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Letná turistická sezóna vo Vysokých Tatrách je zahájená
Vysoké Tatry - Veľtrhy a výstavy,
nominácie Tatrancov za celoživotný
prínos v cestovnom ruchu, propagácia
nových atraktívnych miest, Ocenenie
za najkrajšiu knihu a propagačný materiál na Slovensku, projekty, novinky
a aktivity Tatranského kultúrneho leta.
Tatranské kultúrne leto bude trvať 2,5
mesiaca od polovice júna do 1. septembra.
Každú stredu, piatok, sobotu i nedeľu
počas 12 víkendov sa budú konať hudobné vystúpenia všetkých žánrov, divadelné
predstavenia, promenádne koncerty, ale
aj premietania Tatranského letného kina.
Ide o viac ako 63 programov pre všetky
vekové kategórie. Novinkou tohto roku je
skutočnosť, že okrem tradičných centier
Tatranská Lomnica a Nový Smokovec sa
9 programov uskutoční aj v Tatranskej
Kotline.
Kultúrne podujatia – Tatranské kultúrne leto, festival Šengenský poludník
– Eurorchestries Slovakia, multižánrový
minifestival Altanfest, divadelný festival
Stretnutia, multižánrový festival Tatraflowers a Tatranská letná dražba.
Tatranské kultúrne leto so začiatkom

Beh na Chatu pri Zelenom plese, ktorý
je spomienkou na Karola Jakeša, sa
uskutočnil minulý víkend. Bol zároveň
nominačným na Majstrovstvá Európy
v behu do vrchu. Po vyhlásení výsledkov
začal silný dážď, v dôsledku ktorého je
od 12. júna až do odvolania obojmerne
uzatvorený chodník na Veľkú Svišťovku.
Foto: J. Halečka

Od 15. júna budú chodníky v Tatrách po zime
znovu otvorené. Okrem chát s celoročnou prevádzkou budú otvorené chodníky na turistom
prístupné tatranské štíty a prechody cez sedlá.
Letná vodcovská sezóna odštartuje nasledujúci deň slávnostným svätením horolezeckých
lán. Obľúbenou túrou s horským vodcom je
výstup na Gerlachovský štít, ktorý láka najmä
svojím výškovým prvenstvom.
Foto a text: kb

15. júna s pripravenou trojdňovou oslavou odštartuje Otvorením letnej sezóny
vo Vysokých Tatrách. Vo Vile Flóra sa
sprístupní nová výstava na leto a nasleduje
tzv. Stretnutie pri kyselke a veľký otvárací koncert Cigánskych diablov. V jazdeckom areáli v Tatranskej Lomnici čaká
na návštevníkov Tatranský juniáles s boha-

tým programom. Prelom júna a júla bude
patriť mládežníckym orchestrom a speváckym zborom z rôznych krajín sveta. Je to
vďaka tomu, že Mesto Vysoké Tatry je jedným zo spoluorganizátorov festivalu Šengenský poludník – Eurorchestries Slovakia. Hudba bude znieť pod šírim nebom
v zaujímavých exteriéroch, ale aj v Kostole
sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci a sále
hotela Titris v Tatranskej Lomnici. Multižánrový minifestival Altanfest predstaví predovšetkým undergroundové kapely.
V polovici júla sa milovníci divadla môžu
tešiť na divadelný festival Stretnutia, ktorý bude mať v tomto roku malé jubileum
– 15. ročník. Predstavenia sa budú konať
nielen v interiéroch, ale aj v prírodnom altánku v Tatranskej Lomnici.
Kultúrne leto v Tatrách končí prvého
septembra jedinečným multižánrovým
festivalom Tatraflowers, ktorý ponúka
hodnotné umelecké vystúpenia aj vo vysokohorskom prostredí, ako sú napr. horské
chaty, Hrebienok či Skalnaté pleso. Na záver bude pripravené i ojedinelé charitatívne
podujatie svojho druhu na Slovensku
– Tatranská letná dražba.
Počas roka sa okrem veľtrhov,
nominácií, ocenení i propagačnej
podpore podarilo dostať do povedomia naše nádherné veľhory.
Medzinárodný veľtrh cestovného
(pokračovanie na str. 2)
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videli sme
Drony v chránenom území sa
stali pre návštevníkov a turistov
za posledné obdobie veľmi obľúbené. V Tatranskom národnom
parku je to však zakázané. Nielenže vyrušujú zvieratá, svište,
kamzíky a vtáky, ale nevedomky
vstupujú aj do riadeného vzdušného priestoru. Pavol Majko,
riaditeľ Správy TANAP-u uviedol v reportáži pre I. Ratkovskú:
„Svište si myslia, že je to orol, utekajú, potrebujú sa schovať vtedy,
keď sa potrebujú páriť alebo pásť,
tak sa musia skryť na niekoľko hodín. Takisto kamzíky mláďatá si
myslia, že je to nejaký predátor.“
Kompetentní volajú po sprísnení
legislatívy a do budúcna možno
bude platiť úplný zákaz lietania
s dronom.
Kežmarské mýty a povery
s lampiónovým sprievodom.
Vo štvrtok 7. júna na Kežmarskom hrade, javisku pri radnici
a na Hlavnom námestí ožil príbeh o grófovi Imrichovi Tökölym
a jeho poklade. V lampiónovom
sprievode v maskách si prišli
na svoje všetci. Cestou od hradu
až na hlavné námestie pocítili
na vlastnej koži tajuplnú atmosféru, ktorá bola doplnená ohňovou šou i bubnovou šou v podaní
zoskupenia BATIDA.
Štátny vlakový dopravca ZSSK
pridá v čase letnej turistickej
sezóny šestnásť nových vlakov.
Nové spojenia pribudnú na tratiach Tatranských elektrických
železníc TEŽ i na Ozubnicovej
železnici. Medzi Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou
pribudnú do konca júna dva vlaky. Medzi Štrbou a Štrbským Plesom to bude 10 vlakov a ďalšie
štyri budú premávať medzi stanicami Š. Pleso a Poprad – Tatry. Cestujúcim budú k dispozícií
až do začiatku školského roka,
2. septembra. Patrik Horný, podpredseda predstavenstva zodpovedný za ekonomiku a informačný manažment ZSSK uviedol:
„Nové vlaky budú využívať rušne,
vozne a súpravy, ktoré už máme
k dispozícii. Je dôležité povedať, že
nie je nutné zvýšiť počet zamestnancov.“
LITERÁRNY KEŽMAROK už v 53. ročníku ponúkol
milovníkom literatúry bohatý
(pokračovanie na str. 3)

počuli sme

Na aktuálnu tému / Spravodajstvo

Letná turistická sezóna vo Vysokých Tatrách je zahájená
(dokončenie na str. 1)

ruchu vo svojom 24. ročníku,
ITF SLOVAKIATOUR 2018,
je nielen najväčším veľtrhom
cestovného ruchu na Slovensku, ale patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne
strednej Európy. Organizačná
participácia a poskytnutie materiálov či samotné podieľanie
sa na programe bolo pre mesto
VT prínosom. Tohtoročného
veľtrhu sa zúčastnilo 350 vystavovateľov z 22 krajín. NAJ
v cestovnom ruchu s nomináciami z Vysokých Tatier a získanými oceneniami pre Pavla
Rajtára, Jiřího Hrušku, Vladimíra Ternavského i Jána Mokoša. Propagačná podpora
na veľtrhoch: Go Regiontour
Brno – Česká republika, Holiday World Praha – Česká republika Utazás - Maďarsko ,
Aktive Travel Dánsko, Festival
kolem světa Česká Republika.
Cyklopotulky z regiónu Vysoké Tatry, Spoznajte slovenské mestá v mesačníku Život

či ocenenie pre monografiu
mesta.
Aktuálnou pozvánka do regiónu Vysokých Tatier prezentovaná v televízii RTVS DVOJKA umiestnená na portály
www.cyklotoulky.cz. Jej cieľom
je predstaviť spojenie možností
turistiky a cykloturistiky potenciálnym návštevníkom, ako
aj ukážka zaujímavých miest
a turistických cieľov, ktoré sa
oplatí navštíviť. O Vysokých Tatrách nájdete zmienku aj v publikáciách: Slovenské hory z neba
a taktiež sériu leteckých záberov z Vysokých Tatier či
Spoznajte slovenské mestá
v mesačníku Život v spolupráci s Poľsko Slovenským inštitútom vo Varšave. Hodnotné bolo
i ocenenie Monografie Mesta
Vysoké Tatry včera a dnes v súťaži o Najkrajšiu knihu a propagačný materiál na Slovensku.
Hosťovanie médií, VIP návštevníci i organizátori podujatí.
Zahraničné delegácie z partnerských miest Pardubíc i Ru-

Mestská polícia informuje

Sezónne práce a brigády
v zahraničí, no najmä pozor
na NOVODOBÉ OTROCTVO!

Novodobé otroctvo, neseriózny prístup či neľudské pracovné podmienky číhajú na zamestnancov a brigádnikov počas sezónnych prác.
Zorientovať sa v zahraničí, včas upozorniť
na problém či skontaktovať sa s políciou je často
v cudzom prostredí pre mladého človeka zložité.
Nevedomosť, neskúsenosť či slabá informovanosť je boľačkou mladých. No pre neserióznych
zamestnávateľov je rajom na nekalú a podvodnú činnosť. Žiaľ deje sa to aj dnes. Pracovný
čas, ktorý nie je v súlade s platnou legislatívou
danej krajiny, neľudské zamestnanecké podmienky. Ubytovanie či sociálne zabezpečenie
na nízkej, či takmer žiadnej úrovni a pravidelné vyhrážanie sa.
Jozef Štefaňák zástupca náčelníka MsP radí
mladým: „Upozorňujeme záujemcov o brigády v zahraničí aby boli mimoriadne opatrní. Je veľmi ťažké predvídať všetky rizikové situácie, v ktorých sa môžete ocitnúť.
V cudzine je človek vždy zraniteľnejší ako
doma, čo obchodníci s ľuďmi veľmi dobre
vedia a využívajú. Niekedy sa i napriek
dokonalej príprave ocitnete v núdzi. Pred
odchodom si zistite všetky dôležité čísla
v mieste pôsobenia, napr. polícia, veľvyslanectvo, konzulát a v prípade potreby
neváhajte s ich kontaktom.“
Existuje niekoľko portálov vďaka ktorým sa mladý človek, ktorý sa rozhodne
vycestovať do zahraničia môže dozve-

munska i pracovné stretnutia
so samosprávami zo Zakopaného, Powiatu Tatranskiego
a Popradom súčasťou, ktorého
bolo najmä vytvorenie príjemného hostiteľského prostredia.
Spolupráca s Kúpeľmi Nový
Smokovec na funtripoch
pre domácich i zahraničných
hostí z radu novinárov, lekárov
a iných organizácií v oblasti
kúpeľníctva, ktorý dali prednosť mestu Vysoké Tatry pred
inými. Podpora a prezentácia
na viacerých medzinárodných
kongresoch a konferenciách.

TATRY CARD
aj počas tohto leta.

TATRY CARD prostredníctvom ktorej návštevníci ubytovaní v Regióne Vysoké Tatry
získajú množstvo zliav. TC vám
zabezpečí bezplatnú ekologická
doprava v rámci TEŽ i horské
poistenie GENERALI, ktoré
bude platiť počas doby platnosti karty. Pre túto letnú sezónu ju
môžete využiť počas 3 noci (t.j.
4 dni). 
(danbir)

dieť dôležité informácie. Okrem medzinárodnej
organizácie pre migráciu (IOM) www.iom.sk je
nielen zaujímavá, ale najmä nápomocná iniciatíva
ANJELISTRAZNI.SK. Na nej sa dá zaregistrovať
bezplatne a komunikovať tak nielen so svojimi
najbližšími, ale v prípade potreby aj s kompetentnými. Od registrácie, po požiadanie najbližších
rodinných príslušníkov či priateľov, až po samotnú komunikáciu či aktivity na sociálnych sieťach
sú zaznamenané a CHRÁNENEC a ANJELI
STRÁŽNI sú tak v pravidelnom kontakte. Najdôležitejšia je však spätná väzba, vďaka ktorej vedia
včas najbližší kontaktovať nielen pracujúceho, ale
i konkrétne vyhľadať pomoc. Prístup na portál je
jednou z možností, pretože spätná väzba a kontaktovanie sa s rodinou a priateľmi poškodeného,
je vo vyhrotených situáciách najdôležitejšie.
Mestská polícia praje všetkým, ktorí vycestujú
za brigádou do zahraničia ničím nerušený pobyt
a šťastný návrat. Upozorňuje tiež, že v prípade núdze môžete použiť aj Národnú linku pomoci obetiam obchodu s ľuďmi 0800 800 818.
Text a foto: danbir
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Spravodajstvo

V ýj a z d y a k o n t r o l a
m e s ta p o k r a č u j ú a j v j ú n i
Vysoké Tatry – Pravidelné pracovné výjazdové rokovania ohľadom kontroly majetku mesta
a bezpečnosti pokračujú aj počas júna. Mestské časti Vyšné Hágy, Nová Polianka, Tatranská
Polianka a Tatranské Zruby okrem riešenia priestoru Základnej školy prijali opatrenia k náprave
okolia schátraných budov, rekonštrukciám a vybudovaniu nových detských ihrísk, riešilo sa
aj parkovisko na Sliezsky dom či oprava fontány. V mestských častiach Smokovce okrem stálych
aktivít ako kosenie, natieranie lavičiek prebehne i vyznačovanie čiar, odstránenie starej železnej konštrukcie pri Vile Marta či prebiehajúca rekonštrukcia budovy Materskej školy. Na Podbanskom a Štrbskom Plese vznikla požiadavka na nové autobusové spojenie z Nadbanského
a stále aktuálne je riešenie stavu vozovky.
Vyšné Hágy – prebieha príprava na vznik nových parkovacích miest, obnova budovy
Základnej školy či telocvične.
Budova ZŠ prejde rekonštrukciou, oprava fasády, lavičiek či natretie tabule, ktorú
vyučujúci využívajú počas
hodín i naplánovaná oprava
vypadávajúcich kameňov a vyriešenie rigolu pri kontajnerovej klietke. Problémová je aj telocvičňa kde zatekajúca strecha
spôsobuje nepríjemnosti. Plánovaná je aj premena bývalej
šatne pre futbalistov, ktorá by
mohla slúžiť Dennému centru
na vykonávanie voľnočasových aktivít. Opravou prejde
aj parkovisko na železničnej
stanici, kde sa plánuje na zalátanie použiť starý posypový
materiál.
Nová Polianka, Tatranská
Polianka i Smokovce.
Naplánovaná rekonštrukcia

Opravil sa aj mostík,
ktorý bol v dezolátnom stave.
Autor: M. Ovšonka

mestskej cesty v Novej Polianke. V Tatranskej Polianke
bude potrebné vyriešiť situáciu s parkoviskom na Sliezsky
dom, naplánovať jeho opravu
a doriešiť následné prevádzkovanie. Rovnako prejde obnovou aj jazierko pri pamätníku
Wolkera, ktoré je potrebné
za pomoci dobrovoľných hasičov vyčistiť. Plánované je aj následné osadenie lavičiek.

Oznam

Kosenie je nevyhnutnosťou, hoci niektorí vlastníci
na to nie vždy myslia.
Autor: M. Ovšonka

V Smokovcoch je tiež
k úprave okolia mesta potrebná aj počas leta realizácia činností ako natieranie lavičiek,
odstránenie starého pieskoviska, upratovanie okolia staničiek či operatívne riešenie
požiadavky umiestniť spomaľovače na sídlisku v Dolnom
Smokovci. Natieranie zábradlí, čistenie schodov ku kyselke,
riešenie nerovností na chodníkoch či natieranie detských
preliezok, oprava poškodených múrikov či vybudovanie bezbariérového chodníka
k ceste Dagmara v Hornom
Smokovci i navrhnuté odstránenie železnej konštrukcie
pred Vilou Marta, kde pravdepodobne bol kedysi umiestnený reklamný pútač no nik
sa k nej nehlási. Vybudovanie nových detských ihrísk
pri MŠ v Novom Smokovci,
na Poliankach a mnohé ďalšie
skutočnosti, ktoré na základe
výjazdov bude potrebné operatívne riešiť. 
(danbir)

Posledné júnové mestské zastupiteľstvo bude vo štvrtok 28. júna
V programe ako tradične prebehnú kontrolné činnosti a plnenie rozpočtu prvého
štvrťroku tohto roka. Vyhodnotením prejde
zimná turistická sezóna i príprava na letnú
turistickú sezónu. Predloží sa správa o hospodárení TATRY-TEPLO za uplynulý rok,
ďalším bodom bude aj návrh na úpravu

rozpočtu. Prerokujú sa nájmy a prevody
nebytových priestorov, objektov a pozemkov. Ďalšími bodmi programu budú Zmeny
a doplnky Územného plánu 2018 a Schválenie Komunitného plánu mesta. Tradične
mestské zastupiteľstvo uzatvorí interpelácia
poslancov a diskusia. 	
(danbir)

3

videli sme
(dokončenie zo str. 2)

program. Venovaný bol 130. výročiu narodenia Ivana Stodolu a Martina Rázusa. K stému
výročiu vzniku Československa, usporiadaný pod záštitou
ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny
Lubyovej. Známymi sa stali
víťazi Celoslovenskej literárnej
súťaže, divadelné predstavenie
miestnych – Čaj u pána senátora v réžii Ivana Kubíka spestrili
program podujatia, či semináre
na zaujímavé historické a kultúrno-spoločenské témy.
Podujatie NAŠE MESTO
so svojim 12. ročníkom sa vybralo do ulíc a dobrovoľníci
v uliciach po Slovensku zlepšujú
svoje okolie a prostredie škôl či
sociálnych zariadení. V Dome
seniorov v Tatranskej Štrbe budú
dobrovoľníci skrášľovať nielen
exteriér, ale i interiér zariadenia.
„Ľudia z firiem sú súčasťou komunít, a to hlavne tam, kde sami
žijú. Ak im ich zamestnávateľ
umožní aspoň počas jedného dňa
v roku v pracovnom čase a s kolegami pomôcť konkrétnemu miestu, kde sa napríklad hrávajú ich
deti, zlepší sa nielen prostredie,
ale utuží sa aj vzťah medzi firmou
a zamestnávateľom,“ vysvetlil zámer dobrovoľníkov Michal Kišša, programový riaditeľ Nadácie
Pontis.
Cestovný ruch a rozvoj
cykloturizmu boli hlavnými
témami stretnutia župana Prešovského samosprávneho kraja
Milana Majerského so vzácnou
návštevou z Holandska. Veľvyslanec Holandského kráľovstva
na Slovensku J. E. Henk Cor van
der Kwast a honorárny konzul
Holandského kráľovstva na Slovensku Matúš Murajda sa zaujímali o podmienkach na kempovanie a karavaning. „Prešovský
kraj má čo ponúknuť. Už som
viackrát počul, že Slovensko nie je
len Bratislava a po viacerých návštevách vašich regiónov to môžem
len potvrdiť,“ uviedol holandský
veľvyslanec. Zároveň daroval
Slovensku vzácny druh odrody
tulipánov s certifikovaným názvom SLOVENSKO. Tulipány
zdobia záhradu Grasalkovičovho
paláca v hlavnom meste a pribudnú aj pred radnicu v Prešove.
(danbir)

počuli sme
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Fotoreport - MDD

Medzinárodný deň detí sprestrilo TÉATER KOMIKA, Beh olympijského dňa a radosť detí. Potešila výtvarná súťaž, darčeky a koncert skupiny ICONITO. Foto: red

V modernom, dynamickom, historickom meste
pod Tatrami otvorila akademický rok súkromná vysoká škola
KEŽMAROK – Pred časom tu tradíciu vysokoškolského
vzdelávania zakladala Právnická fakulta Univerzity Mateja
Bela Banská Bystrica, Fakulta politológie Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka i bratislavská Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. O titul sa tu
uchádzala štvrť tisícka záujemcov.
Ich elokované pracoviská
sú však už minulosťou. Teraz
sem prichádza Vysoká škola ekonómie a manažmentu
verejnej správy (VŠEMVS).
Začalo sa tým napĺňať memorandum o spolupráci podpísané primátorom Jánom
Ferenčákom a jej rektorkou

Vierou Cibákovou na sklonku
minulého roka.
Myšlienku kežmarského kontaktného miesta bratislavskej
Alma mater VŠEMVS, ktorej
prví absolventi promovali pred
pätnástimi rokmi, podporili
viacerí primátori a starostovia
na Spiši.

Slávnostná atmosféra otvárania a nechýbalo ani
prestrihnutie pásky. Foto: M. Trajčíková

Podľa primátora Ferenčáka
to študentom umožní udržať
a pracovne nestratiť kontakt
s regiónom. „Budujeme Smart
Green City, kde si všetci nájdu
to svoje miesto pre život. Všetko
tvoria ľudia, a vzdelaní ľudia sú
pridanou hodnotou pre každé
mesto. Teším sa, že aj študenti
tejto vysokej školy budú budovať
naše mesto, možno celý región,“
zamyslel sa prvý muž mesta.
Úlohou podtatranskej „predĺženej ruky“ bude administratívna podpora a pomoc študentom, konzultácie k predmetom
študijných programov, seminárnym a záverečným prácam.
Slávnostného otvorenia kežmarského miesta prvého kontaktu
VŠEMVS sa v posledný májový
deň stali svedkami aj komunálni
politici a hostia z oblasti vzdelávania a kultúry. Jeho sídlo je
priamo na námestí, v budove
Barónky. Viac informácií o podmienkach štúdia, a informácie
o kontaktnom mieste VŠEMVS
v Kežmarku nájdete na: https://
www.kezmarok.sk/vysoka-skola-0.html, tiež: http://www.
vsemvs.sk/ 
(luci)

Lepšia obec – mobilná aplikácia
na komunikáciu so samosprávou
Bratislava/Vysoké Tatry – Samosprávy môžu využívať komplexnú a efektívnu mobilnú aplikáciu Lepšia obec. Pomoc pre Slovenské samosprávy od Slovenskej technologickej firmy Resco. Aplikácia ponúka možnosť zlepšiť komunikáciu medzi občanmi a úradmi. Podobné aplikácie umožňujú
riešenie súčasného stavu a možnosti, že vaše problémy sú videné. Až prax ukáže či ľudia a samosprávy začnú namiesto neefektívnej komunikácie využívať nové mobilné aplikácie. Do budúcnosti by
mohla byť po jej spustení jednou z možností na komunikáciu so samosprávou mesta Vysoké Tatry.
Oslovenie samosprávy uľahčuje celý proces zdieľania podnetov, reakcií či požiadaviek.
Pomocou fotografie, označenia
či popisu problému alebo nedostatku pošlete podnet priamo v reálnom čase prostredníctvom spomínanej aplikácie.
Pripojiť môžete aj popis alebo
návrh na riešenie. Podnety sa
automaticky odošlú aj v prípade ak nie ste pripojený online,
v prípade pripojenia či zistenia
wifi siete sa podnet odošle automaticky. Podnety sa dostávajú
priamo tým, ktorý o nich majú
právomoc a možnosť rozhodovať. Aplikácia je synchronizo-
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vaná so samosprávou, preto
občana automaticky a priebežne informuje o podnete.
„Bežne sa stane, že na konkrétny nedostatok upozornia
viacerí občania. Úradníci sa
nemusia obávať desiatok alebo
stoviek notifikácií. Náš systém
je nastavený tak, že na základe
identickej GPS lokácie a predvolených kategórií zaznamená
podnet ako jeden. Tiež dodám,
že občania sa aplikácie nemusia
báť. Je veľmi jednoduchá a intuitívna a zvládnu ju všetci,“
ozrejmuje Eduard Kirchner,
spoluzakladateľ technologickej
firmy RESCO.

V aplikácii okrem svojich
podnetov občan vidí aj tie,
ktoré pridávali ďalší obyvatelia. Umožňuje mu dokonca hlasovať, ktoré podľa neho treba
vyriešiť čo najskôr. Samospráva tak dostáva spätnú väzbu,
priamo od zdroja a môže tak
efektívnejšie riadiť svoju budúcu činnosť. Po prijatí a riešení
problému sa aj pomocou fotografie zdokumentuje náprava
a občania si môžu danú skutočnosť overiť. Na kolobeh riešenia
občianskych podnetov vie obec
a mesto napojiť aj reportovanie
a štatistiky prác, čerpanie financií a podobné aktivity. (danbir)

Avizujeme
Vedomostná súťaž Putovná
sova prijala 19 trojčlenných družstiev zo základných škôl od Oravy
cez Tatry až po Pieniny. V utorok
19. júna preukážu v priestoroch
Múzea TANAP-u v Tatranskej
Lomnici vedomosti o prírode, ktoré získali v už končiacom sa školskom roku spoluprácou s lesnými
pedagógmi zo Štátnych lesov TANAP-u
Večer s groteskami si môžete vychutnať vo štvrtok, 14. júna
v galérii Tatranský šperk. Podvečer
o 18.00 hodine, za vstupné 3 eurá
sú pre vás pripravené grotesky z archívu múzea. Premietané na starých premietačkách prinesú ten
správny starodávny pocit a historickú atmosféru.
Tatry running tour na Štrbskom Plese odštartuje v piatok
15. júna nočným behom o 21.00
hodine. V celkovej dĺžke 4,5 kilometra okolo jazera vstúpi zároveň
do svojej historicky prvej etapy
bežeckých pretekov a série Tatry
v pohybe PRESTIGE TOUR 2018.
Trojdňové etapové preteky v dĺžkach: Classic: 4,5km - 12km - 8km
Extreme: 4,5km - 34km - 8km
Nordic Walking : 4,5km - 12km 8km. Pokračujú SKY&CLOUDS
RUN a záverečný INTERSKI RUN
uzatvorí tri dni plné športu. Pripravené sú náročné behy s prevýšeniami v dĺžke 34 km a spájajúce
4 tatranské vysokohorské plesá.
V rámci Tatranského kultúrneho leta vystúpi i James EVANS.
Predposlednú júnovú sobotu poteší svojou hudbou mladý britský
inštrumentalista a zároveň Tatranec. Tešiť sa môžeme na množstvo
podujatí.
Jozef Česla – Tajomné savany
africké vo Vile Flóra v Starom
Smokovci s vernisážou v piatok
15. júna, ktorá potrvá do 9. septembra. Fotograf Jozef Česla (1950)
predstaví v priestoroch Vily Flóra
výber 20 veľkorozmerných fotografií afrických zvierat nafotených
počas jednomesačného pobytu
v Africkej Keni, ktorého sa zúčastnil v roku 2010. Z tohto afrického
dobrodružstva vznikol okrem 20
tisícov fotografií ešte 12 minútový
dokument, ktorého hlavnými hrdinami sú divoké africké zvieratá.
Autor si zvolil čierno-biele prevedenie ako protipól tradičnej farebnosti Afriky.
(pokračovanie na str.6
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Avizujeme
(dokončenie zo str. 5)

STAR BAND hudobné vystúpenie v Poprade - Spišskej Sobote
na námestí v piatok 15. júna popoludní zo začiatkom o 14.00 hodine.
Predstaví sa hudobná skupina z Popradu, ktorá vznikla spojením skúsených hudobníkov v roku 2013.
Hudba v štýle pop, rock‘n´roll, rock,
evergreeny, reggae, funky a súčasných hitov. V uplynulých rokoch
sa obsadenie skupiny stabilizovalo
a dnes STAR BAND tvoria piati hudobníci: Tomáš Labuda - klávesové
nástroje, Adrián Kupko - gitara, vocal, Milan Krčmár - bassgitara, vocal, Vladimír Hyben – bicie a Juraj
Kukura - akustická gitara, vocal.
AKO ŽILI A BÝVALI NAŠI
PREDKOVIA podujatie s bohatým
programom predstaví starovekú
kultúru už budúci víkend v sobotu,
16. júna od 10.00 hodiny na námestí v Poprade – Spišskej Sobote.
Slávnostné otvorenie jarmočným
richtárom Dušanom Kubáňom
zaháji podujatie a nabitý program
pobaví každú vekovú kategóriu.
STREDOVEKÝ TAXÍK – Teáter
Komika, KOCÚR V ČIŽMÁCH
– divadlo Bum Bác z Bratislavy
a o 18.00 hodine koncert Mariána
ČEKOVSKÉHO & BAND. Dobový
jarmok, kostýmy, štôlne, tradície
v podaní folklórnych súborov, razenie mincí, bábkové rozprávky, domáce zvieratá i sokoliari či prezentácia dobových jedál sú lákadlom.
KONCERT HEVHETIA 2018
predstaví jedinečný koncert zahraničných interpretov. Kehan
Zhang z Číny – husle & Niklas Johansen - gitara (Dánsko) v rámci
vystúpenia obaja predstavia svoju
tvorbu pri príležitosti vydania nového albumu. Učitelia na kráľovskej hudobnej akadémii v Kodani
so svojim programom zavítajú
do Tatranskej galérii v Poprade,
vo štvrtok 21. júna so začiatkom
o 17.00 hodine. V rámci programu
sa môžete tešiť na: A.Piazolla: „History of Tango“, N.Paganini: Sonata
nr1, Sonata nr6, „Sonata concertata“, „Cantabile“, J.Zenamon: „Tango“ či E. Elgar: Salut d’Amour.
TATRANSKÁ
JÁNSKA
VATRA sa rozhorí aj tento rok.
Na futbalovom ihrisku v Tatranskej Lomnici si pre vás organizátor
KAMAH pripravil na sobotu 23.
júna o 19.00 hodine príjemný večer
pri hudbe, vatre a s občerstvením.
Vstup na podujatie je voľný.
(danbir)
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Systémová podpora cestovného ruchu
Zväz cestovného ruchu SR (ZCR SR) prijal na pracovnom
stretnutí s predsedom NR SR Antonom Dankom návrhy
na podporu domáceho cestovného ruchu. Na stretnutí v priestoroch Bratislavského hradu sa s predstaviteľmi tohto odvetvia
rokovalo o prioritách a rozvoji cestovného ruchu, ako aj o jednotnej prezentácií Slovenskej republiky v zahraničí.
Prezident ZCR SR Marek
Harbuľák na stretnutí zdôraznil, že cestovný ruch tvorí široké spektrum služieb, ktoré
poskytujú tisíce živnostníkov,
malých i stredných podnikateľov. Cestovný ruch a služby
s ním spojené sú treťou najväčšou
socioekonomickou
aktivitou na Slovensku. Sú
najefektívnejším
spôsobom
zhodnotenia krásy krajiny, jej
histórie, kultúry, schopnosti
ľudí, ich vedeckých a športových výsledkov. Potenciál cestovného ruchu pre ekonomiku
Slovenska je nezanedbateľný

a pri nastavení lepších podmienok pre podnikanie dokáže
byť cestovný ruch jedným z pilierov slovenskej ekonomiky
a motorom jej ďalšieho rastu.
Predseda Národnej rady
SR Andrej Danko predstavil
konkrétne návrhy na podporu
domáceho cestovného ruchu,
čiže cestovania v rámci Slovenska. Ide o zníženie sadzby
DPH za ubytovanie na 10 percent a zavedenie rekreačných
poukážok, najprv pre zamestnancov. Týmto rozhodnutím
ide o prvé systémové nástroje
na cielenú podporu rozvoja

cestovného ruchu na Slovensku po takmer 20 rokoch. Ich
zavedenie bude prínosom nielen pre podniky cestovného
ruchu, ale prispejú k rozvoju zamestnanosti, investícií
a predovšetkým kvality samotných služieb cestovného ruchu
a rozvoju regiónov. Predseda
Národnej rady sa tiež vyjadril, že považuje za krok späť
zrušenie agentúry pre cestovný ruch a je za vytvorenie
novej inštitúcie, prípadne ministerstva, ktoré by zastrešovalo oblasť cestovného ruchu
a prípadne športu. Zväz cestovného ruchu združujúci 15
organizácií si zvolil za priority
do roku 2020 zvýšenie konkurencieschopnosti, záujmu
o cestovný ruch a zamestnanosti v tomto odvetví. (kb)

Z n e š k o d ň o v a n i e i nv á z ny c h
a n e b e z p e č n ýc h r a s t l í n
Medzi najbežnejšie invázne druhy rastlín
strednej Európy patrí boľševník. Spomedzi
viac ako dvadsať druhov rastie na Slovensku a dokonca aj na území Vysokých Tatier
boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum), ktorý je u nás najagresívnejším
rastlinným druhom.
Tento invázny, škodlivý druh sa dostal do Európy ako okrasná rastlina v 19. storočí z oblasti
západného Kaukazu, kde dorastá do výšky niekoľkých metrov. Vysádzal sa do parkov a záhrad,
až kým sa neprišlo na zdravotné riziká, pre ktoré
je v súčasnosti likvidovaný. Jeho šťava pri kontakte s pokožkou spôsobuje bolestivé, ťažko sa
hojace pľuzgiere pripomínajúce popáleniny.
Na ošetrenie pokožky pri postriekaní šťavou je
potrebné postihnuté miesto umyť vodou s mydlom, opláchnuť a nevystavovať ho aspoň 72 hodín slnečnému žiareniu. Dlhodobý kontakt s touto rastlinou môže tiež spôsobovať bolesti hlavy,

zvýšenú teplotu, slabosť a zimnicu. U hypersenzitívnych osôb môžu poškodené časti rastliny
vyvolať slzenie alebo pálenie nosovej a ústnej
dutiny a nebezpečné opuchy dýchacích slizníc.
Komplikované prípady boli zaznamenané najmä u detí, ktoré sa s touto rastlinou hrali – trhali
ju, vytvárali si z častí stoniek trúbky na fúkanie
či ďalekohľady. Peľ inváznych druhov rastlín je
mnohonásobne silnejším alergénom ako peľ domácich rastlín. Vplyv boľševníka na zdravie je
najnebezpečnejší v júni, kedy má najvyšší obsah
furanokumarínov – škodlivých látok v bunkovej
šťave rastliny.
Keďže je pre človeka nebezpečný, začal sa nekontrolovateľne šíriť, narúšať prírodné ekosystémy a vytláčať pôvodné druhy, každoročne sa
tento druh v oblasti Vysokých Tatier likviduje.
Dôsledne sa osekávajú a zbierajú všetky kvety,
taktiež sa využívajú účinné postreky, ktoré túto
rastlinu zneškodnia a zabránia jej ďalšiemu šíreniu. Napriek tomu, že správa národného parku
aj subjekty, na ktorých pozemkoch sa tento druh
vyskytuje, ho systematicky likvidujú, môže sa
stať, že naň počas prechádzky náhodou natrafíte.
Vtedy sa treba vyhnúť priamemu kontaktu s rastlinou.
Ako vyzerá? Boľševník obrovský je veľmi robustný, stonka neraz dosahuje výšku tri metre, v priemere môže mať hrúbku 10 cm. Listy
môžu byť dlhé až 1 meter. Kvitne bielymi kvetmi
v júni až auguste. Podobá sa na hojne rastúcu
rascu divú (lúčnu), ktorá je menšia a na rozdiel
od škodlivého boľševníka je liečivou rastlinou.
Kvitne bielymi kvetmi na lúkach v intravilánoch
osád. 
Foto a text: kb

Ochrana prírody / Tatranské spektrum
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Chodníkom v kosodrevine – nová vzácna kniha autora Pavla Lenka
V ôsmich pútavých poviedkach môžete s Pavlom Lenkom sledovať, tokanie vzácneho tetrova hoľniaka či hlucháne alebo sa započúvať do zanieteného rozprávania sa o stretnutiach
so svišťami, kamzíkmi, jeleňmi v ruji, rysmi, vlkmi a kráľom našich hôr – medveďom.
Z jedinečných príbehov sa
dozviete, že výnimočné chvíle,
kedy sa dá dostať úplne blízko
k týmto zvieratám, nikdy netrvajú dlho. Vďaka autorovej výpovedi sa k nim môžete priblížiť aj vy a opakovane sa k nim
vracať. Zistiť môžeme aj to ako
sa dá s patričnou úctou do prírody vstupovať a s čistým
svedomím z nej odchádzať.
Rys je nádherná mačkovitá
šelma žijúca v našich horách.

Plnofarebná kniha v pevnej väzbe má 112 strán, jej
rozmery sú 285 x 215 mm
a je vytlačená na kvalitnom
kriedovom papieri. V knihe
je viac ako 80 celostranových a polstranových nádherných fotografií, 31 strán
je písaných jedinečným autorským spôsobom.
Kamzíča je dôkazom jediAutor Pavol Lenko mnonečnosti. „Sú to najúžasnejšie zvieratá aké som kedy hokrát kráčal chodníkom
spoznal, nenáročné a ma- v kosodrevine, za svitu
jestátne. Ich osud sa naveky mesiaca, v daždi aj snespája s horami, pretože žijú hu, aby v skorom rannom
na končiaroch, nad ktorými
je už iba nebo,“ uviedol opare mohol so zatajeným
autor v ukážke z knihy. dychom pozorovať a fotografovať plaché zvieratá. Už
len listovanie v knihe je istým
pôžitkom. Zvláštne a nádherné
je i vnímanie zázrakov prírody, ktoré nás obklopujú. Spolu s autorom sa pri čítaní dá
so zatajeným dychom pozorovať nádherné zvieratá, krásne
vtáctvo, vzácne rastliny či jem-

„ ...Lano potom spojí dve osoby a obidve už
majú iba jeden život. Vodca sa na niekoľko hodín naviaže s neznámym človekom, ktorý sa
mu stane priateľom.“

Gaston Rébuffat, Hviezdy a búrky
Horským vodcom sa v sobotu, 16. júna začína letná
turistická sezóna. Otvoria ju slávnostne o 16.00 hodine pred novootvorenou reštauráciou Central v centre
Starého Smokovca. „Týmto tradičným podujatím chceme dať ľuďom na vedomie, že vodcovia sú súčasťou cestovného ruchu v Tatrách. Práve oni stáli pri zrode vysokohorskej turistiky. Podujatie sa doteraz konalo prvú
augustovú nedeľu, tohto roku sme ho spojili s otváraním letnej turistickej sezóny a turistických chodníkov
v Tatrách. Pripomíname si históriu, založenie Národnej asociácie horských vodcov, stretávame sa s klientmi,
kolegami a priateľmi. Hoci máme najvyššie vodcovské
vzdelanie, v horách musíme byť stále pokorní. Svätenie
lán nám prináša šťastie a požehnanie zhora,“ povedal
Marek Trávniček, predseda Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky. Po vysvätení lán
pri kaplnke prejdú vodcovia a účastníci v sprievode
okolo Grandhotela k Centralu, kde bude nasledovať
voľná zábava s ľudovou hudbou v podaní súrodeneckej dvojice z Lendaku.
(kb)

Majestátny
medveď pútajúci
rešpekt na obale
knihy zaujme
na prvý pohľad.
Foto:
Pavol Lenko

né motýle. Autor knihy Pavol Lenko (*1977
je milovník tatranskej prírody. Okrem viacerých kníh napísal aj množstva článkov
zo života vzácnych živočíchov. Dlhé roky
pracoval v Tatranskom národnom parku.
Poznaniu a popisovaniu krás prírody zasvätil podstatnú časť svojho života.
Recenzie čitateľov sa zhodujú vo vyzdvihnutí grafického spracovania. Nádherné fotografie dokresľujú príbehy a umocňujú zážitok po prečítaní knihy. Stávajú sa vzácnym
darom pre milovníkov prírody, laikov ale
i tých, ktorý by radi darovali niečo s dušou.
Môžeme len s tichou túžbou dúfať, že radosť
z podobných diel bude narastať.  (danbir)
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v skratke
Hoci astronomické leto začína
až 21. júna, tento mesiac sa považuje za začiatok leta. Od 15. júna
sa otvára letná turistická sezóna,
na území Tatranského Národného
parku (TANAP-u) končí sezóna
uzávera turistických chodníkov.
Návštevníci parku tak budú môcť
využívať všetky turisticky značené
chodníky. Počas sezónnej uzávery boli prístupné len celoročne
otvorené vysokohorské chaty, počas zimnej sezóny aj trasy určené
pre skialpinistov.
„Medardova kvapka štyridsať dní kvapká.“ Táto ľudová pranostika je jednou z najčastejších
singularít počasia – čiže pravidelne sa opakujúcim stavom počasia. Ten sa prejavuje zvýšeným
množstvom zrážok a ochladením.
Nárast zrážok od Medarda (8.
júna) je takmer o 45% vyšší a trvá
v priemere 35 - 40 dní. V tomto
období spôsobili výdatné dažde
aj kritické záplavy v mestách. Sú
dôsledkom pribúdania betónu
na úkor stromov a zelene, ktorej
každoročne ubúda. Tento trend
sa však netýka len veľkomiest, ale
čoraz väčšia zastavanosť je aj na
našom území.
Peter Hámor sa spolu s rumunským horolezcom Horia
Colibasanu po takmer dvoch
mesiacoch v Himalájach vracajú
domov. Ich plánom bol unikátny výstup na Everest a Lhotse.
“Kombinácia silného vetra, ktorý
nám znepríjemňoval život takmer
do polovice mája a každodenného
sneženia urobila zo snehových polí
a žľabov vedúcich na západný hrebeň smrteľnú pascu a platne modrého, vodného ľadu, ktorým sme sa
pôvodne chceli vyhnúť, boli nakoniec tými najmenej nebezpečnými
úsekmi, ktoré sme liezli. Keď sa
nám ani na štvrtý pokus nepodarilo preraziť na hrebeň a predpoveď
počasia na ďalšie dni neveštila nič
dobré, rozhodli sme sa expedíciu
ukončiť,“ uviedol na svojej stránke
Popradčan Peter Hámor.
Na pracovisku intervenčnej
rádiológie v popradskej nemocnici pribudol nový počítačový
tomograf (CT). Ten sľubuje kvalitnejšie a rýchlejšie vyšetrenie
a vďaka tomu kratšiu čakaciu
dobu. Spoľahlivý prístroj dokáže
výrazne znížiť dávku žiarenia, čo
bude pre pacientov taktiež veľmi
priaznivé. Na popradskom CT
pracovisku zamestnanci vyšetria
(pokračovanie na str. 10)
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Jubilejný víkend otvorených parkov a záhrad
Do desiateho ročníka medzinárodného Víkendu otvorených parkov a záhrad sa po piaty
raz zapojili Štátne lesy Tatranského národného parku (TANAP-u) s Expozíciou tatranskej
prírody v Tatranskej Lomnici.
Víkend otvorených parkov
a záhrad sa prvýkrát uskutočnil v roku 1998 v Londýne ako
myšlienka otvoriť a verejnosti
predstaviť bežne neprístupné
parky, záhrady a dvory. Na Slovensku toto podujatie od roku
2007 organizuje nezisková
organizácia Národný Trust,
ktorý ju rozšíril aj na bežne
dostupné miesta. Cieľom kultúrno-vzdelávacieho podujatia
je zdôrazňovať a oslavovať hodnoty parkov a záhrad a zapájať
ľudí do ich aktívnej ochrany.
Jubilejný desiaty ročník bol
súčasťou Európskeho roka
kultúrneho dedičstva, v rámci
ktorého boli nielen slovenské
parky prezentované ako nenahraditeľná súčasť prírodného
a kultúrneho dedičstva UNESCO. Trusty vznikajú vo svete
na základe jednoduchej a čoraz viac aktuálnej myšlienky,
že človek potrebuje k svojmu
životu historické, krásne a prírodné miesta. Jedným z miest,
ktoré poskytuje oddych a únik
od chaotického sveta je aj botanická záhrada v Tatranskej

Hoci počas dňa otvorených parkov a záhrad pršalo, viac ako sto návštevníkov obdivovalo krásne kvitnúcu tatranskú flóru. Foto: kb

Lomnici, kde môžu návštevníci
počas leta obdivovať ukážkovú
prírodnú záhradu tatranskej
flóry. Na ploche 3,20 hektára
rastie vyše tristo vzácnych druhov tatranských bylín a drevín,
ktoré momentálne kvitnú a hýria farbami. V areáli sa nachádza aj malá geologická plocha
a pamätné miesto venované významným osobnostiam, botanikom a zoológom. Návštevníkov počas víkendu neodradilo
ani upršané počasie. Zamestnanci pripravili pre deti tvorivé dielne, kde si poskladali 3D

puzzle, otestovali si vedomosti
v kvíze Tatranské „NAJ“ a naučili sa rozoznávať stopy zvierat.
Súčasťou vstupu boli odborné
komentované prehliadky. Návštevníci si mohli ako suvenír
z botanickej záhrady zakúpiť
tatranské kvietky či stromčeky,
ktoré sú pestované špeciálne
pre tieto účely. Až do konca letných prázdnin bude expozícia
otvorená od 9.00 do 17.00 hodiny. Skrátená otváracia doba
od 9.00 do 15.00 hodiny potrvá
do 16. septembra, kedy zatvorí
svoje brány. 
(kb)

Dostali novú šancu na lepší život
Tatranská Lomnica – Vo zvernici v Tatranskej Javorine skončili ďalšie tri mladé jelene, ktoré boli zvyknuté na spoločnosť ľudí.
Hlavným dôvodom, prečo sa ich lesníci
rozhodli odchytiť a presťahovať z Tatranskej Lomnice, bola bezpečnosť návštevníkov a domácich obyvateľov.
Podobne ako predošlé dva synantropné jelene (žijúce na miestach ľudského obydlia), ktoré v Tatranskej Lomnici odchytili v septembri
minulého roku, aj tieto v priebehu predchádzajúcich dvoch dní postupne uspal prof. Juraj
Ciberej z Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach, asistovali mu zamestnanci Štátnych lesov TANAP-u. „Hoci toto tep-

Ilustračná Foto

lé počasie nie je na takéto akcie ideálne, všetko
prebehlo veľmi rýchlo a bez problémov. Všetky tri
jelene sú momentálne umiestnené v aklimatizačnej časti zvernice, ale v krátkej dobe ich pustíme
do väčšej časti, aby sme ich zbytočne nestresovali.
Pre jednoduchšiu identifikáciu boli označené ušnými značkami,“ uviedol Jozef Hybler, zoológ
Štátnych lesov TANAP-u.
Trojicu jednoročných jeleňov sa z Tatranskej
Lomnice do zvernice v Tatranskej Javorine rozhodli presťahovať najmä kvôli bezpečnosti. „Zo
skúseností z minulých rokov vieme, že na jeseň,
v období ruje, bývajú problémy, preto sme sa
rozhodli takýmto spôsobom predísť prípadným
úrazom,“ vysvetlil zoológ. Tento krok sa podľa
neho osvedčil aj v prípade spomínaných dvoch
jeleňov, ktoré boli atrakciou Tatranskej Lomnice
uplynulú jeseň. „Takisto dostali šancu na lepší život a aj ju využili. Vidíme, že to má efekt.
Vo zvernici boli jelene prakticky izolované od prítomnosti človeka a podarilo sa ich „prevychovať“.
Vrátili sa im prirodzené inštinkty a už sa začlenili
do väčšej čriedy,“ dodal Hybler, podľa ktorého
nemuselo k sťahovaniu jeleňov vôbec dôjsť,
keby ich ľudia neprikrmovali a pamätali na to,
že hoci pôsobia krotko, stále ide o divú zver.

(Štátne lesy Tatranského národného parku)

Tatranské spektrum

TD 12/2018

9

Vi l i a m M a l í k v  Tat r á c h
Viliam Malík patril v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 20. storočia medzi najvýznamnejších predstaviteľov modernej fotografie na Slovensku. Výstava v Múzeu
tatranskej kinematografie a fotografie vo Vile Alica v Starom Smokovci ponúka
návštevníkom výber obrazov, ktoré zachytil objektívom fotoaparátu v rôznych
kútoch Vysokých Tatier.
pôsobil vo funkcii tajomníka v liečebnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb. Po roku v Tatrách
sa stal referentom pre kultúrnu
a masovú prácu, od začiatku šesťdeCharizmatický Viliam Malík sa dožil krásneho veku. Vďaka svojej záľube vo fotografovaní nám sprostredkoval vý- siatych rokov referentom pre kulznamné udalosti v dejinách Slovenska.  Foto: Archív TD túrnu a sociálnu starostlivosť, ktorým zostal až do dôchodkového
Viliam Malík (1912-2012) sa narodil veku. Po odchode do dôchodku
21. novembra v Bratislave, v období Ra- v roku 1974 sa zintenzívnila jeho
kúsko-Uhorska. Počas štúdia na Obchod- fotografická a prednášková činnosť.
nej akadémii v Bratislave získal na hodinách Pre pacientov a rekreantov, ktorí
tovaroznalectva prvé poznatky z oblasti fo- boli takisto objektom jeho fotogratografie, ktorej sa začal intenzívnejšie veno- fií, organizoval v oblasti Vysokých
vať. Hoci začínal ako fotograf amatér, vďaka Tatier prednášky a besedy, ktovýborným organizačným schopnostiam ré ako prvý spájal s premietaním
zastával rôzne funkcie v združeniach a zvä- vlastných farebných diapozitívov.
zoch fotografov. Zanechal za sebou rozsiah- Uskutočnil takmer 4000 prezentácií
le fotografické dielo, na základe ktorého ho nielen pre domáce, ale aj pre zahramôžeme označiť za priekopníka modernej ničné skupiny turistov, ktoré viedol
dokumentárnej aj reportážnej fotografie. v nemeckom a maďarskom jazyku.
Vďaka spoločenským zmenám
Fotografoval naozaj veľmi široké spektrum
tém. Okrem prírody a architektúry sa zame- po roku 1989 sa už viac ako osemV Múzeu Tatranskej kinematografie a fotografie sa
ral na život a zvyky ľudí nielen v mestách, desiatročný znovu aktívne zapojil
okrem fotografií Viliama Malíka nachádza aj stála
ale aj pod Tatrami. Jeho tvorba autenticky do fotografického diania. Svoje
expozícia starých fotoaparátov, kamier či strojov na vyvolávanie fotografií. Foto: kb
zachytáva život ľudí daných miest a období. archívne i nové diela publikoval
Ovplyvnili ho zlomové udalosti, ktoré zažil na výstavách Mesiac fotografie. Nena vlastnej koži: obe svetové vojny, febru- uverejňoval krajinárske, ale reportážne, cit- Výstava potrvá do konca júna
Výstava v Múzeu tatranskej kinematoár 1948 či novembrová revolúcia. Výraz- livo zachytené fotografie skutočného sveta.
ný zlom v jeho fotografickej kariére nastal V roku 2007 získal cenu Osobnosť sloven- grafie a fotografie sa zameriava na výber
začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia. skej fotografie za celoživotné dielo v Stre- jeho tatranskej tvorby. Na viac ako tridsiaV období zostreného ideologického do- doeurópskom dome fotografie v Bratislave. tich fotografiách zachytáva dianie a vzhľad
zoru nad kultúrou sa stiahol do ústrania.
Viliam Malík fotografoval až do konca krajiny v minulosti. Hlavnou iniciátorkou
Spoločensky „žiaduce" témy ho zrejme ne- roku 2011. Zomrel náhle, vo veku 99 rokov, výstavy je nová majiteľka múzea Ivana Fipriťahovali, a tak sa v tomto čase intenzív- 19. januára 2012 v Trenčíne.
gová: „Vystavené diela mám zapožičané
nejšie venoval cestopisnej a krajinárskej foNa jeho počesť vyšlo viacero dokumen- od rodiny Viliama Malíka. Ako nový majitografii. Inšpirovali ho krásy prírody a život tov a publikácií. Od roku 2012 udeľuje teľ, od prvého mája, som sa rozhodla sprav Tatrách. V marci 1951 odišiel so svojou SLOVAK PRESS PHOTO významnú cenu viť výstavu tatranských jarných motívov,
budúcou manželkou Emíliou do Nového Viliama Malíka za podporu slovenskej no- ktoré sú symbolom nových začiatkov. Pán
Smokovca, neskôr Tatranskej Kotliny, kde vinárskej fotografie.
Malík mal obrovský archív, a tak som bola
presvedčená, že obsahuje aj jarné motívy:
Fotograf zachytil v období medzi rokmi 1955 až 1960 atmosféru lyžiarskych
kvety, sneh na skalách, ale aj spoločenský
pretekov nad Zeleným plesom. Foto: Pro Meliori, dobrakrajina.sk
život v minulosti a dnes neexistujúce alebo
chátrajúce budovy. Taktiež pociťujem k tomuto pánovi veľkú úctu. Dožil sa vysokého
veku a vytvoril významné diela. Keďže veľa
tvoril v Tatrách, voľba tejto výstavy padla
automaticky, bez veľkého rozmýšľania. S výberom mi pomohol pán Fečík, bývalý majiteľ
múzea, ktorý má celý fotografov archív.“
Ivana Figová plánuje inštalované výstavy každý mesiac obmieňať. Pri výbere
sa zameria na motívy Tatier a tvorbu tatranských umelcov. Návštevníci útulných,
nostalgických priestorov múzea sa určite
majú na čo tešiť. Otvorené je od štvrtka
do nedele v čase od 10.00 do 18.00 hodiny, v pondelok až stredu po telefonickej
dohode. 
(kb)
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v skratke
(dokončenie zo str.8)

denne 50 až 60 pacientov, vrátane
množstva turistov.
Krížovkári a hádankári sa
združujú do záujmových krúžkov. Slovenský zväz hádankárov
a krížovkárov v spolupráci s krúžkom Tatranec pripravujú jubilejný XXV. Podtatranský turnaj,
na ktorý môžu prísť všetci priatelia krížoviek a hádaniek. Podujatie sa uskutoční v sobotu 23. júna
od 10.00 hod v priestoroch ZŠ
na ulici Komenského v Poprade.
Pre riešiteľov sú pripravené tri kategórie: pokročilí, menej pokročilí
a začiatočníci.
Štátne lesy TANAP-u každoročne zarybňujú toky na území
Tatranského a Pieninského národného parku, ktoré sú v ich správe.
Počas júna vysadia celkovo šesťdesiattisíc kusov násad pstruha
potočného a päťtisíc kusov lipňa
tymianového zo Strediska genofondu rýb vo Východnej, aby
sa udržali populácie pôvodných
druhov vyskytujúcich sa v oblasti
od Oravíc po Červený Kláštor.
V Múzeu TANAP-u bude
do konca augusta výstava fotografií Ladislava Dzivjaka z Popradu. Desať rokov sa venuje fotografovaniu zvierat žijúcich vo voľnej
prírode, predovšetkým v okolí
Popradu a Tatier. Objektívom fotoaparátu zachytil napríklad jeleniu zver, vzácne vtáctvo, jazvece
i medvede.
Horský záchranári pred letom
zhodnotili zimnú sezónu. Nárast
návštevnosti sa podpísal aj na zvyšujúcom sa počte zásahov. Členovia horskej záchrannej služby
(HZS) mali v období od decembra do apríla okolo 2 400 zásahov.
Išlo predovšetkým o bežné úrazy
na lyžiarskych svahoch, no boli
privolaní aj k 17 úrazom nezlučiteľným so životom.
Tatranská Horská služba –
dobrovoľný zbor (THS-DZ) má
za sebou takisto náročnú sezónu
na lyžiarskych svahoch na Štrbskom Plese, v Bachledovej doline
a Ždiari v strediskách Skicentrum
Strednica a Strachan. Počas viac
ako sto dní v teréne ošetrili 406
úrazov. Išlo prevažne o ľahké úrazy, ale aj ťažké zlomeniny či poranenia hlavy. Na svahu v Bachledovej doline došlo k jednému
smrteľnému prípadu, kedy žena
pri páde a následnom náraze utrpela zranenia, ktorým na mieste
podľahla. 
(kb)

Na aktuálnu tému

S t re t n u t i e u č ar o valo
m i lo v n í ko m m o d e lo v
Popradský modelársky deň so svojim 9. ročníkom už v piatok podvečer potešil nejedného
milovníka modelov. Malí i veľkí obdivovatelia si už pri vstupe nemohli nevšimnúť obrovský
plne funkčný model tanku, lietadlá, modely áut i ťahačov. Lákadlom boli trucky na okruhu či
ich predstavenie v kolónach, patinovanie modelov, možnosť postaviť si malú diorámu či truck
škôlka, kde si deti mohli vyskúšať jazdenie s modelmi kamiónov.
Medzi vystavovateľmi mali
zastúpenie najlepší modelári zo Slovenska, ale nechýbali
ani susedia z Čiech a Poľska
z Varšavy.
„Je to už deviaty ročník, takže pre nás je to v dobrom slova
zmysle štandard, že tu máme 160
vystavovateľov. Stovky modelov
a zatiaľ sú spokojní aj účastníci
aj návštevníci. Modelom sa nič
nestalo, nakoľko každý z nich
je drahý,“ uviedol organizátor
Jozef Anďal, z RC model klub
Poprad.
Program bol skutočne nabitý.
O rozruch sa postaral najmä
ťahák akcie.

„Hneď pri vchode môžete vidieť
obrovský tank, ktorý je svetovým
unikátom. Ide o 250 kilogramový,
plne funkčný model, na benzínový pohon, čo je neprekonateľným
lákadlom tohto ročníka. A tie
modely či sú maličké alebo obrovské, vždy sú to unikáty. Sú to
špeciálne modely, ktoré sa nedajú
nikde kúpiť,“ prezradil J. Anďal.
Predstavenie truckov či možnosť vyskúšať si a opraviť či patinovať svoj model bol pre milovníkov cennou skúsenosťou.
Nočná jazda truckov s vypnutými svetlami v hale pôsobila
zázračným dojmom a zaručene
pritiahla pozornosť.

Modely zlákajú
aj nežné pohlavie no
návštevníkov stále
pribúdalo.

„Väčšina modelov je postavená
z priemyselne vyrábaných stavebníc. Zložené sú z dielov a dokopy
sa spájajú dielik s dielikom a na
to, aby všetko spolu fungovalo tak
treba mať istú dávku zručnosti.
Treba jednoducho vedieť tie modely spraviť a väčšina je vyrobená ručne. Napríklad vystavené
modely lietadiel z balzy („balzové drevo – „veľmi ľahké a pevné
drevo z juhoamerického stromu,
používané napr. v modelárstve“
poznámka red.), sú to lietajúce
modely a v podstate hotové umelecké diela,“ vysvetlil dôležitosť
modelov pre vystavovateľov J.
Anďal.
Toto nádherné umenie zlákalo takmer každého, od najmladších účastníkov v predškolskom veku po nežné ženy či

aktívnych seniorov, ktorí s týmto
koníčkom „modelárstvom“ žijú
celý život. Jednoznačne sa nebavili iba deti, hoci niektoré sú
vedené k modelárstvu svojimi
rodičmi už od útleho detstva.
Nebol teda problém nájsť najmladšieho účastníka, ktorý sa
so svojim koníčkom rád podelil
i s ostatnými.
„Máme tu najmladších účastníkov, dokonca aj jazdia a sú to
päť či šesť roční chlapci. Máme
škôlkara, ktorý jazdí s modelom,
vedie ho k tomu jeho otec a my
sme radi, že máme novú generáciu. Máme teda zastúpenú mládež, ženy i vetchých starcov, ak to
smiem tak povedať. Máme aj sedemdesiatnikov medzi nami a je
to široké vekové rozpätie,“ zhrnul
na záver J. Anďal. 
(danbir)

Pravá talianska atmosféra pod Tatrami
Po minuloročnej prestávke sa festival Viva
Italia opäť vráti do centra Popradu. Obľúbený festival oslávi svoje šieste narodeniny.
Návštevníkov čaká výborná atmosféra,
gastronomické stánky, taliansky kinofestival, street bandové hudobné vystúpenia,
konferencie, workshopy, premiérový koncert filharmónie a záverečná Italian Party.
Štvordňový festival začne v stredu, 27. júna
o 12.00 hodine, kedy sa rozostavajú talianske
gastronomické stany. Tie budú na námestí každý
deň do 22.00 hodiny. Okrem degustácie špecialít sa viaceré podujatia uskutočnia v OC Forum
Poprad, workshopy v Kine Tatran. Sobotňajší
program začne na námestí o 10.00 predstavením
pre deti „Pinocchio.“ Podľa organizátora podujatia Fabia Bortoliniho bude unikátnym zážitkom
otvárací koncert festivalu VIVA ITALIA. Evanjelickým kostolom na Námestí sv. Egídia sa rozoz-

nejú Štyri ročné obdobia Antonia Vivaldiho v premiérovom podaní Slovenskej filharmónie Košice
„Musica Cassovia.“ Koncert sa uskutoční 27. júna
o 19.00 hodine. Lístky je možné zakúpiť v predpredaji v Mestskej informačnej kancelárii Poprad
alebo online na stránke www.predpredaj.sk „Stánky budú iné ako po minulé roky. Máme oveľa viac
vystavovateľov, takže predajné stany budú po celom
námestí až po obchodné centrum Forum. Takisto
chystáme viac atrakcií pre deti. Určite bude zaujímavá záverečná Proseco párty, kde bude okrem
laserovej show taliansky DJ a 11 finalistiek súťaže
Miss Liptov, s ktorými sme dohodli spoluprácu.
V piatok poobede budú mať vo Forume módnu prehliadku. Účasť potvrdili kuchári zo Sardínie, Alpini
- dobrovoľný záchranársky zbor a mužský spevácky
zbor v jednom, či taliansky originálny cukrár, ktorý
pre vás pripraví zaujímavé torty, šišky i výborné esperesso,“ povedal Fabio. 
(kb)
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Moja škola
pripravené na prijatie kvalitnej
posily pre tento predmet,“ povedala o novinkách v škole na buVýtvarný, tanečný, literárno-dramatický či hudobný odbor. dúci školský rok riaditeľka SilNa ktorý zapíšete svoje deti, prípadne aj seba? Zápis žiakov via Bombarová Zoričáková.
do Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Tatranskej Lomnici je Do výsledkov kvalifikovanej
práce a odbornosti učiteľov sa
možný do konca júna v čase od 9.00 do 16.00 hodiny. Zápis
je určený pre deti a dospelých, ktorí od septembra nastúpia môžete započúvať na záverečnom koncerte, ktorý odohrajú
do prípravného, základného štúdia.
ich žiaci 22. júna o 17.00 hoV rámci hudobného odboru predmetov: saxofón, klarinet, dine v cukrárni Malý Princ
si môžete vybrať zo širokej po- bicie. Keďže o umeleckú školu v Poprade. Ak ho nestihnete,
nuky predmetov. „V hudobnom je veľký záujem, od septembra nezúfajte. Základná umelecká
odbore sa môžu záujemcovia sa rozšíria rady učiteľov o novú škola Vás pozýva aj na koncert
zapísať do hlavných predme- pani učiteľku v tanečnom odbo- absolventov hudobného a výtov: husle, gitara, flauta, klavír, re, o dvoch učiteľov v dychovej tvarného odboru. Ten sa uskukeyboard a sólový spev. Tešíme sekcii a o jedného vyučujúceho toční 25. júna o 16.00 hodine
sa, že tohto roku budeme pri- na hru na gitare. Podľa počtu v priestoroch Teniscentra
jímať aj na štúdium nových záujemcov o spev je vedenie v Tatranskej Lomnici. 
(kb)

Zápis žiakov do ZUŠ

Tatranskí siláci
Súkromné centrum voľného času (SCVČ)
Vyšné Hágy zorganizovalo pre žiakov druhého
stupňa súťaž „Tatranský silák.“ Nultý ročník,
konajúci sa v Tatranskej Lomnici, vydarene
rozbehol toto podujatie podporujúce športové aktivity u žiakov.
Ako povedala zriaďovateľka centra voľného
času, riaditeľka Základnej školy v Tatranskej
Lomnici Lucia Baloghová, vo svojej činnosti sa
zameriavajú na rozvoj a podporu talentu u detí
v oblasti kultúry a športu. Mimoškolské aktivity
pozitívne pôsobia na osobnosť detí a zmysluplné
trávenie voľného času.
Po olympiáde Víly Lomničky, ktorá preverila čitateľskú gramotnosť žiakov prvého stupňa,
zorganizovali pedagógovia športovú olympiádu
Tatranský silák pre žiakov druhého stupňa. Vyvolala v nich pozitívne ohlasy a na súťaž sa prihlásilo 58 žiakov zo základných škôl Tatranská
Lomnica a Dolný Smokovec. Celkovo 26 dievčat a 32 chlapcov súťažilo v dvoch vekových kategóriách v štyroch silových disciplínach: „skok
do diaľky z miesta, hod dvojkilogramovou loptou,
výdrž v zhybe a ľah-sed za jednu minútu. Kategórie chlapcov a dievčat máme rozdelené do dvoch
vekových kategórií: mladší (ročník narodenia
2006 až 2008) a starší (2005 a starší). Sme radi,
že deti chcú športovať, prekonávajú samých seba.
Nie sú tu len športoví fenoméni, ale deti, ktoré
„Hľadanie pokladu s Guľkom
Bambuľkom“
deň plný zábavy,
súťaži a hier,
pri hľadaní pokladu sme museli
prejsť rôznymi
prekážkami.
Text a foto:
archív MŠ

Jednou zo štyroch silových disciplín bola
výdrž v zhybe. Hoci žiaci medzi sebou súperili,
vzájomne sa podporovali. Foto: kb

radi športujú,“ povedal riaditeľ SCVČ Peter Parízek, ktorý bol na podujatí hlavným rozhodcom.
Krásny plagát namaľoval jeho kolega zo ZŠ Tatranská Lomnica Róbert Sláviček. Víťazmi sa stali
všetci, ktorí sa súťaže zúčastnili a prekonali nielen seba, ale aj svojich spolužiakov. Na základe
súčtu bodov za jednotlivé disciplíny sa najlepšie
umiestnili: mladšie žiačky: 1. miesto: Michaela Raučinová 2. miesto: Veronika Jarčušková
3. miesto: Simona Horváthová. Staršie žiačky:
1. miesto: Nina Celušáková 2. miesto: Timea
Polorecká 3. miesto: Sofia Leitnerová. Mladší chlapci: 1. miesto: Andrej Barnáš 2. miesto:
Martin Matúšek 3. miesto: Adam Jarčuška.
Starší chlapci: 1. miesto: Teo Žampa 2. miesto:
Jerguš Michelčík 3. miesto: Oliver Vrábel. (kb)
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Novinky z tatranskej

knižnice

Pivarčiová, Katarína:
Láska zvoní vždy dvakrát
Debutový román slovenskej autorky. Nezamestnaná, nezadaná,
nespokojná. Taká je Adriana, keď
sa po skrachovanom dlhoročnom
vzťahu vracia do rodnej dediny. Má
to byť len prestupná stanica, nádych
predtým, než začne cestovať a užívať si slobodu.
Keleová-Vasilková, Táňa: Mama
Helga všetko robí s plným nasadením. Kolotoč jej života bol
naplnený túžbou byť dobrou manželkou, mamou aj starou mamou.
Podarilo sa jej to. Rodine vytvorila
bezpečný prístav, naplnený láskou
a pochopením.
Rynke, Alica: Africká ruža
Slovenskí študenti Natália, Katarína, Julka, Daniel a Martin reagujú
na výzvu charitatívnej organizácie
pomôcť s výučbou angličtiny v jednom z početných sirotincov v najchudobnejšej krajine sveta, Malawi.
Vybavení liekmi a radami pristanú
v hlavnom meste Lilongwe. Podvyživené deti, ľudia zomierajúci
na choroby, predsudky a ľahostajnosť, ale aj nekonečné zúfalstvo, to
je skutočnosť, s ktorou sa dennodenne stretávajú.
Marec, Anton: Povesti z Tatier
V kraji, kde sa vypínajú naše
veľhory, sa kedysi rozprestierala
šírošíra rovina, na ktorej žila, trápila sa i radovala početná skupina
skalných obrov. Vládol im rozvážny otec Tatran. Viedol svoje deti
k skromnosti, vzájomnej láske
i pracovitosti, a tak sa mu z nich
podarilo vychovať rúčich synov i šikovné dcéry.
Beňová, Emily: Dotyk túžby
Dotyk túžby - príbeh nabitý vzrušujúcimi emóciami, napätím, vášňou, láskou a humorom. Dva pohľady dvoch odlišných a pritom tak
podobných postáv. Odhaľte spolu
s hlavnými postavami pravú tvár lásky a dotknite sa spolu s nimi túžby.
Sokol Ondrej:
Ako som vozil Nórov
Voziť Nórov v MHD nie je len
tak! Jednak je tam oveľa väčšia zima
ako na Slovensku a podľa Ondrejovho písania aj oveľa väčšia sranda.
Ale to môže byť aj jeho štýlom.
Stewner, Tanya: Alea, dievča mora,
tajomstvá oceánov – 3. časť
Tretí diel veľkolepého príbehu
od nemeckej bestsellerovej autorky.
Alea a jej priatelia z Alfa Cru sa tentoraz vydávajú na Island. Alea verí,
že tam nájde svojho otca a s ním
aj odpovede na otázky, ktoré ju ťažia. 
(Štefaňáková)
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Majstrovstvá seniorov v šachu
Šachový klub ŠK Slovan Bratislava v spolupráci so Slovenským šachovým zväzom a s finančnou podporou mesta Vysoké Tatry usporiadal v dňoch 26. mája až 2. júna 14. ročník
otvorených majstrovstiev Slovenskej republiky v šachu seniorov pre rok 2018. Dejiskom
šampionátu bol už tradične hotel Sorea Hutník v Tatranských Matliaroch, v ktorom mali
účastníci vytvorené výborné podmienky pre šach aj relax v krásnom prostredí Vysokých Tatier. O rastúcej popularite tohto turnaja svedčí aj skutočnosť, že v roku 2005 sa na prvom
ročníku zúčastnilo len 41 hráčov a v roku 2018 to bolo už 152 hráčov.

V priestoroch hotela Sorea
Hutník v Tatranských Matliaroch sa stretlo na Majstrovstvách Slovenska 152
šachistov. Foto: kb

Tohtoročné majstrovstvá sa
uskutočnili v dvoch vekových
kategóriách v súlade s pravidlami FIDE (medzinárodná šachová federácia). Oba turnaje
sa hrali na 9 kôl, s tempom 40
ťahov za 90 minút, následne 15
minút do konca partie s tým,
že po každom ťahu sa hráčovi
pridávalo 30 sekúnd. V kategórii „mladších“ seniorov (50 až

64 rokov) štartovalo 56 hráčov
zo Slovenska, Českej republiky
a Ukrajiny s účasťou jedného
IM (medzinárodný majster)
a troch FM (FIDE majster).
Žiaľ, v tejto kategórii minuloročný majstrovský titul už
nemohol obhajovať FM Pavel
Čertek, ktorý nečakane navždy
opustil rady šachistov krátko
pred začiatkom turnaja.

Víťazom turnaja sa stal FM
Sergej Shilov (UKR) so 7,5
bodov/9 partií. Titul majstra
SR v kategórii 50+ získal IM
Peter Petrán rovnako so ziskom 7,5 bodov keď v prospech Ukrajinca rozhodlo
lepšie pomocné hodnotenie.
Striebornú medailu získal
3. Ján Koňak 6,5 b a bronz
Alexander Nicolini, ktorý

Horská služba opäť najlepšia
Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru (NAKA) východoslovenského kraja zorganizovala
pre jednotlivé útvary Ministerstva
vnútra 13. ročník súťaže o Putovný
pohár „Šerpa 2018.“
Štvorčlenné družstvá mali v čo najkratšom čase vyniesť 70 kilogramový
náklad z Hrebienka na Zamkovského
chatu. Sily si zmeralo dvanásť družstiev,
vrátane tímu z Horskej záchrannej služby. Štvorica záchranárov obhájila v náročnej konkurencii niekoľkonásobné
víťazstvo. Zdeno Fedor, Rastislav Goričšák, Eduard „Kuro“ Lipták a Martin Matúšek boli v cieli za 27 minút a 6 sekúnd.
S viac ako minútovou stratou zaostalo
družstvo z pohotovostného policajného
útvaru zo Žiliny, na treťom mieste sa
umiestnili policajti z Banskej Bystrice,
Popradčania boli štvrtý. „Štartovali sme
v dvojminútových intervaloch. Náklad
sme si striedali na trati – dvojica pridržala krošňu a ďalší dvaja sa vymenili

v popruhoch,“ povedal Rasťo Goriščák,
ktorý vo voľnom čase nosí na tatranské
chaty. Najviac skúseností s touto súťažou
mal Kuro: „Prvýkrát sme štartovali na tej-

skončil na celkovom 4. mieste.
V kategórii nad 65 rokov nastúpilo do boja až 96 hráčov
zo Slovenska, Českej republiky,
Maďarska, Švajčiarska, Poľska
a Švajčiarska, s účasťou troch
IM a štyroch FM. Majstrovský
titul z roku 2017 obhajoval Igor
Prívara. Titul majstra SR v kategórii seniorov nad 65 rokov
získal víťaz turnaja FM Karol
Rückschloss so 7,5 b/9 partií, striebro získal 2. IM Jozef
Franzen so 7 b., tretí skončil
IM Ladislav Dobrovolský (ČR)
so 6,5 b a bronz získal Igor Prívara s rovnakým počtom 6,5 b.
Majstri SR v oboch kategóriách získali právo reprezentovať
Slovensko na MS seniorov s finančnou podporou Slovenského šachového zväzu.
Víťazom
sprievodného
bleskového turnaja (5 minút
pre každého hráča na celú
partiu) pri účasti 49 hráčov sa
stal Pavol Danek, druhý skončil FM Vladimír Jacko, tretí sa
umiestnil IM Peter Petrán.
Účastníci sa už tešia na jubilejný 15. ročník tohto obľúbeného šachového podujatia,
ktorý sa uskutoční v termíne
od 25. mája do 1. júna 2019,
opäť v hoteli Sorea Hutník.
Za ŠK Slovan Bratislava Ľubomír Munk a Gustav Šturc

Víťazné družstvo nosičskej súťaže zložiek Ministerstva vnútra. Zľava: R. Goriščák, E. Lipták, Z.
Fedor, M. Matúšek. Foto: kb

to nosičskej súťaži v roku 2008. V tom čase
bol so mnou v tíme Miňo Blaško, Brejo
a Mišo Kriššák. Okrem jediného ročníka
sme zatiaľ stále vyhrali.“ (kb)
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Spomienka na Karola Jakeša
Karol Jakeš bol všestranným
športovcom, jedným z najlepších česko-slovenských
horolezcov 80-tych rokov
a prvým predsedom Alkan
klubu horských športov Tatranské Matliare. Karol tragicky zahynul v pri páde lavíny
v Belianskych Tatrách. Na jeho
pamiatku sa už trinásť rokov
organizuje Beh na Chatu
pri Zelenom plese – Memoriál
Karola Jakeša.
Občianske združenie ALKAN KLUB HORSKÝCH
ŠPORTOV
v
spolupráci
s Mestom Vysoké Tatry a Chatou pri Zelenom plese uskutočnili 9. júna XIII. ročník tohto
horského behu. Preteky s dĺžkou trate 7 700 metrov a prevýšením 700 metrov boli zároveň

Cieľ 7,7 kilometrového
behu bol na Chate
pri Zelenom plese
v nadmorskej výške
1 551 metrov.
Foto: J. Halečka

nominačnými na Majstrovstvá
Európy v behu do vrchu. Stovky pretekárov sa už tradične
zišli počas druhého júnového
víkendu na Bielej Vode. Od-

tiaľ bežali za relatívne pekného
počasia ku Chate pri Zelenom
plese. Do cieľa dobehlo 281
bežcov zo Slovenska, Česka,
Poľska a Maďarska. Najrých-
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lejší bol Miroslav Vanko z bežeckého klubu Dom srdca
Martin, ktorý bol v cieli za 37
minút a 53 sekúnd (turistický
čas tejto trasy je písaný na 3
hodiny 5 minút). Nasledoval
Ondřej Horák z Českého klubu Fortex Moravský Beroun
(38 min 6 s) a Miroslav Hraško
zo Zolnej (39 min 7 s). Medzi ženami bola najrýchlejšia
Michaela Kucháriková z AC
Kriváň Lipotvský Mikuláš (46
minút a 4 sekundy), striebro
si vybojovala Timea Mihoková z bežeckého klubu Poprad,
bronz Luca Nemeth z KBBS
Turčianske Teplice. Po vyhlásení výsledkov sa počasie výrazne zmenilo. Búrka spojená
so silným vetrom, krupobitím
a prívalovým dažďom zaplavila
a na viacerých miestach poškodila turistický chodník.  (kb)

Cezpoľný beh
Koncom mája sa v poľskom Zakopanom konalo 1. kolo cezpoľného behu,
ktoré je súčasťou medzinárodných
pretekov Tatranskej lyžiarskej ligy.
Pretekov sa zúčastnili žiaci slovenských a poľských základných a stredných škôl. Nechýbali ani Tatranci, ktorí
opäť dosiahli výborné výsledky.
Základnú školu v Tatranskej Lomnici
reprezentovalo desať žiakov. Počasie im
prialo a žiaci sa s traťou i konkurenciou
vyrovnali veľmi dobre. Vo všetkých kategóriách so silnou konkurenciou (až 50
bežcov v jednej kategórií) sa umiestnili
v top 5. Víťazstvo v kategórii mladší žiaci si vybojoval Adam Hubač, v kategórii
starší žiaci Oliver Vrábel. Ocenenia domov
priniesli aj sestry Chudíkové. Paulína zís-

Bežci sa na súťaž pripravovali v rámci klubu bežeckého
lyžovania TJ Vysoké Tatry
a Lyžiarskeho klubu Tatranská Lomnica. Na fotografii
s trénerom TJ Vysoké Tatry
Miroslavom Plichtom.
Foto: archív ZŠ
Tatranská Lomnica

kala v kategórii najstaršie žiačky striebornú medailu, Hana bronzovú (staršie žiačky). Timea Polorecká obsadila 4. miesto
v kategórii najstaršie žiačky, Bianka Bukovinská skončila piata medzi mladšími
žiačkami. Školu okrem nich reprezentova-

Tu r n a j Kot l i na

Víťazstvo v žiackej kategórii si vybojovali
futbalisti z FK Poprad U-12. Foto: kb

la aj Natália Danišová, Veronika Jarčušková, Michaela Raučinová a Andreas Brabec.
Tatranská bežecká liga bude pokračovať
ďalšími dvoma kolami cezpoľného behu,
ktoré sú naplánované na jeseň v Tatranskej Lomnici a Zakopanom. 
(kb)

Futbaloví nadšenci a deti z futbalových klubov z Tatier a okolia sa minulú nedeľu stretli
na 3. ročníku futbalového turnaja v Tatranskej Kotline. Štyri družstvá dospelých a štyri
družstvá mladších žiakov odohrali napínavé,
kvalitné zápasy. Atmosféru turnaja s množstvom fanúšikov dotvoril DJ Yago.
Turnaj dospelých odohrali futbalové mužstvá
z Tatranskej Kotliny, Tatranskej Lomnice, Ždiaru
a Spišskej Belej. Deti z FK Vysoké Tatry, FK Ždiar,
FK Poprad a MŠK Spišská Belá si zmerali sily
v turnajoch v kategórii do 13 rokov. Nováčikom
turnaja bola Spišská Belá, ktorej hráčom sa v jednotlivých kategóriách výborne darilo. „Teší ma vysoká a kvalitná účasť. Hrajú štyri družstvá dospelých a štyri v kategórii U-13. Hlavným cieľom tohto
turnaja bolo usporiadať nejaké podujatie v Tatranskej Kotline. Chceme podporiť najmä deti, pre ktoré
(pokračovanie na str.14)
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Víťazstvo v okresnej streleckej lige
Piatym kolom sa na Základnej škole s materskou školou
Francisciho v Poprade skončil 25. ročník Okresnej streleckej ligy v športovej streľbe pre žiakov ZŠ a osemročných
gymnázií okresu Poprad.
ZŠ s MŠ Dolný Smokovec
reprezentovalo 10 strelcov.
Víťazom 5. kola sa v kategórii
mladších žiakov stal (ešte len
štvrták) Richard Jurík, ktorý
za sebou nechal 22 strelcov,
väčšinou aj o 3 roky starších.
V kategórii starších žiakov
zvíťazil Branislav Tóth pred
Radoslavom Rácom, obaja
zo ZŠ s MŠ Dolný Smokovec.
Branislav si okrem víťazstva

v 5. kole odniesol aj hlavnú
cenu – pohár riaditeľa ZŠ s MŠ
Francisciho v Poprade.
V celkovom poradí sa
na stupeň víťazov prebojovali
aj Richard Jurík a Rastislav
Petečel, obaja získali strieborné medaile. Súťaž sa nám
tradične veľmi páčila a už sa
tešíme na jej 26. ročník.

Foto a text:
Mgr. Miloš Strnka

Tu r n a j Kot l i na

Zľava víťazi Okresného kola streleckej ligy Richard Jurík a Branislav Tóth, vpravo strieborný Rastislav Petrčel.


OPRAVA
V priloženom stolnom kalendári si opravte miesto konania
koncertu kapely THE COLT dňa 22.7.2018 o 17:30 hod. – bude
to v jazdeckom areáli Tatranská Lomnica.
Ďakujeme

Inzercia
Hlavnými organizátormi turnaja boli členovia tímu z Tatranskej
Kotliny. Hore zľava: Lukáš Turčan, Michal Bogačík, Matej Pirschel,
Martin Kundis, Ján Miláček, Richard Miláček, Erik Kravčák. Dole
zľava: Rastislav Kriššák, Igor Barnáš, Miroslav Kandra.

Foto: archív M. Pirschel

sme pripravili aj viaceré individuálne
ceny. Chceli sme ich tak motivovať a podporiť v športe. Vyhodnotili sme najlepšieho brankára, strelca, obrancu a najužitočnejšieho hráča. Zápas pískal po prvýkrát profesionálny
rozhodca Róbert Fabíny. Ďakujeme účastníkom a sponzorom, vďaka ktorým sme turnaj mohli zorganizovať,“ vyjadril
spokojnosť Matej Pirschel, hlavný organizátor a zakladateľ
tohto športového podujatia.
Výsledky zápasov:
Tatranská Kotlina - Tatranská Lomnica 2:0 (Miláček,
Kriššák); Sp. Belá - Ždiar 3:0 (Lech ml.,Scholtz, Stoklas);
Tatranská Kotlina – Ždiar 0:1 (Hlad); Sp. Belá - Tatranská
Lomnica 0:0; Tatranská Kotlina - Sp. Belá 0:3 (Duchnický,
Strakula, Lech ml.); Ždiar - Tatranská Lomnica 0:1 (Mirilovič)
Celkové výsledky: Dospelí: 1. miesto: Spišská Belá (7
bodov) 2. miesto: Tatranská Lomnica (4 body) 3. miesto:
Ždiar (3 body) 4. miesto: Tatranská Kotlina (3 body).
Najlepší brankár: Peter Tomas (Spišská Belá)
Najlepší strelec: František Lech ml. (Spišská Belá)
U-13 (žiaci): 1. miesto: Poprad, 2. miesto: Spišská Belá, 3.
miesto: Ždiar, 4. miesto: Vysoké Tatry
Traja hráči dali počas turnaja šesť gólov, takže o najlepšom strelcovi rozhodli jedenástkové rozstreli.
Najlepší strelec: Erik Pisarčík (Spišská Belá)
Najlepší obranca: Mark Kundis (FK Poprad U-12)
Najlepší brankár: Dávid Pafko (FK Poprad U-12)
Najužitočnejší hráč: Gabriel Strakula (Spišská Belá) (kb)

(dokončenie zo str. 13)

Predám leštený smrekový tatranský obklad perodrážku 3€/m2,
zrubový obklad, hranoly aj dlážku na podlahu. Tel: 0908 234 866.
Klietky pre chov prepelíc,
pasce na líšky a kuny, liahne
na vajíčka, viac na www.123nakup.eu, Tel: 0907 181 800.
Prijmeme upratovačky a chyžné pre hotelové, bytové a komerčné priestory. 0910 964 977
Čistenie kobercov, sedačiek,
automobilov. Cenník na www.

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

www.vysoketatry.sk

tepovanie-poprad.sk, Tel: 0907
437712,domácnosti aj firmy.
Umelecký maliar vezme do prenájmu menší svetlý
priestor vo Vysokých Tatrách,
miestnosť vhodnú na zriadenie
ateliéru. Kontakt: 0908329961
Nová reštaurácia Central
v srdci Smokovca hľadá zamestnancov. Ponúkame prácu pre kuchárov a čašníkov v priateľskom
tíme s atraktívnymi podmienkami v modernej a štýlovej reštaurácii. Práca s nami bude zábavou!
restauracia@centralsmokovec.sk
Súrne hľadám byt na prenájom vo Vysokých Tatrách. Tel:
0949 202 493.

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

Vstupné: 4,99 €
predpredaj: 3,99 €

18:00 h

Vstupné: 3 €

Vstup voľný

Kultúrno-turistická prehliadka po okruhu pamiatok a
zaujímavostiach.

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

PREMIETANIE GROTESIEK

17:30 h

Vstupné: 5 €

Starý Smokovec - Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe

Vstupné: 0,5 € - 2 €

Organizátor: Agentúra Vietor tatranský a Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe, +421 949 202 493

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

celý
mesiac

Premietanie grotesiek z archívu Múzea tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe na starých premietačkách.

JAMES EVANS BAND

Nový Smokovec - areál Kúpeľov a.s.

Príjemný letný večer s hudbou a občerstvením.

20:00 h

Organizátor: KAMAH, +421 905 502 275

09:30 h

Vstupné: 49 €/
degustácia

Vstupné: 4,99 €
predpredaj: 3,99 €

Talkshow spojená s degustáciou vína. Témou budú
pivovarníci z Erbu.
Organizátor: Hotel Lomnica, reception@hotellomnica.sk,
+421 52 285 3500

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
TATRANSKEJ LOMNICE

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

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

Starý Smokovec – Vila Flóra, Galéria
Tatranský šperk

Tvorivé dielne zamerané na výrobu umeleckého šperku.
Nutné je nahlásiť sa vopred. Počet miest je obmedzený.
Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA
Expozície:

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

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
TAJOMNÉ SAVANY AFRICKÉ Výstava

veľkoplošných fotograﬁí Jozefa Česlu.

celý
mesiac

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

W.I.N.E. TALKSHOW U FRANZA
Tatranská Lomnica - Hotel Lomnica

VÍKENDOVÁ ŠKOLA ŠPERKU

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

Vstup voľný

Tatranská Lomnica - futbalové ihrisko

Koncert hudobnej skupiny pretvárajúcej známe slovenské
hity do rôznych žánrov „Vintage“ - najmä skorých
foriem 20. storočia ako je swing a jazz. V rámci
Tatranského kultúrneho leta.

Starý Smokovec

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

Koncert britského multiinštrumentalistu žijúceho
vo Vysokých Tatrách so sprievodnou kapelou v rámci
Tatranského kultúrneho leta.

JÁNSKA VATRA

Tatranská Lomnica - mestský park

VÝSTAVY

celý
mesiac
09:00-18:00

celý
mesiac

Vstup voľný

19:00 h

SOBOTA

Vstup voľný

SOBOTA

Starý Smokovec - zraz na autobusovej stanici

všetky
májové
víkendy

Organizátor: Mesto Vysoké Tatry - oddelenie kultúry a športu
+421 52 478 04 55-6 a Región Vysoké Tatry

23
23

24

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
STARÉHO SMOKOVCA

LA FEMME

Organizátor: Mesto Vysoké Tatry - oddelenie kultúry a športu
+421 52 478 04 55-6 a Región Vysoké Tatry

Vstupné: 6-9 €

SOBOTA

19:00 h

23

Vstup voľný

Organizátor: Agentúra Vietor tatranský a Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe, +421 949 202 493

okrem pondelkov

ŠTVRTOK

21

24

Premietanie grotesiek z archívu Múzea tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe na starých premietačkách.

13:00-15:00

10:00 h

SOBOTA

16

Starý Smokovec - Galéria Tatranský šperk

SO-NE

18:00 h

ŠTVRTOK

Vstupné: 3 €

PREMIETANIE GROTESIEK

NEDEĽA

PROGRAMY

NEDEĽA

KALENDÁR
PODUJATÍ

14.6. - 27.6. 2018

14

15

TD 12/2018

Kalendár podujatí

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

MAJSTRI SVOJHO REMESLA I.
Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

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

TATRANSKÝ ŠPERK

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

Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

TRICKLANDIA

Starý Smokovec - Tricklandia

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

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

viac na www.vysoketatry.sk

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

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