického golfového klubu, v intraviláne
v tom čase noblesnej osady si stavali
letné sídla zámožní grófi a baróni.
Po výstavbe prvého hotela, kúpeľ-

ného domu, kostola a sprístupnení
železnicou nastal badateľný rozmach
športov, vrátane golfu. Na novom ihrisku, ktorého úpravu dozeral anglický odborník, sa už v roku 1906 odohral prvý turnaj. Súčasťou golfového
turnaja bola súťaž v jazde na koni,
(pokračovanie na str. 14)

Žiačky zo ZŠ Tatranská Lomnica postúpili do finále
Okresného kola vo florbale, ktoré sa konalo v Matejovciach. Dievčatá odohrali celkovo tri zápasy a to vyrovnaný zápas so Spišskou Sobotou (2:3), so Svitom (4:0)
a so Spišským Bystrým (0:3). V celkovom hodnotení sa tak
umiestnili na treťom mieste. Góly pre Tatranskú Lomnicu
pripísala Lea Kováčiková (2), Timea Polorecká (2), Bianka
Bukovinská (1) a Veronika Jarčušková (1). Žiačky trénujú
dvakrát týždenne spolu s chlapcami pod vedením zástupcu riaditeľa školy Petra Parízeka. 
archív ZŠ kb
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Tradícia golfu má viac ako storočnicu
tenise a streľbe na holuby. Miesto konania sa dodnes
označuje ako „Golfová lúka“ alebo „Golfka“. Podľa vtedajšej tlače išlo o prvé golfové
ihrisko v Uhorsku, ktorého otvorenie bolo
veľkou slávou. Prvý medzinárodný turnaj
v Uhorsku sa tu konal v auguste 1909. Vojnové roky a zmeny režimu tomuto športu
neprijali – bol považovaný za aristokratický a nevhodný pre pracujúci ľud.

(dokončenie zo str. 13)

Príbeh moderného rezortu

„Písal sa rok 1968. V prvý septembrový
deň som sa prisťahoval do Veľkej Lomnice.
Na mieste dnešného golfového ihriska boli
lúky a polia, na ktorých sa pestovali zemiaky. Z ľudí zhrbených nad vedrami si úžasnú
panorámu Tatier pri zbere všímal len málokto. O golfe sa v tých časoch pod Tatrami
veľa nediskutovalo, pretože bol vnímaný
skôr ako buržoázny prežitok, ba priam ako
niečo nežiaduce. A to aj napriek tomu, že
história nášho regiónu mala v rukáve jeden
veľký tromf. O tom som však vtedy ešte netušil, venoval som sa svojej práci, milovanej
manželke a rodine. Golfové loptičky ma zatiaľ poctivo obchádzali. Až prišiel rok 1984.
V nemeckom Essene, v sídle poprednej európskej plynárenskej spoločnosti RUHRGAS,
bola v roku 1984 pripravená na podpis medzivládna dohoda. Tú sa náš nemecký partner rozhodol podpísať práve na golfovom
ihrisku – v clubhouse (klubovni), ktorý mi
pripomínal obrovskú stodolu. Všade dookola krásne zelené polia, tráva. Bolo nádherné
počasie. Aj napriek tomu, že bol pracovný
deň, bolo na ihrisku plno. Fascinovalo ma
množstvo seniorov, ktorí sa príjemne bavili hrou. Po oficiálnom podpise dohody pri-

futbal
vs
Na trávniku v Tatranskej Lomnici sa
zišlo 75 divákov, ktorí uplynulú nedeľu
povzbudili futbalistov z domáceho klubu FK Vysoké Tatry a hostí z MŠK Slavoj Spišská Belá. Najúspešnejším hráčom zápasu bol Ján Fias z hosťujúcej
Spišskej Belej, ktorý pripísal klubu dva
góly. Prvý gól dal už v 2. minúte zápasu.
Stav dorovnal René Kopkáš z domáceho klubu FK Vysoké Tatry, ktorý skóroval v 5. minúte. Vyrovnaný stav bol až
do 27. minúty, pokiaľ Ján Fias pripísal
druhý gól pre MŠK Slavoj. Naším sa už
nepodarilo skóre dorovnať a 23. kolo
futbalovej ligy skončilo stavom 1:2 víkb
ťazstvom hostí. 

šiel na rad samotný
golf. Možno to bolo
eufóriou z podpisu dôležitého dokumentu,
možno
radosťou z prvých
vydarených odpalov
a možno nadšením
z nádherného prostredia – v každom
prípade práve vtedy
v Essene ma golfová loptička oslovila
po prvýkrát. Ako život neskôr ukázal, bolo
to osudové stretnutie. Zažil som niečo, čo sa
stalo postupne a nenápadne mojím snom
a vášňou. Ohromený silnými dojmami som
ešte v Essene prvý raz povedal – raz v živote
by som niečo také rád postavil,“ opísal svoj
prvý kontakt so športom Jiří Hruška, zakladateľ a terajší prezident LGK v predhovore
výročnej publikácie.
Spojenie s históriou a splnenie sna

„Môj golfový sen ma sprevádzal na každom kroku. Aké prekvapenie ma čakalo, keď som zistil, že prvé golfové ihrisko
v Uhorsku vzniklo v roku 1909 v neďalekej
Tatranskej Lomnici. Vnímal som to ako silné znamenie. Po roku 1989 som sa do realizácie svojho sna pustil naplno. Dnes hráme
golf s tými najkrajšími výhľadmi na Tatry
na ploche približne 120 hektárov. V okolí
ihriska s 27 jamkami stoja stovky domov,
svoje miesto na oddych a relax si tu našli
osobnosti spoločenského života z celej krajiny aj zahraničia,“ spomína na začiatky
tatranského golfu zakladateľ rezortu, ktorý vďaka svojej záľube získal silné golfové

archív Black Stork

priateľstvá, úspechy na turnajoch i krásne
zážitky pri bežných, no nezabudnuteľných
hrách. Veľkú vďaku cíti nielen k tomuto
miestu, ale najmä k rodine, ktorá pri ňom
vždy stála. Prepojenie golfu s kúpeľmi ako
aj s lyžovaním a turistikou v Tatrách má
obrovský potenciál a vytvára z rezortu
klenot, aký široko-ďaleko nenájdeme. Ihrisko patrí k svetovej špičke. Pre hráčov
so zelenou kartou je k dispozícii 27 jamkové ihrisko, na ktorom sa konajú medzinárodné a charitatívne turnaje, nachádza sa
tu aj kryté odpalisko (vstup zdarma pre širokú verejnosť), golfový simulátor, golfová
škola a požičovňa, hotel s reštauráciou,
cukrárňou, wellnesscentrom. Klub sa
zameriava na podporu športu a výchovu mladých reprezentantov. V súčasnosti
má stovky členov, ktorí si toto miesto zamilovali nielen kvôli nezabudnuteľnému
prostrediu. Ako potvrdil monitoring životného prostredia, ihrisko má pozitívny
vplyv aj na okolitú prírodu. Chránená časť
rezortu je domovom vzácneho čierneho
bociana, ktorý dal rezortu svoje meno –
kb
Black Stork.

Hľadáme posily
do nášho tímu...

združenie cestovného ruchu

VYSOKÉ TATRY
www.tatry.sk

si študent, máš viac ako 18 rokov, rád sa učíš nové veci, naše
krásne Tatry sú ti blízke a rád komunikuješ s ľuďmi či už v materinskom alebo cudzom jazyku? Tak neváhaj a ozvi sa nám, na leto
hľadáme šikovných ľudí do Tatranských turistických informačných kancelárií.
Pošli nám svoj štruktúrovaný životopis na adresu
tatry@tatry.sk do 15.6. 2019.
Vybraných uchádzačov budeme následne kontaktovať.
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V máji prinieslo vydavateľstvo DAJAMA na trh množstvo knižných noviniek: Najkrajšie pešie okruhy (1. a 2. diel), Najkrajšie cyklovrcholy (2. diel), Chaty a útulne (Malá Fatra), Záhadné miesta (2. diel), Tatry pre deti (kniha a mapa) a Tatry.
Posledné dve spomínané publikácie sa špecializujú výlučne na Vysoké Tatry, ktoré sú v ostatných taktiež okrajovo
spomenuté ako miesta s najkrajšími pešími okruhmi či záhadami.
Tatry pre deti (kniha a mapa)
Tatry pre deti je druhým dielom edície Výlety s deťmi. Mapuje 25 výletných
lokalít, ktoré patria k najzaujímavejším
miestam v Tatrách predovšetkým z pohľadu detí. Spracováva ich zábavným a vizuálne zaujímavým spôsobom vhodným
pre deti a ich rodičov z hľadiska turistiky,
bicyklovania, prehĺbenia vedomostí, hry
a oddychu. Doplnkom knihy je aj maľovaná mapa Tatier s naznačenými výletmi. Kniha a mapa sú
vložené do plastového obalu a vytvárajú spolu jeden celok.
Autormi publikácie sú Daniel Kollár a Viera Poláková. Knižka s formátom 130 x 218 mm je v mäkkej väzbe
a o najkrajších výletoch s deťmi si prečítate na 144 stranách.

Tatry
Nový a bohato ilustrovaný turistický
sprievodca Tatry predstavuje najkrajšie
slovenské hory tak, ako ich nepoznáte.
Množstvo ilustračného materiálu v spojení
s pútavým textom a zaujímavou grafikou
zaujme nielen stálych návštevníkov Tatier,
ale aj tých, ktorí ich len začínajú objavovať. Kniha je logicky členená na Východné
a Západné Tatry a jej súčasťou sú kapitoly
o histórii, prírode, kultúre a turistike. Nechýbajú ani tipy
na pešie túry, cyklotúry a praktické informácie. Viac ako
500 fotografií, máp, obrazov a ilustrácií dopĺňa obraz
Tatier, v takejto podobe ešte nespracovaný.
Autorom 240 stranovej publikácie s mäkkou väzbou
a rozmermi 130 x 218 mm je Juraj Kucharík.

K n i h y p r e d e t i z  Ta t r a n sk e j k n i ž n i c e
Simon, Francesca:
Grázlik Gabo a futbalový zápas
Tak čo vyvedie Grázlik Gabo tentoraz?
Učiteľský zbor unesú ufóni, Gabo strávi
celý deň s chrumkami pred telkou, dostane nový komiks a vyššie vreckové, potupí
Náladovú Naďu alebo Vilka? Nie! Teda,
nie celkom. Grázlik Gabo si prečíta Vilkov denník, postaví sa svojmu úhlavnému nepriateľovi, zahrá si futbal a - beda!
- nezmestí sa do nohavíc, trička a aj topánky ho akosi tlačia: Grázlik Gabo musí
ísť nakupovať! Je to také nespravodlivé!
Brezina, Thomas: Desivé pazúry
V talianskom dovolenkovom rezorte sa

dejú strašné veci a Tigrí tím sa rozhodne
zistiť pravdu. Čo sa ukrýva na dne mora?
Vyčíňa tu morská príšera? Keď Bea, Patrik a Luk sledujú jej stopu, pokúsi sa ich
slizká ruka s desivými pazúrmi stiahnuť
do hĺbky!
Stewner, Tanya: Alea, dievča mora:
Sila prílivu
Dobrodružstvá, výnimočné priateľstvá
a tajomstvá ukryté v hlbinách mora! Posádka Alfa Cru uniká pred krutým doktorom Orionom. Alea pozná jeho strašné
tajomstvo a vie, že jej nedovolí len tak
ujsť. Cestu im však komplikuje nielen
on, ale aj únik ropy do mora. Podarí sa

jej spolu s Morskými rytiermi zabrániť
ekologickej katastrofe? Stretne sa konečne so svojou mamou a ďalšími morskými
deťmi? Štvrtá časť veľkolepého príbehu
o Alei, dievčati mora.
Kubašáková, Zuzana:
Víla zo šatôčky a iné rozprávky
Druhá knižka rozprávok pre malých
aj veľkých je voľným pokračovaním
úspešnej knižky Škriatok v pyžamku.
Prevedie vás svetom každodenných detských situácií v 13 nových rozprávkach.
Z. Štefaňáková

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.

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: Mest-

ský 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: w w w. v y s o k e t a t r y. s k

prijme do
pracovného
pomeru pracovníka
na pozíciu

senior grafik

s 5-ročnou praxou
a znalosťou
Adobe programov.
Zaujímavé finančné
ohodnotenie.
S nástupom ihneď.
Inf.: č. t. 052/772 24 23.
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Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

TATRY DEŤOM

MDD PRE ŠKOLÁKOV

Dolný Smokovec - areál ZŠsMŠ

Beh olympijského dňa pre všetkých zúčastnených
a program tanečnej skupiny PHANTHOMS CREW.

Vstup voľný

09:00-14:00 h

STREDA

5

SO-NE

ŠPORT

8-9

10:30 h

ŠOBOTA

Vstup pre divákov
zdarma

8

17:00 h

NEDEĽA

Vstup pre divákov
zdarma

9

Vstupné: 0,50 € - 2 €

celý
mesiac

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Vstupné: 1 €
(deti a ženy zadarmo)

Organizátori: Mesto Vysoké Tatry - oddelenie kultúry a športu,
+421 52 478 04 61, kulturasport@vysoketatry.sk, a MŠ Vyšné
Hágy, skolkahagy@gmail.com, +421 905 340 724

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 - zraz pri budove TEŽ

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu
pamiatok a zaujímavostiach.

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

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 €

Vyšné Hágy - futbalové ihrisko

Mestská športová olympiáda predškolákov v hode,
behu , skokoch a trojkombinácii.

Starý Smokovec

BURZA PRÁCE

Horný Smokovec - Grand Hotel Bellewue

Jedinečná mikro regionálna burza práce zameraná
na cestovný ruch a služby. Pre všetkých, ktorí hľadajú
prácu či brigádu alebo zamestnávateľov, ktorí potrebujú
posilu do tímu.

Organizátori: Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry
tatry@tatry.sk a OOCR Región Vysoké Tatry, info@regiontatry.sk

OKOLO TATIER

Vysoké Tatry - cesta Slobody

celý
mesiac
09:00-18:00

Vstupné: 6 €-9 €

Vstupné: 4 €

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
TATRANSKEJ LOMNICE

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA
KAMZÍKOV

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA

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

Vstup voľný

2

09:30 h

NEDEĽA

Organizátor: Mesto Vysoké Tatry - oddelenie kultúry a športu, +421 52 478 04 55-6,
Olympijský klub Vysoké Tatry za spoluúčasti OOCR Región Vysoké Tatry
a Ministerstva dopravy a výstavby SR

VÝSTAVY

Organizátor: Cykloklub pri TJ Nižná, +421 902 972 263

BEH NA ZELENÉ PLESO

Tatranské Matliare - Biela voda

celý
mesiac
09:00-18:00

XIV. ročník Behu na Zelené pleso - na pamiatku Karla
Jakeša.

Organizátori: Alkan klub horských športov, 0917 171 829,
v spolupráci s Mestom Vysoké Tatry, Chatou pri Zelenom plese a
Sport Rysy klubom

FK VYSOKÉ TATRY - ŠK
HARICHOVCE

Tatranská Lomnica - futbalové ihrisko
Majstrovský zapas 25. kola 5. futbalovej ligy.

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

51. ročník medzinárodného cykloturistického podujatia
za účasti cykloturistov zo siedmych krajín Európy.

Vstupné: 7 €

Vstup voľný

Predstavenie „Ako Tom pribral“ , kde si detičky
zašportujú, zaspievajú a naučia sa o zdravej výžive.
Účinkuje dvojica zabávačov: TOM a ELO.

Vstup voľný

okrem pondelkov

31

09:00 h

PIATOK

Vstup voľný

MDD PRE ŠKÔLKAROV

Nový Smokovec - areál Kúpeľov, a.s.

12

Vstup voľný

30

10:00 h

ŠTVRTOK

Mestské oslavy MDD vo Vysokých Tatrách

ŠTREDA

PROGRAMY

09:00 h

30.5. - 12.6. 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

