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S blížiacou sa jeseňou vám okrem iného prinášame sumár informácií
o doznievajúcej turistickej sezóne, ako aj o revíziách, ktoré sa uskutočnili
v meste za uplynulé mesiace. Záujemcov o kultúru iste poteší ponuka
aktuálnych podujatí, spomedzi ktorých osloví napríklad výstava diel
českého autora Aloisa Chytila v Múzeu tatranskej kinematografie a fotografie. A o neutíchajúcej československej vzájomnosti v jubilejnom roku
bezpochyby svedčí aj výkon tatranského nosiča, ktorý svojím výstupom
na Sněžku vzdal hold krkonošským nosičom.
M. Maličký

Pred 170 rokmi sa narodil knieža Hohenlohe, ktorý si dal postaviť lovecký zámoček
v Tatranskej Javorine. Viac na str. 8.

Vo Vysokých Tatrách pribudla nová lekáreň.
Viac o podujatiach, ktoré pre zákazníkov
pripravuje, a o otváracej dobe sa dočítate
na str. 9.

Gorali zo Slovenska, Poľska a Moravy sa stretli v Starom Smokovci
už po tretí raz. Viac na str. 4.

0,30 €
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P r i p o m i e n k a v z ác n e j s to ro č n i c e
Starý Smokovec/Vysoké Tatry – 12. septembra sa
uskutočnilo významné stretnutie predstaviteľov mesta
Vysoké Tatry a zahraničných hostí z Českej republiky.
Slávnostné kultúrno-tematické popoludnie sa konalo pri príležitosti tohtoročných osláv stého výročia vzniku
Československa, ktoré si pripomenieme 28. októbra. Primátor mesta Vysoké
Tatry Ján Mokoš v Grandhoteli Starý
Smokovec privítal primátorku partnerského mesta Prostějov Alenu Raškovú
ako aj štátneho tajomníka Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Petra Ďurčeka, no takisto ďalších vzácnych hostí. Vo svojom prejave zdôraznil
dôležitosť vzájomných kontaktov v rámci
kultúrno-spoločenského či politického
života nielen v histórii, ale aj dnes. Neopomenul významné české osobnosti
– ako napríklad astronóma Antonína
Bečvářa, autora myšlienky Symbolického
cintorína na Popradskom plese Otakara
Štáfla alebo významného básnika Jiřího

Wolkera –, ktoré po sebe v tatranskom
regióne zanechali nezmazateľnú stopu.
Medzi prítomnými zarezonovala aj na
informácie bohatá a zaujímavá prezentácia Ivety Bohušovej z Vydavateľstva IB
Vysoké Tatry, ktorá prirodzene doplnila
diapazón českých mien v tatranskej his-

tórii. Hudobnou zložkou programu bolo
Československé komorné duo v zložení
Pavel Burdych (husle) – Zuzana Berešová (klavír), ktoré spríjemnilo atmosféru
vzácneho stretnutia niekoľkými skladbami velikánov českej a slovenskej vážnej
hudby.
mp

Mestská polícia informuje

Bezpečne na ceste do školy
Mestskí policajti zavítali v prvý školský deň do troch tatranských škôl.
Pre prváčikov pripravili inštruktáž o bezpečnosti a dodržiavaní pravidiel cestnej premávky, odovzdali im reflexné predmety a darčeky, ktoré deti nielen
potešili, ale určite im aj pomôžu.
už od škôlky cyklicky vzdelávajú o praDodržiavanie pravidiel cestnej premáv- vidlách a o tom, že používanie reflexných
ky je nevyhnutné a pre deti by sa malo stať predmetov im môže zachrániť život. „Pre
prirodzeným. Prevencie nikdy nie je dosť, deti je vstup do školy významným kroa tak členovia mestskej polície (MsP) Vy- kom spojeným s veľkou zmenou. Chcesoké Tatry zavítali medzi prváčikov, ktorí me im hravou formou zdôrazniť vážnosť
sú rovnocenní účastníci cestnej premáv- ich vlastnej zodpovednosti. Je overené, že
ky ako dospelí, avšak zraniteľnejší. Nielen za zníženej viditeľnosti stúpne reakčnosť
kvôli mentálnej úrovni, fyzickej výške, vodiča na reflexnú výbavu na vzdialenosť
ale aj preto, že ich ako chodcov, kolobež- dvesto metrov a tak aj šanca nestať sa obekárov či cyklistov nechráni konštrukcia ťou dopravnej nehody. Zmenou klimaticautomobilu. Každodenná dochádzka kých podmienok aj v Tatrách je príchod
do školy učí deti samostatnosti a zodpo- jesenných ranných hmiel rýchlejší a znívednosti samých za seba. Aby sa vyhli žená viditeľnosť pretrváva dlhšie obdobie
nástrahám dopravy, mestskí policajti ich počas roka,“ vraví zástupca náčelníka
MsP Jozef Štefaňák, ktorý
prišiel s projektom prevencie dopravnej nehodovosti
v Tatrách už pred dvadsiatimi rokmi. Úspešne. Od zástupcu náčelníka Štefaňáka
a jeho kolegov sa prváci dozvedeli, že „chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo,
na lyžiach, korčuliach, kolobežke či skejtborde. Najmä
deti z lomnického sídliska
jazdia do školy na kolobežke
či skejte, cestou križujú päť

až šesť bočných ciest, dozvuky letnej sezóny s vysokou turistickou návštevnosťou
a zhustenou dopravou ešte pretrvávajú,
takže zdôrazniť všetkým obozretnosť, opatrnosť je určite na mieste,“ zhodnotil Štefaňák, ktorý situáciu v tatranskom rajóne
mapuje denne. Takisto denne sleduje
legislatívu a prípadné avizované zmeny
v zákonoch súvisiacich s dopravou, aby
bol v dostatočnom obraze. „Mestskáči“
veria, že ich slová si malí účastníci cestnej
premávky vzali k srdcu a pozitívny vzťah
k správnym pravidlám cestnej premávky
budú šíriť aj v rodine.
Počas inštruktáže rozdali mestskí policajti deťom ochranné reflexné prvky
a darčekové predmety ako napríklad dokb
pravné pexeso. 
Dobré rady deťom na cestu:

Ešte skôr, ako prvýkrát pôjde do školy
bez dozoru dospelých, dieťa musí vedieť, že:
• môže vstúpiť na vozovku len vtedy, ak sa
pozrie vľavo, potom vpravo a zasa vľavo
a len vtedy, ak sa nepribližuje auto
• nesmie vstupovať na vozovku spomedzi
zaparkovaných áut, ktoré mu znemožňujú výhľad
• má zásadne cez cestu prechádzať
po priechode pre chodcov
• má cez cestu prechádzať najkratším
smerom – kolmo
• nesmie vstúpiť na vozovku, keď svieti
na semafore červený signál pre chodcov
• môže prechádzať cez cestu na zelený
signál a prechod dokončiť aj vtedy, keď sa
stefa
už rozsvietila červená
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Komunálne v oľby sa blížia
Vysoké Tatry – Po uplynulej štvorročnici obyvateľov mesta Vysoké Tatry, tak ako aj všetkých občanov Slovenskej republiky, čakajú voľby do orgánov samosprávy obcí. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko v júli tohto roku za volebný deň ustanovil sobotu 10. novembra 2018.
Voľby sa uskutočnia v jednom kole. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí
získajú vo volebnom obvode v poradí najviac
platných hlasov. Za starostu alebo primátora
bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac
platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa
zákona vykonajú nové voľby. Právo voliť do orgánov samosprávy obce má plnoletý obyvateľ
obce, ktorý má v nej trvalý pobyt. Občania
môžu vo voľbách aj kandidovať.
Ako uviedla Mária Fábryová, zapisovateľka
mestskej volebnej komisie, kandidátne listiny
na post primátora mesta Vysoké Tatry podalo osem kandidátov, z toho jeden za Kresťanskodemokratické hnutie a sedem nezávislých
kandidátov. Kandidátne listiny na poslancov
Mestského zastupiteľstva Vysoké Tatry podalo
tridsaťjeden kandidátov, z toho štyria kandidáti vo volebnom obvode 1 (Podbanské, Štrbské
Pleso, Vyšné Hágy), traja kandidáti vo voleb-

nom obvode 2 (Nová Polianka, Tatranská Polianka), osem kandidátov vo volebnom obvode 3 (Tatranské Zruby, Nový Smokovec, Starý
Smokovec, Horný Smokovec), šesť kandidátov
vo volebnom obvode 4 (Dolný Smokovec), osem
kandidátov vo volebnom obvode 5 (Tatranská
Lesná, Tatranská. Lomnica, Tatranské Matliare, Kežmarské Žľaby) a dvaja kandidáti za volebný obvod 6 (Tatranská Kotlina). Kandidátne
listiny podali: Komunistická strana Slovenska,
Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OĽANO, Slovenská národná strana,
SPOLU – občianska demokracia, Strana občianskej ľavice a nezávislí kandidáti.
Menovite budú kandidáti zverejnení po zaregistrovaní mestskou volebnou komisiou a ich
zoznam, ako aj ďalšie aktuality týkajúce sa
novembrových komunálnych volieb, vám prinesieme už v nasledujúcom čísle Tatranského
mp
dvojtýždenníka.

Ko n t r o l n ý d e ň
Vysoké Tatry – Primátor Vysokých Tatier spolu s vedúcim investičného oddelenia absolvovali kontrolný deň
na stavbách v majetku mesta, ktoré im boli odovzdané
v uplynulých dňoch. Počas letných prázdnin sa intenzívne pracovalo na rekonštrukcii Vily Iskra, ale aj na
požiarnej zbrojnici. Ďalšie opravy si vyžiadali povodňami poškodené objekty v majetku mesta.
Mostík, ktorý sa nachádza nimálne dvadsať rokov. Za celna chodníku zo Starého Smo- kové náklady 13,5 tisíc eur sa
kovca ku kostolom v Novom okrem oceľových konštrukcií
Smokovci, si po intenzívnych a mosta upravilo okolie a vyčisdažďoch vyžiadal výraznú pre- til potok.
stavbu. Starý mostík nahradil
Prvý júlový deň sa začalo
most z jedľového dreva, ktoré- s obnovou národnej kultúrnej
ho hlavnou výhodou sú odol- pamiatky Vily Iskra, kde sídli
né oceľové nosné časti. Vďaka Materská škola Nový Smokovec
nim sa výrazne zvýši životnosť - Sibír. Počas dvoch mesiacov
mosta, ktorá by mala byť podľa prešla rekonštrukciou zameravedúceho oddelenia investičnej nou na odstránenie havarijnéčinnosti, opráv a údržby mesta ho stavu okien a opravu fasády.
Vysoké Tatry Jozefa Gála mi- Kompletná vonkajšia oprava

Vila Iskra prešla výraznou rekonštrukciou exteriéru, no zveľadil sa aj jej interiér.
V ďalších prácach na kultúrnej pamiatke by sa malo pokračovať budúci rok.
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zahŕňala aj izoláciu budovy vrátane terasy a balkónov, osadenie novej dlažby a klampiarske
práce. Z nariadenia pamiatkového úradu sa musela zachovať
pôvodná architektúra, lososová
farba fasády a tmavohnedé drevené konštrukcie. Hotovú stavbu odovzdala firma 25. augusta.
Pre nedostatok času a získaných financií z grantov by sa
malo budúci rok pokračovať
s terénnymi úpravami – úpravou príjazdovej cesty, zelene
a osadením oplotenia. V pivnici, ktorá kedysi slúžila aj ako
práčovňa a kuchyňa, plánujú
fitnescentrum pre deti.
Detské ihriská, ako obľúbené
miesta trávenia voľného času, si
vyžiadali taktiež viaceré opravy. Na sídlisku v mestskej časti
Sibír boli nedávno opravené
lavičky, preliezačky, vymenil sa
piesok v pieskovisku a zarovnal
sa terén. Hoci sa viacerým obyvateľom nepozdáva nové oplotenie, z hľadiska bezpečnosti
bolo nevyhnutné. „Oplotenie
ihriska vychádza z noriem Európskej únie. Taktiež je to dobré
proti psom a inej zveri, ktorá by
sa tu chcela dostať. Z hľadiska
bezpečnosti je to určite ideálne
riešenie, vďaka ktorému ani deti
vo chvíľke nepozornosti neodbehnú od rodičov,“ vysvetlil Ján
(pokračovanie na str. 4)

Dňa 17. septembra od 12:00
hod. bol podľa ustanovenia § 11
zákona o ochrane pred povodňami na území mesta Vysoké Tatry
odvolaný III. stupeň povodňovej
aktivity, keďže dôvody jeho vyhlásenia pominuli. Zároveň však
mesto od tohto termínu vyhlásilo
II. stupeň povodňovej aktivity,
čo značí, že záchranné a zabezpečovacie práce pokračujú aj naďalej.
Ochranári zo Správy TANAP-u pred vyše mesiacom, 10.
augusta, dostali správu od obyvateľov, ktorí sa nezachovali nedbanlivo a ľahostajne voči nelietajúcemu bocianovi bielemu. Objavený
bol v blízkosti podtatranskej obce
Mlynčeky a odborníci sa rozhodli
pre jeho odchyt. Operenec, ktorý
dostal pracovné meno Vavrinec
podľa aktuálneho mena v kalendári, mal – ako sa po odchyte zistilo – ľahko poranené krídlo. Úraz,
ktorý pravdepodobne utrpel nárazom do prekážky, mu však znemožňoval lietať, preto absolvoval
týždňovú rehabilitáciu. Stačilo
niekoľko dní oddychu a výdatnej
stravy, aby sa mohol znova vrátiť
do voľnej prírody, keďže v tom čase
sa už časť slovenskej populácie bocianov vydala na svoj migračný
let. V súčasnosti je vyliečený bocian predmetom bližšieho bádania
a vďaka moderným technológiám
je jeho aktuálny pohyb monitorovaný. Za sebou má už karpatský
oblúk, prelet ponad Bosporský
prieliv, na území Turecka prekonal
doterajší výškový rekord svojho
putovania (4 160 m n. m.) a zatiaľ
s úspechom prekonáva aj nebezpečné lokality Sýrie a Libanonu.
Smutnejšou správou je, že
v prvej polovici mesiaca september
bola turistami nájdená približne
dvojročná samica medveďa hnedého, ktorá však v tom čase už nežila. Zatiaľ nie je presne známe,
ako dlho ležala mŕtva v lesnom
poraste v blízkosti budovy Riaditeľstva Horskej záchrannej služby
v Hornom Smokovci. Zviera pravdepodobne zahynulo na následky vnútorných zranení po zrážke
s automobilom či električkou.
Chatu pri Zelenom plese
od leta zdobí socha dreveného anjela. Autorom nápadu je profesionálny interiérový dizajnér, horolezec a milovník Tatier Jozef Hyžný
z Kežmarku, sochu vytesal sochár
Jakub Skáloš. Drevená figúra váži
vyše 350 kilogramov, zhotovená
je z dubového dreva a tvorí pilier
plota a lavičky. Má predstavovať
symbol sebauvedomenia a pokory,
ktorá by v horách nikomu z nás nemala chýbať. 
mp
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Ko n t r o l n ý d e ň
(dokončenie zo str. 3)

Mokoš. Primátor mesta Ján
Mokoš spolu s vedúcim oddelenia investičnej činnosti, opráv
a údržby mesta Vysoké Tatry
Jozefom Gálom natrafili na ďalšie nedostatky, ktoré sú už v štádiu riešenia a v najbližšom čase
budú odstránené.
Na záver sa presunuli do najvýchodnejšej mestskej časti –
Tatranskej Kotliny. Tam bola
vďaka financiám z projektu EÚ
a mesta vynovená požiarna
zbrojnica. Celá budova bola
zateplená a osadila sa nová garážová brána. Okrem toho sa
urobilo množstvo práce naviac
– elektrika, namaľovali sa steny
a vymenili podlahy.
Rekonštrukčné práce naďalej pokračujú. Okrem bežných
terénnych údržieb ako sú napr.
opravy chodníkov, schodov, kosenie terénu, opravy kanalizácie
či dopĺňanie verejného osvetlenia sa pracuje aj na odvodňovaní oporného múru v Tatranskej
Polianke či zabezpečovaní svahu nad chodníkom v Tatranskej Lesnej proti zosuvu. Tam
došlo vplyvom prívalových
dažďov ku kritickej situácii.

Novinkou na moste sú oceľové nosné konštrukcie a masívne prevedenie z jedľového dreva.

Na horizonte narušeného svahu na ploche cca 35 x 80 m
došlo k uvoľneniu dvoch asi 10
tonových balvanov, ktoré mali
tendenciu zosunúť sa na chodník a hlavnú cestu pod svahom.
Doposiaľ sa tam vybudovali
záchytné steny z oceľových rohoží, upravil svah a odstránili
uvoľnené balvany. Po sanácii
budú na svahu v spolupráci so ŠL TANAP-u vysadené
vhodné dreviny na spevnenie
pôdneho krytu.
„Pokiaľ nám to dovolí finančná

situácia, plánujeme ešte opraviť
ďalšie pešie komunikácie v našom meste. Ešte v tomto roku
máme v pláne aj vybudovanie
dvoch osvetlených priechodov
pre chodcov. V mestskej časti Tatranská Kotlina sa celou osadou
tiahne chodník pre peších. Jeho
vek môžeme datovať od vzniku
liečebného zariadenia a podstatnejšej údržby sa jeho povrchu
nedostalo od šesťdesiatych rokov
minulého storočia. V tomto čase
sa v jeho okolí vykonáva rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu.

Celý povrch je v havarijnom stave
a po ukončení prác na vodovode
navrhujeme jeho rekonštrukciu
ešte v tomto roku, nakoľko tento chodník sa má stať súčasťou
cyklistického prepojenia v rámci
medzinárodného projektu. Tento
týždeň odovzdávame zhotoviteľovi stavenisko v Tatranskej Lomnici na výstavbu dvoch ďalších
nájomných bytových domov, kde
bude celkovo 48 bytov, ktoré by
mali byť skolaudované do konca
roku 2019,“ zhodnotil Gál.
kb

Už tretíkrát sa v Tatrách stretli Gorali z viac ako 40 obcí
V Starom Smokovci sa v sobotu 8. septembra uskutočnil tretí ročník podujatia
Goral na gory. Organizátorom akcie bola
nezisková organizácia Obnova kultúrnych tradícií z obce Hniezdne, ktorá aj takýmto spôsobom spojila Goralov nielen
zo slovenských regiónov, ale aj z moravskosliezskeho regiónu a Poľska.
Goral na gory prilákal aj priaznivcov
goralského folklóru a tradičných remesiel.
Stretnutie Goralov začalo už za skorého,
slnkom zaliateho tatranského rána svätou
omšou v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Atmosféru umocňovala
Na podujatí nechýbal ani primátor
Ján Mokoš, ktorý pod Slavkovským
štítom privítal všetkých milovníkov
goralských tradícií. 

i prítomnosť relikvie svätého
Jána Pavla II., ktorá bola zapožičaná exkluzívne pre túto akciu. Po požehnaní relikviou nasledoval výstup na Hrebienok,
kde sa už tradične uskutočnilo
pasovanie za priateľa Goralov.
Tento rok bol pasovaný Michal
Smetanka – významná osobnosť
slovenskej folkloristiky –, ktorý
je aktívny v oblasti neziskového
sektora a v organizáciách venujúcich sa ľudovej kultúre, etnografii a rómskej problematike.
Folklorista a hudobník Michal Smetanka pri pasovaní za priateľa Goralov .

Zaujímavosťou je, že pán Smetanka symbolický výstup absolvoval naboso. Ako
sám povedal, radšej sa vyjadruje hudbou
ako rečou, a preto sa tento novopečený
priateľ Goralov rozhodol všetkých zúčastnených poctiť hrou na tradičnej ľudovej
píšťalke, ktoré si aj sám vyrába.
Po doznení posledných malebných tónov sa všetci presunuli naspäť k starému
amfiteátru v Starom Smokovci, kde prebiehal bohatý kultúrny program. Bohatý

TD 19/2018

Tatranské spektrum

Tatranskí seniori nie sú ľahostajní
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Tipy z tatranskej

knižnice

Kurćubić Ružić, Svetana:
Zatúlaná Máša

Kedysi dávno, v ďalekej rozľahlej krajine zvanej Rusko, žilo milé
malé dievčatko Máša. V jeden
pekný letný deň sa s kamarátkami vybrala do lesa nazbierať jahody a hríby. Netušila, že ju tam
čaká najväčšie dobrodružstvo,
aké kedy zažila.
Black, Jess: Strážkyňa krištáľov:
Slzy morských panien

Pani Ľubica Gálisová a seniori na stretnutí
v dennom centre v Dolnom Smokovci, ktoré sa
uskutočnilo 13. septembra.

Ako sme avizovali v minulom čísle Tatranského dvojtýždenníka,
uplynulý týždeň sa niesol v znamení pomoci staršej a strednej generácii obyvateľov. Denné centrá v Tatranskej Kotline, Tatranskej
Lomnici, Novom Smokovci a Dolnom Smokovci navštívila prezidentka Fóra pre pomoc starším pani Ľubica Gálisová, aby v rámci
osvety a prevencie tatranským seniorom porozprávala o svojich
skúsenostiach. Ako sa ukázalo, tí jej snahu vskutku ocenili.
sa seniori stávajú obeťami rôznych podvodníkov. Na pravidelnej báze sa organizujú podujatia, na ktorých sa záujemcovia
môžu dozvedieť množstvo dôležitých informácií a rád o tom,
ako sa nestať obeťou
bol nielen množstvom účinkujúcich,
podvodníkov a zloktorých bolo až 350, ale aj rozmanitosdejov, ako sa voči
ťou prezentovaných zvykov a goralskej
nim brániť či ako
kultúry. Predstavené boli zvyky zo Spiša,
postupovať v prípaKysúc, Liptova, Oravy, Poľska a Moravy.
de, že sa vás takáto
Návštevníci mohli nazrieť do zákulisia
skutočnosť už priatradičných ľudových remesiel ako výromo dotýka.
ba fujár, perníkov, šitia goralských kroAko na stretnujov, rezbárstva a košikárstva.
tí pani Gálisová
Pre Goralov sú typické aj tradičné
uviedla,
domáce
jedlá, ktoré účastníci mohli ochutnánásilie
páchané
vať počas celého podujatia. Goralskú
na starších, zlé vzťahy v rodinách či tiež
gastronómiu predstavili zástupcovia
kruté a nehumánz obcí Svrčinovec, Rabča, Malý Slavkov,
ne zaobchádzanie
Sihelné, Ždiar, Nižné Ružbachy, Vyšné
v niektorých zariaRužbachy, Kolačkov, Hraničné a Młodów-Głębokie. Tieto obce navarili špedeniach a inštitúciality ako kapušňoky, chutné kysnuté
ciách nie sú, žiaľ,
koláče i džadky. Obavy organizátorov sa
natoľko výnimočné,
však nakoniec naplnili a potvrdila sa stanež by sme si mohli
rá pravda, že počasiu človek nerozkáže.
myslieť. Združenie
Dážď však statných Goralov neodradil
Fórum pre pomoc
od zábavy a podujatie pokračovalo ďalej
starším spolupracuje so samosprávami,
aj napriek nepriaznivému počasiu. Organizátorom sa tak už tretíkrát podarilo
políciou, ale aj ďalšími
inštitúciami
vytvoriť jednu veľkú goralskú rodinu,
po celom Slovensku
ktorá si ako celok spomenula na svojich
predkov, a tým udržala ich odkaz živý.
s cieľom pomáhať
Goral vracaj do hal i o rok.
starším riešiť hlavné
Daniel Duračinský
rizikové a ťažké siarchív podujatia
tuácie. Na ostatných

Fórum pre pomoc starším
je významnou celoslovenskou
organizáciou, ktorá sa už osemnásť rokov venuje problematike
zneužívania starších – pomáha
riešiť problémy a prípady, keď

stretnutiach sa hovorilo najmä
o prípadoch tzv. šmejdov, ktorí
si vytipujú svoje obete, kontaktujú ich či už telefonicky alebo
seniorov oslovujú aj priamo
na ulici. Bez zábran a pod vopred pripravenými zámienkami
sa aj prostredníctvom rôznych
emotívnych príbehov alebo poskytovania služieb snažia vylákať od svojich obetí peniaze, ba
aj okradnúť ich o celoživotné
úspory, a to priamo u nich doma.
Ako na stretnutiach so seniormi
v tatranských denných centrách
zdôraznil aj zástupca náčelníka MsP Jozef Štefaňák, ktorý
sa v rámci svojho profesijného
života stretol už s mnohými podobnými prípadmi, je dôležité
nevpúšťať do svojich príbytkov
žiadne cudzie osoby, nekontaktovať sa s nimi osamote a nikdy
im neodovzdávať ani nepožičiavať svoje úspory.
Súčasťou poradenstva a pomoci starším je okrem podobných osobných stretnutí s prezidentkou Fóra tiež prevádzka
Senior linky. Tá je k dispozícii
už od roku 2009 a má takisto
celoslovenskú platnosť. Na telefónnom čísle 0800 172 500 je
poskytované bezplatné poradenstvo a pomoc starším občanom v rizikových životných situáciách a pri ochrane ich práv.
Veľký záujem o ňu svedčí o jej
nevyhnutnosti. Vytvorenie tejto
linky vplýva na zlepšenie kvality života seniorov a takisto slúži
ako zdroj informácií a reálnych
prípadov, ktoré sú podnetmi
pre hľadanie účinnejších riešení
do budúcna.
mp


Čarovný svet, v ktorom deti
môžu hovoriť so zvieratami.
Eva s Oskarom sa ocitnú v ríši,
kde vlnám vládnu zabijackí piráti a jediným jazykom je reč
mora. Morské panny nutne potrebujú pomoc. Piráti ich zajali,
aby mohli predávať ich slzy ako
poklad. Keď sa však z oceánu
vytratia jeho dávne ochrankyne,
dôjde k narušeniu odvekej rovnováhy a všetok morský život sa
môže ocitnúť v ohrození.
Papp, Lisa:
Magdaléna a psík z knižnice

Čítanie kníh je ako vstúpiť
do rozprávkovej krajiny, v ktorej
je všetko možné... V knižnici je
množtvo kníh a skrytých príbehov. Magdalénka však nerada
číta, pretože písmenká akoby
pred ňou utekali a slová nedávajú zmysel. Všetko sa však zmení,
keď sa zoznámi v knižnici s Vločkou.
Constable, Cathryn:
Vlčia princezná

Sama na svete Sophie sníva,
že je výnimočná, ale toto by jej
ani vo sne nenapadlo… Na školskom výlete v Rusku sa Sophie
a jej dve kamarátky ocitnú samý
na opustenej zasneženej vlakovej stanici. Zachráni ich charizmatická princezná Anna Volkonskaja, vezme ich do svojho
zimného paláca a učaruje im príbehmi o stratených diamantoch
a tragickej minulosti.
Smatanová, Ružena:
Prázdniny u starej mamy

Na dedine je toľko úžasných
vecí! Jurko a Elenka sú mestské
chúdence, ako hovorí ich babička, a preto sú u svojich starkých
na prázdninách. Celé dni sa kúpu
pri starom mlyne, skúmajú zákutia starej pajty či tajomnej povaly,
skáču z kozla, hrajú sa s chlapcami a dievčatami od susedov
a spoznávajú veci, o ktorých sa
im v meste ani nesníva.
TK
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Ako si tatry (ne)pamätáte

S

me hrdí Tatranci.Tatrami žijeme, dýchame a sme s nimi spätí. Pozrite sa spolu s nami v novom seriáli Ako si Tatry (ne)pamätáte na to, ako sa mesto Vysoké Tatry v priebehu času mení.
Dnes vám prinášame celkom aktuálnu tému – chystá sa ďalšia rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky stojacej v Dolnom Smokovci Vily Kollár.

H

istória hrazdenej vily
siaha až do 19. storočia, presnejšie do roku
1889, kedy sa uskutočnila jej
výstavba, pričom sprvoti bola
kúpeľným hotelom. Ako je
známe, s Dolným Smokovcom
– ako aj s mestom Vysoké Tatry
vôbec – sa spája dlhá a bohatá
kúpeľná história. Výstavba Vily
Kollár súvisela so skutočnosťou, že liečba sa zameriavala
najmä na detskú tuberkulózu,
čo si však vyžadovalo vybudovanie cenovo prístupného študentského domova. Prvý impulz na jeho realizáciu v roku
1881 pochádzal od kežmarského učiteľa Jozefa Bohuša,
ktorý okrem iného podnietil
tiež vznik Starého Smokovca
a Kežmarských Žľabov. Bohuš
so svojím projektom narážal
na mnohé úskalia, až napokon pre nedostatok finančných
prostriedkov rozostavanú študentskú chatu predal Spišskej
úverovej banke, čo však celkom zmarilo jeho úmysel. Dolný Smokovec sa, naopak, stal
domovom či miestom rekreácie pre príslušníkov bohatých
vrstiev spoločnosti.
Autorom Vily Kollár (ako
aj niektorých ďalších hrazdených stavieb a drevenej kaplnky z roku 1890 v Dolnom Smo-

kovci) je známy architekt
a reštaurátor zo Spišskej
Soboty – Gedeon Majunke, ktorého rukopis možno
nájsť na mnohých miestach
Spiša, no v rámci svojho profesijného života sa
prioritne sústredil najmä
na podhorie Vysokých Tatier. Inšpiráciu a poznatky
získaval v alpských turistických centrách a zužitkovával ich pri vlastných
návrhoch kostolíkov, chát,
kúpeľných domov atď. Príznačné preňho bolo, že si Primátor mesta Ján Mokoš
vždy dal záležať, aby stavby na stretnutí s investorom
v tatranských osadách boli stavby Petrom Paullom
do podhorského prostre- pri konzultácii týkajúcej sa
dia vsadené decentne, nie plánovanej investície.
rušivo a rovnako prezieravo pristupoval aj k výberu ma- mu pamiatkového fondu) ako
teriálov – preferoval prírodné, aj vynikajúcim umiestnením
no zohľadňoval takisto aj ich na južnej slnečnej strane podschopnosti odolávať náročným horia Tatier, mimo priamych
klimatickým podmienkam.
dopravných uzlov, no zároveň
Vila Kollár, ako súčasť pô- s dobrou dostupnosťou či už
vodnej zástavby Dolného do ďalších častí mesta Vysoké
Smokovca, sa nachádza v nad- Tatry, alebo smerom k Popramorskej výške 880 m n. m., du. Dispozične ide o trojtrakt
situovaná je južne od Šrobá- s vnútornou chodbou, ktorá
rovho liečebného ústavu. Je- vedie prostriedkom dvojpoddinečná je svojou historickou lažnej podpivničenej budovy.
hodnotou (je zapísaná v regis- Hlavný vchod sa nachádza
tri nehnuteľných národných na severnej strane, jeho súkultúrnych pamiatok pod čís- časťou je veranda, ktorá ústi
lom 1023 ústredného zozna- do haly so schodiskom – to
Južný pohľad na Vilu Kollár (nadchádzajúci stav).

prepája suterén, prízemie a poschodie, vychádza sa z neho
na chodby jednotlivých podlaží.
V uplynulých dňoch sa bol
primátor mesta Ján Mokoš
osobne pozrieť na stavenisko,
kde sa stretol s investorom
stavby Petrom Paullom zo spoločnosti PAULL&P, a. s., a spoločne podrobne konzultovali
plánovanú investíciu. Primátora zaujali najmä krásne lodžie,
ktoré sú špecifikom týchto drevo-hrazdených stavieb, a ocenil
plány investora zachovať túto
kultúrnu pamiatku v nezmenenom stave. V rámci rekonštrukcie budú dokonca zachované
aj stropné fresky, ktoré ostali
pod starou vrstvou omietky.
Plánovaná
rekonštrukcia,
s platným stavebným povolením, je zameraná na kompletnú výmenu všetkých inštalácií
objektu, s použitím najnovších
technológií
zabezpečujúcich
vysoký komfort. Interiérovými úpravami vznikne šestnásť
apartmánov s rovnakým počtom parkovacích miest pozdĺž
apartmánového domu. Finálny
vzhľad po rekonštrukcii vonkajšej obálky objektu, výmene
okien a dverí ostane nezmenený, historicky autentický.
Na priebeh prác bude dohliadať
tiež pamiatkový úrad. 
red mp


Tatranské spektrum
skej republiky.
Rekordný bol zatiaľ rok 2014, kedy
Vysoké Tatry patria medzi regióny cestovného ruchu s medziná- prešlo vysokohorským prostrerodným významom. Dlhé roky boli len letoviskom a v zime boli dím v deň sčítania 24 117 osôb.
vyľudnené, no v súčasnosti sú obľúbenou destináciou s bohatý- Zaujímavosťou, ktorá vyplynula
mi možnosťami trávenia voľného času počas celého roka.
z tohtoročného sčítavania návPočiatky cestovného ruchu sa na tomto poklese podpísali števníkov bol fakt, že po dlhých
na našom území siahajú do 16. viacdenné výdatné dažde. Tie rokoch sa najnavštevovanejšou
storočia. Za jeho rozmachom spôsobili aj záplavy, po ktorých lokalitou nestal Hrebienok, ktostál vznik tatranských osád a ne- boli pre výrazné poškodenia uza- rý skončil druhý. V daný deň sa
zanedbateľný význam mal aj roz- tvorené viaceré tatranské doliny. tam vyviezlo pozemnou lanovvoj dopravy. Významný krok Odlišná situácia bola v mesiaci kou 3 174 ľudí, pešo vyšlo 952
pre rozvoj cestovného ruchu august, kedy bol v OO CR RVT turistov.
Najnavštevovanejším
na území dnešného mesta Vyso- zaznamenaný počet ubytovaných miestom bolo Popradské pleso (4
ké Tatry urobil gróf Csáky, ktorý návštevníkov cca 64 000 osôb, 746 návštevníkov), tretím už tradal roku 1793 postaviť pri pra- čo bolo oproti augustu 2017 dične Skalnaté pleso (kabínkou
meňoch kyselky pod Slavkov- s počtom 60 727 osôb o cca 5 % sa vyviezlo 3 470 turistov, pešo
ským štítom poľovnícky domček viac. Najväčší vplyv na to malo vyšlo 261). Čo sa týka štítov, nea hostinec pre návštevníkov Ta- priaznivé letné slnečné počasie, nastali žiadne zmeny: najnavštetier. Odvtedy sa píšu dejiny prvej ktoré umožňovalo ubytovaným vovanejšie zostali Rysy (celkovo 1
tatranskej osady – Šmeksu – návštevníkom vykonávať vyso- 156 turistov, z toho 780 vystúpilo
dnešného Starého Smokovca, ale kohorskú turistiku počas celého od Popradského plesa), za nimi
aj dejiny moderného cestovného mesiaca. Z hľadiska národnosti Kriváň, ktorý zdolalo 452 turisruchu vo Vysokých Tatrách. Až výrazne prevažovali domáci náv- tov. Najpopulárnejším štítom
v roku 1882 zaviedol doktor, kli- števníci s viac ako 60 %, za nimi prístupným s horským vodcom je
matoterapeut Mikuláš Szontagh, nasledovali občania ostatných naďalej Gerlachovský štít (2 655
zakladateľ tretej tatranskej osa- krajín V4 - Česi 15 %, Poliaci m n. m.), ktorý záujemcov láka
dy, Nového Smokovca, pobyty 5 % a Maďari 3 %. Pozitívne ná- najmä svojím výškovým prvenv zimnom období. Vďaka nemu rasty záujmu o tento región boli stvom nielen v rámci Vysokých
skončila éra Tatier len ako leto- zaznamenané u turistov z Ne- Tatier a Slovenska, ale aj v celom
viska. Postupne vznikali ďalšie mecka, Veľkej Británie a Izraela. Karpatskom oblúku.
Podľa vyjadrení prevádzkovaklimatické kúpeľné osady, ktoré Od počtov ubytovaných hostí sa
lákali čoraz viac návštevníkov. odvíja aj celkový počet návštev- teľov parkovísk, dňami s najvyšZačalo sa s výstavbou infraštruk- níkov v regióne Vysoké Tatry, šou obsadenosťou boli soboty
túry – zväčšovaním ubytovacích čiže ubytovaných aj jednoden- počas veľkých kultúrno-spolokapacít, budovaním železníc, ných návštevníkov spolu. Porov- čenských akcií ako napríklad
ciest, lanoviek a neskôr aj neďa- naním oboch letných mesiacov Medvedie dni na Hrebienku,
lekého medzinárodného letiska roka 2018 s počtom cca 624 000 Tatranský Oldtimer v TatranPoprad-Tatry, vďaka ktorému sú návštevníkov vidieť oproti minu- skej Lomnici či muzikál Kubo
dnes Tatry prístupnejšie zahra- lému letu minimálny nárast náv- na Štrbskom Plese a streda 29.
august - štátny sviatok s optimálničným návštevníkom.
števnosti, cca 0,2 %.
Moderný cestovný ruch
Vysokú augustovú návštevnosť nymi podmienkami na turistiku.
Mesto Vysoké Tatry je spolu potvrdzujú aj údaje získané z pra- „K letu v Regióne Vysoké Tatry
s Popradom a Štrbou súčasťou videlného sčítavania návštevní- tradične patria aj podujatia orgaRegiónu Vysoké Tatry, ktorý sa kov vo vysokohorskom prostredí nizované Oblastnou organizáciou
aj toto leto stal cieľovou desti- TANAP-u. Návštevnosť evidujú cestovného ruchu v spolupráci
náciou pre tisícky dovolenkárov. Štátne lesy TANAP-u od roku s členskými samosprávami, MiNajväčším lákadlom regiónu 1972. Sčítanie pracovníkmi ŠL nisterstvom dopravy a výstavby
je jedinečná príroda, kultúra, TANAP-u v spolupráci s dobro- SR ako aj partnermi, ktoré už
ale aj podujatia organizované voľníkmi sa uskutočnilo v utorok tradične dotvárajú atmosféru repre všetky vekové kategórie.
7. augusta. V daný deň bola náv- giónu. Turistov a domácich lákajú
Letná sezóna
števnosť na turistických chodní- k tráveniu voľného času v prírode,
koch 24 061 osôb, čo je takmer meste, medzi ľuďmi. Sme veľmi
z pohľadu štatistík
Podľa Oblastnej organizácie na úrovni rekordu návštevnosti radi, že aj tento rok sa nám podacestovného ruchu Región Vy- od vzniku samostatnej Sloven- rilo pripraviť zaujímavé, príjemné
soké Tatry (OO CR VT) návštevnosť počas leta 2018 zostala
oproti minulému roku približne
na rovnakej úrovni. Rozdiely
však nastali v jednotlivých mesiacoch. Júl bol vo všetkých troch
samosprávach z hľadiska počtov
ubytovaných návštevníkov nižší
ako vlani. V júli 2017 sa v rámci
regiónu ubytovalo 43 089 osôb,
v júli 2018 cca 40 000 osôb, čo
naznačuje pokles o 7 %. Najviac

Ako dopadla letná sezóna?
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a plnohodnotné podujatia, ktoré dopadli nad očakávania. Sme
radi, že nesmierne úsilie, ktoré
všetci v Regióne vynakladáme sa
nám vracia formou spokojnosti
a záujmu. Po otvorení letnej turistickej sezóny a odomknutí vôd
jazera Štrbské pleso si návštevníci
mohli vychutnať podujatia v celej oblasti Regiónu Vysoké Tatry, teda v meste Poprad, Vysoké
Tatry, na Štrbskom Plese a v obci
Štrba. Spomeňme aspoň niektoré
z nich, ktoré sa už tradične stali
lákadlom pre domácich aj turistov
a to Megaotváračku v Aquacity,
Benátsku Noc, Štrbskú športovú
smršť, festival Viva Italia, Made in
Slovakia, Tatranské kultúrne leto,
Popradské kultúrne leto, Svište
na Plese, Festival Euroorchestries.
Nesmieme zabudnúť na cykloturistiku a letné behy, či už vysokohorské, alebo cestné. Rekordérom
v počte účastníkov bol 41. ročník
Malého štrbského maratónu 8.
júla, ktorého sa zúčastnilo až 675
pretekárov zo 7 krajín. Čo sa týka
podpory propagácie cykloturistiky,
najviac zarezonoval 19. júla príchod účastníkov najstaršieho slovenského cykloturistického podujatia Trnava - Rysy do Tatranskej
Lomnice, či 15. ročník otvorených
majstrovstiev strednej Európy
v cestnej cyklistike pod názvom
Tatry Tour so štartom v Hornom
Smokovci 28. júla. Stabilné počasie v jesennom období už tradične láka do nášho regiónu nielen
milovníkov pešej turistiky, ale
aj veľký počet účastníkov mnohých kongresov, seminárov, podnikových akcií i organizovaných
veľkých športových podujatí, ktoré
sa tradične v tomto období u nás
usporadúvajú. Veríme, že jeseň
bude plná zážitkov tak, ako tomu
bolo počas leta,“ zhodnotila sezónu Veronika Littvová, výkonná
riaditeľka OO CR RVT. Hoci letné prázdniny skončili, turistická
sezóna v Regióne Vysoké Tatry
nekončí. Práve naopak. Ak počasie praje, mesiac september je
jedným z najsilnejších a najkrajších mesiacov v roku. 
kb
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Lovecký zámoček Hohenlohe v Tatranskej Javorine
Pred 170 rokmi sa narodilo pruské knieža
Christian Craft Hohenlohe-Öhringen.
V rokoch 1883 až 1885 si dal postaviť
drevený zámoček v Tatranskej Javorine,
s krásnym výhľadom na Belianske i Vysoké Tatry. Lovecký zámoček bol v roku 2009
vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku
a od roku 2015 je raz týždenne otvorený
aj pre verejnosť.
Knieža Christian Craft Hohenlohe-Öhringen (*21. marec 1848 – 14. máj
1926) bol pruský šľachtic, princ, politik, generál, absolvent právnickej fakulty v Bonne
a vojenskej akadémie v Legnici, začiatkom
20. storočia jeden z najbohatších ľudí Európy, u nás známy najmä ako vášnivý poľovník, v Európe ako Cínový kráľ. Hoci vlastnil
nemalé pozemky, bane a huty v Hornom
i Dolnom Sliezsku a Maďarsku, takmer celý
život prežil v Tatrách. Hohenlohe vlastnil
rozsiahle panstvo v Tatranskej Javorine,
Lendaku, Vyšných Hágoch, Batizovskej,
Mengusovskej a Štôlskej doline.
Jeho neskôr splneným snom bolo postaviť zvernicu, európsky jedinečný revír a reprezentatívny zámoček. Ideálne
miesto na zámoček našiel spolu s Jeanom Leindeckerom, francúzskym architektom pôsobiacim vo Viedni, za štyri
dni. Krajší výhľad by hľadali asi ťažko.
Pozemok s rozlohou 10-tisíc hektárov
kúpil za pol milióna zlatých od Kornélie Salamon, poslednej dedičky rodu
Horváthovcov, ktorí vlastnili toto územie
viac ako 300 rokov. Výstavba zámočku
trvala tri roky. Drahú stavbu s najlepším

bolo jedným z najzachovalejších prírodných území. No najväčšou záľubou kniežaťa
bolo poľovníctvo. Na poľovačky tu chodievala aristokracia z celej Európy. Práve kvôli
poľovačkám vytvoril na svojich pozemkoch
zvernicu, kam dovážal nepôvodné druhy,
ktoré slúžili ako korisť. Boli to napríklad
bizóny, kozorožce, viac ako tisíc jeleňov
amerických a kaukazských, ktoré sa kedysi
preháňali na javorinských lúkach a dnes sú
trofejami v jeho zámočku.
Hohenlohe zomrel v Maďarsku v roku
1926. Na svoje želanie sa dal ako jediný
z rodu pochovať mimo rodinného sídla
na zámku Neuenstein. Odpočíva vedľa svojej družky Ottílie na javorinskom cintoríne.
Keďže nemal potomkov, zámoček a pozemky zdedil podľa poslednej vôle synovec
princ August. Ten však nemal vzťah k tomuto prostrediu, a tak odpredal maPôvodný interiér jetok Československému štátu konzámočku zdobia com roku 1935. Dnes je majetkom
trofeje ulovené knie- Kancelárie prezidenta Slovenskej
žaťom Hohenlohe. republiky a slúži na reprezentatívne
Kancelária
účely. Je národnou kultúrnou pamiatprezidenta SR
kou a každý štvrtok je na rezerváciu
bezplatne prístupný návštevníkom.
V zámočku možno vidieť pôvodné
vybavenie a nábytok, lovecké trofeje
kamzíkov, medveďa, ale aj kozorožce,
zubry, unikátny ďalekohľad, pamätnú
tabuľu spod Nového vrchu k tisícemu ulovenému kamzíkovi (väčšinu
ulovil v Alpách) či originálne obrazy Jaroslava Votrubu pochovaného
kb
na javorinskom cintoríne.

vybavením, aké sa v tej dobe vyrábalo, realizovala firma Ján Lipták z Popradu-Veľkej.
Ako bývalo zvykom, významné stavby bolo
potrebné vysvätiť. Javorinský zámoček prišli vysvätiť traja kňazi: evanjelický zo Spišskej Belej, katolícki zo Ždiaru a z Lendaku.
Dňa 22. júla 1885 bol zámoček prvýkrát
obývaný. Knieža do zámočku presťahoval
časť svojho štajerského lesníckeho personálu aj s rodinami. Napriek nevôli rodičov tam žil s milovanou družkou, poľskou
umelkyňou Ottíliou Lubraniec-Dambskou,
ktorá nemala modrú krv ako nevesta, ktorú
mu vybrali. Taktiež videli problém v jeho
evanjelickej a jej katolíckej viere. Napriek
tomu dal zámoček posvätiť ekumenicky
a v Javorine dal v roku 1903 postaviť drevený katolícky kostolík v štýle ľudovej architektúry – Kostol sv. Anny. Okolie Javoriny

Aj zámoček Hohenlohe už má 0 € bankovku! - banskobystrický Barbakan
Už dlhšie som sa chystala na prehliadku Loveckého zámočka
z roku 1885, ktorý dal v Tatranskej Javorine postaviť knieža
Christian Kraft von Hohenlohe-Öhringen, a dreveného rkc
Kostola sv. Anny z roku 1903, postaveného pre životnú lásku
kniežaťa, grófku Ottiliu Lubraniec-Dąmbski.
Keďže štvrtkov (čo je návštevný deň zámočka aj kostolíka)
je počas troch týždňov liečenia
málo a záujemcov priveľa, stále
mi to dáko nevychádzalo. Konečne sa mi tento rok podarilo
prihlásiť a príjemný hlas pána
v telefóne mi na otázku ohľadne
vstupného povedal „nula evri“.
A mne sa hneď rozsvietili žiarovky v hlave: veď ja mám doma
0 € bankovku – banskobystrický
Barbakan! Zavolala som manželovi a ten mi milú bankovku
s nulovou hodnotou poslal poštou do Sanatória v Tatranskej
Kotline.
Vo štvrtok 12. augusta som sa
s priateľmi odviezla do Tatranskej Javoriny, kde som najprv absolvovala prehliadku malebného

dreveného Kostola sv. Anny,
patrónky lesných robotníkov. Tu
nám ochotná pani porozprávala
o histórii kostolíka a jeho zaujímavostiach, rovnako aj o priľahlom javorinskom cintoríne, kde
sú pochovaní knieža Hohenlohe
a jeho životná láska a družka
Ottilia Lubraniec-Dąmbski. Pochovaný je na ňom aj známy maliar krásy Tatier Jaroslav Votruba, ktorého náhrobný kameň bol
vyhlásený za národnú kultúrnu
pamiatku.
Potom som sa príjemnou prechádzkou dostala k zámočku
a tá takmer hodinová prehliadka veru stála za to! Správca zámočka, fundovaný pán Stanislav
Mačor, nám vyrozprával históriu
zámočka a jeho obyvateľov ta-

kým pútavým spôsobom, že sme
mu nevedeli dosť vyďakovať. Naozaj bolo čo obzerať a obdivovať,
a veru vďaka Bohu, že aj takíto
ľudia kedysi obývali a zveľaďovali naše územie. Pre mňa,
pravdaže, zohrala veľkú rolu
„romantická stránka“ príbehu
a uspokojenie z toho, že nakoniec odpočívajú v pokoji vedľa
seba.
Na konci prehliadky, keď už
ostatní návštevníci odchádzali, som zastavila pána Mačora
s tým, že som mu doniesla „dohodnuté vstupné“, a podala som
mu 0 € bankovku – banskobystrický Barbakan. Krásny okamih
nastal, keď pán Mačor ostal naozaj prekvapený, že „vstupné som
veru ešte nikdy nedostal“ – a navyše ani nepočul o tomto celoeurópskom projekte na záchranu
historických pamiatok. Bola som
naozaj veľmi potešená, že som
mu práve ja mohla takto prejaviť
vďaku za jeho obetavú a zmys-

luplnú prácu pre nás všetkých,
ktorí majú radi históriu Slovenska a jeho zaujímavosti. Pravdaže, svoje krásne dojmy som zaznamenala aj do Knihy návštev,
plnej pochvalných odkazov a aj
poďakovaní pánovi prezidentovi
Kiskovi za to, že umožnil ľuďom
prezrieť si tento architektonický
a historický skvost, ktorý bol
do nedávnej doby pre verejnosť
uzavretý a slúžil len pre vládne
účely.
Ešte raz sa chcem poďakovať pánovi správcovi Mačorovi
a jeho mladej kolegyni za skvelú prácu, ktorú v zámočku odvádzajú, a teším sa, že som im
za prehliadku mohla venovať
historicky prvé „nula evri vstupné“. Napadlo mi, že by to mohol byť začiatok peknej tradície
alebo nápad na realizáciu „0 €
bankovky pre Lovecký zámoček
Hohenlohe v Tatranskej Javorine“?
Ružen Bradová,
Banská Bystrica
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Z histórie lomnickej lanovky

Prvá jazda skúšobnej komisie
na Lomnický štít po opravách
lanovky na jeseň 1954
archív TASR

Pred šesťdesiatimi štyrmi rokmi 16. septembra 1954 lanovka v Tatranskej
Lomnici po opravách znovu spustila svoju premávku na úseku Skalnaté
pleso – Lomnický štít. Visutá lanovka vybudovaná v tridsiatych rokoch
20. storočia predstavovala v čase svojho vzniku svetový unikát.
Extrémna
dĺžka
trasy,
vzhľadom na vtedajšie technické možnosti, bola dôvodom na vybudovanie lanovky
v dvoch úsekoch. Prvý úsek
vedie z Tatranskej Lomnice
na Skalnaté pleso, naň nadväzuje druhý úsek zo Skalnatého
plesa na Lomnický štít. Rozvoj
infraštruktúry aj na tatranské
štíty v dvadsiatych rokoch 20.
storočia súvisel s vzostupom
techniky ako takej, ale tiež s dobudovaním Košicko-bohumínskej železnice do Popradu, železnice na trase Studený Potok
– Tatranská Lomnica koncom
19. storočia a tratí Tatranských
elektrických železníc v rokoch
1908 – 1912.
Montážne práce prvého úse-

ku trvali od 24. marca do 23.
augusta 1937, verejná prevádzka lanovky začala 22. decembra toho roku (hoci niektoré
prípravné práce na stavbe lanovky sa realizovali už koncom
dvadsiatych rokov). Takmer
v rovnakom čase, na jar 1937,
sa spustili stavebné práce firmy
Weisner aj na druhom úseku,
no podmienky výstavby tam
boli omnoho ťažšie – lanovku na Lomnický štít dokončili
až o tri roky neskôr a koncom mája 1940 boli vykonané
skúšky novej lanovky. Výstavbu
staničných budov, navrhnutých
Dušanom Jurkovičom, realizovala stavebná firma z Hradca
Králové. Postavené sú priamo
z tatranskej žuly, oceľových
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a oceľobetónových konštrukcií.
Počas druhej svetovej vojny
v januári 1945 ustupujúce nemecké vojská poškodili objekty
lanovky a prevádzka sa obnovila až roku 1949. No nielen
táto udalosť mala za následok
odstavenie prevádzky. Vzhľadom na jej dlhoročnú históriu
sa v oboch úsekoch uskutoč-

nilo niekoľko dôležitých opráv
– či už išlo o revízie nosných
a ťažných lán, alebo o rekonštrukčné práce na technických
zariadeniach. Jednou z takých
bola práve revízia v päťdesiatych rokoch, pri ktorej boli o. i.
elektrickým zváraním vystužené štyri lanáče, kolesá, cez ktoré
mp
prechádzajú ťažké laná.

Horskí záchranári trénovali v centrálnom Španielsku
Zástupcovia Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru (THS - DZ) sa v dňoch 7. až
10. septembra zúčastnili prípravného stretnutia výmeny skúseností medzi horskými službami Chorvátska, Španielska a Slovenska, ktoré
sa uskutočňuje v rámci projektu Erasmus+.
Stretnutie sa tentoraz konalo v pohorí Sierra de
Guadarrama v centrálnom Španielsku.
Zástupcovia spresnili detaily programu takzvaného veľkého stretnutia, ktoré sa bude
v Španielsku konať začiatkom októbra, kedy
horská služba „GERA -Grupo Especial de
Rescate en Altura“ bude prezentovať tuctu záchranárov z Chorvátska a Slovenska španielske
postupy záchrany v lezeckom teréne a záchranu za pomoci vrtuľníka.
THS - DZ


S Ú ŤA Ž !

Lekáreň bude otvorená dlhšie

Naďalej môžete súťažiť o knihu Chodníkom v kosodrevine od Pavla
Lenka. 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 jedinečných
fotografií tatranskej prírody. Stretnutia so vzácnymi živočíchmi opisuje autor v pútavých poviedkach. Ako sa zapojiť do súťaže?
Ak máte aj vy zaujímavý zážitok zo stretnutia s tatranskými zvieratami, napíšte nám svoj príbeh alebo pošlite zaujímavú fotografiu
a možno práve vy od nás dostanete túto krásnu knihu z Vydavateľstva
DuBari.
Príspevky môžete posielať do 28. septembra na e-mailovú adresu
maria.pavligova@vysoketatry.sk . Účasťou v súťaži súhlasíte s použitím vašich osobných údajov a zverejnením víťazného príspevku v Tatkb
ranskom dvojtýždenníku číslo 20. 

V pondelok sa prestrihla páska v novootvorenej lekárni
Dr. Max v Dome služieb v Starom Smokovci.
Novootvorená prevádzka je súčasťou celoslovenskej siete lekární, ktoré poskytujú voľnopredajné lieky i lieky na predpis.
Jej súčasťou je aj laboratórium na individuálne pripravované
lieky. K dispozícii je aj „miesto pre dôverný rozhovor“, kde si
môžete bezplatne zmerať tlak. „Streda 26. september bude zameraná na starostlivosť o srdce. Záujemcom poradíme, ako sa
oň správne starať. Vďaka bezplatnému členstvu v Dr. Max CLUB
získate aj merania cholesterolu, glukózy, BMI, odborné poradenstvo a množstvo výhod počas celého roka,“ povedala o pripravovanom podujatí regionálna riaditeľka Jana Majerníková.
Lekáreň ako jedna z prevádzok v Dome služieb nemá slúžiť
len návštevníkom, ale najmä domácim. Preto bude aj mimo
sezóny otvorená každý deň od 7.30 do 19.30 hodiny.
kb
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avizujeme
Tatranská galéria v Poprade pozýva všetkých milovníkov umenia
20. septembra o 17:00 hod. na vernisáž výstavy diel jedného z velikánov španielskeho maliarstva Francisca Goyu. Jeho monumentálny
umelecký odkaz je charakteristický
polaritou barokového rozmachu
a klasicistickej jasnosti. Príznačná je
obdivuhodná kompozícia, zjednodušená technika, veľmi originálna
farebnosť a svetlosť. K osobitým črtám maliarovho prejavu patria formálna deformácia tvaru a fantastika
obsahu. Popradská galéria predstaví
tvorbu tohto svetového majstra výtvarného umenia po prvýkrát. Vystaví unikátny cyklus originálnych
grafických listov Caprichos (Rozmary), vydaných v Madride. Túto
vzácnu zbierku galérii zapožičal Národní památkový ústav v Kroměříži.
Zbierka sa nachádza v jedinečnej
Majoritnej knižnici Štátneho zámku
v Hradci nad Moravicí, ktorá patrí
k najcennejším v Českej republike.
Výstava s názvom Vízie potrvá do 2.
decembra tohto roku.
Séria populárnych športových
podujatí Tatry v pohybe sa pomaly
chýli k svojmu tohtoročnému záveru. V piatok 21. septembra na zanietených športovcov čaká podujatie
s názvom Kežmarok Running Tour
2018. Pre bežcov a nordic walkerov
2. ročníka nočného podujatia je pripravená 4,2 km dlhá trať obohatená
originálnou atmosférou centra historického Kežmarku. Bežecké preteky štartujú o 20:00 hod.
Bežať sa bude aj na Štrbskom Plese, kde sa na sobotu 22. septembra
chystá 5. ročník akcie Beh za Tatry.
V bežeckom (lyžiarskom) areáli sa
o 14:00 stretnú všetci hobby bežci,
ktorí si radi užívajú beh v prírode.
Príjemná trať okolo jazera je okorenená tzv. šprintérskym okruhom
pod mostíkmi, ktorý preverí kondíciu účastníkov. Ženy absolvujú jeden
3,6 km dlhý okruh, muži dva okruhy
s celkovou dĺžkou 7,2 km. Nebude chýbať ani beh so psom a pre
najmenších sú pripravené detské
behy. Dve eurá za každého platiaceho bežca budú použité na revitalizáciu Vysokých Tatier. Prezentácia
účastníkov a výdaj štartovných čísel
na zastrešenom pódiu pri detskom
parku oproti hotelu FIS sa uskutoční od 11:00 do 13:45 hod. pre detské behy, do 14:45 hod. pre behy
so psom a do 15:45 hod. pre kategóriu muži/ženy. Bližšie informácie
získate tiež na adrese www.behzatatry.sk.
V utorok 25. septembra v čase
od 8:00 do 11:00 hodiny sa uskutoční
(pokračovanie na str.12)
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Alois Chytil v Tatrách

Výstava, ktorá vznikla pri príležitosti 100. výročia prvej Československej republiky
a Roka československej vzájomnosti približuje diela českého fotografa a publicistu pôsobiaceho vo Vysokých Tatrách. Aktuálna výstava prezentuje jeho tatranskú tvorbu
z rokov 1919 až 1941. V Múzeu tatranskej kinematografie a fotografie vo Vile Alica si
ju môžete pozrieť do konca roka.
Alois Chytil sa narodil
v Kuroviciach, okrese Holešov
na Morave ako jedno z pätnástich detí. Hoci po gymnáziu
študoval históriu a geografiu
na Filozofickej fakulte Českej
univerzity v Prahe, pre protigermanizačné aktivity bol odtiaľ dočasne vylúčený. Venoval
sa vydavateľskej a publikačnej činnosti, fotografovaniu,
s manželkou vyrábali suveníry,
ktoré predávali na Štrbskom
Plese a v Hornom Smokovci.
Vydával informačné materiály, mapy, miestopisy, prospekty, sprievodcov a pohľadnice.
Od roku 1915 bol účastníkom
prvej svetovej vojny. „Chytil ma
ako autor veľmi zaujal. Známe
sú jeho fotky, pohľadnice, často
som sa stretávala s jeho menom,
no nikdy nie s tým, ako vyzeral.
Dokonca aj v knihe od Mikuláša Argalácsa sa o ňom píše,
že nikto nevie, ako vyzeral.
Tak som sa to rozhodla zmeniť
a oslovila som kolegov z Čiech.
Veľmi mi pomohol doktor Daniel Doležal, riaditeľ Štátneho
archívu v Prahe, ktorý mi poskytol množstvo vzácnych informácií. Vo Vlastivednom múzeu
v Olomouci sa nachádza osobný
fond Aloisa Chytila. Tam sa mi
do rúk dostalo deväť škatúľ materiálu a tak som si povedala, že
Chytila treba prinavrátiť do Vysokých Tatier formou výstavy,“
povedala Zuzana Kollárová

z Archívu Poprad. Ako
ďalej uviedla, Chytila
nezaujímalo len kultúrne, ale aj športové
dianie. V roku 1919
dal podnet na usporiadanie Tatranskej
výstavy v Prahe a Tatry propagoval aj na výstave kúpeľníctva. O rok
neskôr inicioval usporiadanie
prvých Zimných športových
hier na Štrbskom Plese. Fotografoval na tzv. autochromové
dosky a ako prvý fotil farebné
fotografie. Jeho diela boli známe až v Paríži, Lyone, Miláne,
Antverpách, Bruseli a inde,
kde sa zúčastňoval veľtrhov.
Súčasťou jeho série viac ako
1 500 pohľadníc boli aj vzácne panoramatické zábery. Tie
na aktuálnu výstavu zapožičal Andrej Janovský, zberateľ
z Kežmarku. Chytilove tatranské obrazy odkúpil aj prezident Masaryk. Na Štrbskom
Plese mal okrem filiálky vlastného vydavateľstva aj malý
bazár, ktorý prevádzkoval
do roku 1928, o rok neskôr
ho premiestnil do priestorov
štátnych kúpeľov. V spolupráci s ministerstvom železníc zaviedol Chytilove okružné lístky, ktoré zabezpečovali zľavy
aj u tatranských podnikateľov.
Vďaka Chytilovým prázdninovým rýchlovlakom mohli
turisti cestovať do Tatier

O výstavu prejavila záujem Ivana Figová z Múzea tatranskej kinematografie a fotografie, ktorá do týchto priestorov nainštalovala
dobové fotografie a pohľadnice Aloisa Chytila.

za polovičnú cenu. Chytilova
turistická mapa Vysokých Tatier je prvou mapu so slovenským názvoslovím. Vydal ju
v roku 1919 v mierke 1: 75 000.
Obľúbení boli aj jeho sprievodcovia po Tatrách vychádzajúci v českom jazyku, ale
aj obrazové publikácie o Slovensku, ktorých jeden zväzok
bol venovaný špeciálne našim
veľhorám. Okrem toho, že Tatry v Čechách propagoval prostredníctvom výstav a publikácií, redigoval aj dvojtýždenník
Z našich hor a lázní, ktorého
pôvodný názov bol z Tater
a slovesnkých lázní. Kurátorka
výstavy pripomenula aj Chytilove angažovanie sa v Javorinskej otázke. V roku 1919 bojoval proti prenechaniu Javoriny
Poliakom a nespravodlivému
zadržiavaniu miezd javorinských robotníkov.
Kvôli zdravotným problémom sa spoločne s manželkou
po druhej svetovej vojne vrátili
do Čiech, kde až do jeho náhlej
smrti v Prahe pôsobili v Mariánskych Lázňach.
Diela Aloisa Chytila nám
približujú život a obraz Tatier
v minulosti. V múzeu si ich
môžete pozrieť vo štvrtok
až nedeľu od 10.00 do 18.00
hodiny, v pondelok až stredu
po telefonickej dohode.
kb


Pre j d i t e s a p o Ch o d n í k u
p ro f e s o ra G ro s z a
Osobnosť profesora Alfréda Grosza je Kežmarčanom a priaznivcom tatranskej vysokohorskej
turistiky dobre známa. V sobotu 29. septembra sa môžete zúčastniť 4. ročníka turistického prechodu spomienkovým chodníkom venovanému tomuto horolezcovi, geografovi, spisovateľovi,
ochrancovi historickej lyceálnej knižnice a propagátorovi Tatier.
Alfréd Grosz sa narodil
26. augusta 1885 v Kežmarku
v rodine riaditeľa gymnázia.
Po gymnáziu získal diplom
s oprávnením vyučovať telesnú výchovu na stredných
školách. Učenie nebral len
ako povolanie, ale ako poslanie. Bol profesorom nemeckého a slovenského jazyka,
prírodovedcom, spisovateľom, dobrovoľným hasičom
a milovníkom Vysokých
Tatier. Vzťah k Tatrám budoval aj u svojich študentov,
ktorých brával na vysokohorské túry. Na svojom konte
má množstvo prvovýstupov,
podieľal sa na tvorbe sprievodcov, fotografoval... Počas 88 rokov svojho života
zanechal nielen v Tatrách
a rodnom Kežmarku významnú stopu. Jeho dielo si
vážia aj iniciátori založenia
Chodníka profesora Grosza
- otec a syn Oto a Miroslav
Rozložníkovci.
„Chodník
smeruje od parkoviska Biela
voda k bývalej Kežmarskej
chate, k pietnemu miestu venovanému osobnosti profesora Grosza. Tohto roku si pripomíname 45. výročie od jeho

Alfréd Grosz v Doline Kežmarskej Bielej vody

úmrtia a zároveň to bude 11.
stretnutie priaznivcov bývalej
Kežmarskej chaty. Stretnutie
účastníkov 4. ročníku prechodu bude okolo 13.00 na Chate
pri Zelenom plese. Na záver

podujatia odmeníme najstaršieho a najmladšieho účastníka,“ povedal hlavný organizátor Oto Rozložník.

archív O. Rozložník
kb

Pomôžte vyčistiť tatranské doliny...
...od odpadkov, ktoré v nich zanechali neporiadni turisti! Ak vám nie sú Tatry ľahostajné, zapojte sa v poslednú septembrovú sobotu (29. 9.) do akcie Čisté hory.
Tento rok sa uskutoční už 40. ročník. Vrecia na odpad
si môžete vyzdvihnúť na niektorom z deviatich nástupných miest od Oravíc až po Tatranskú Javorinu.
Veľké upratovanie po letnej turistickej sezóne v rovnakom termíne čaká aj Pieniny. Pracovníci Štátnych
lesov TANAP-u vám budú na jednotlivých stanovištiach k dispozícii od 8.00 do 12.00 hodiny. Okrem vriec
poskytnú účastníkom podujatia potrebné informácie
a prípadne - po predchádzajúcej dohode - aj sprievod.
Zoznam nástupných miest a trás vo Vysokých
Tatrách:
Ochranný obvod Podbanské - tel. 052/449 01 36
Nástupné miesto: vstup do Tichej a Kôprovej doliny
Ochranný obvod Štrbské Pleso - tel. 052/449 21 48
Nástupné miesta:
• pri informačných mapách vedľa centrálneho parkoviska na Štrbskom Plese
• zastávka Tatranských elektrických železníc (TEŽ) Popradské pleso

11

TD 19/2018

Tatranské spektrum / Ochrana prírody

Ochranný obvod Vyšné Hágy - tel. 052/478 33 16
Nástupné miesto: Tatranská Polianka, rampa (ústie
cesty na Sliezsky dom)
Ochranný obvod Smokovce - tel. 0903 987 519
Nástupné miesto: Hrebienok
Ochranný obvod Tatranské Matliare - tel.
052/4467 329
Nástupné miesta:
• parkovisko pri kabínkovej lanovke v Tatranskej Lomnici
• zastávka SAD Biela Voda
Trasy: miestne turistické chodníky
Ochranný obvod Tatranská Javorina - tel. 0903
722 547
Nástupné miesto: vstup do Bielovodskej doliny
Trasa: miestne turistické chodníky
Telefónne čísla platia pre pracovnú dobu, t. j.
pondelok až piatok od 7.00 do 15.00 hodiny. Tešíme
sa na vašu účasť! 

ŠL TANAP-u

v skratke
Posudzovanie zámeru vybudovania Autocampingu pod Starým Smokovcom je zastavené.
Na základe žiadostí a podnetov
o tom rozhodol Okresný úrad
v Poprade, odbor starostlivosti
o životné prostredie. Navrhovateľom projektu bola spoločnosť Tatramarket Poprad, ktorá plánovala
výstavbu moderného autocampingu, ktorý mal byť s kapacitou viac
ako 500 osôb jedným z najväčších
na Slovensku. Viac o zámere si
môžete prečítať v TD č. 11.
V sobotu 22. septembra si môžete pripomenúť 110. výročie
vzniku Tatranských elektrických
železníc a 170 rokov od príchodu prvého vlaku na územie
dnešného Slovenska. Pri tejto príležitosti sa uskutočnia "OSLAVY
NA TATRANSKOM OKRUHU".
Uvidíte zrekonštruované vozidlo
EMU89.0009 - "Trojča", ktoré
dlhé roky jazdilo pod tatranskými
štítmi. Základňa akcie bude v Tatranskej Lomnici. Na "tatranskom
okruhu" počas jazdy vystriedate
rôzne trasy, ako aj historické motorové vozne, zubačku či historické
električky. Časový harmonogram
a lístky sú dostupné na železničnej stanici, na stránkach Veterán
klubu železníc prípadne priamo
na mieste v deň podujatia.
Medzi tatranskými nosičmi sa
vytvoril nový rekord. Kubo Kaczmarek, ktorý pracuje na Chate
pod Rysmi, vyšiel do práce na najvyššie položenú tatranskú chatu
s rekordným nákladom 125 kg.
S týmto nákladom prekonal aj chatára Viktora Beránka, ktorý v roku
2003 vyniesol 122,5 kg. Ako však
povedal, nešlo o prekonávanie rekordov, len musel na chatu vyniesť
požadované zásoby.
V obci Strelníky sa 7. septembra
zišli smútiace rodiny a priatelia,
aby si po dvoch rokoch opäť uctili
na mieste tragického nešťastia pamiatku obetí pádu záchranárskeho
vrtuľníka. Pri nešťastí zomrela posádka tých, ktorí pomáhali iným:
skúsený pilot Ján Rušin, lekárka
Patrícia Krajňáková, letecký záchranár František Bartoš. Česť ich
pamiatke!
Expozícia tatranskej prírody (botanická záhrada) v Tatranskej Lomnici je už zatvorená.
Podľa údajov zo Štátnych lesov
TANAP-u, ktoré záhradu prevádzkujú, ju počas štyroch mesiacov navštívilo 13 230 osôb, čo
je o takmer tisícku viac ako vlani.
Zatiaľ čo v máji ju navštevovali
(pokračovanie na str. 14)
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v Grandhoteli Praha v Tatranskej
Lomnici výjazdový odber Národnej
transfúznej služby Poprad prístupný pre verejnosť.
V piatok 28. septembra sa v OC
MAX v Poprade v rámci Festivalu vedy uskutoční Európska noc
výskumníkov 2018. Podujatie je
organizované paralelne v 24 štátoch Európy a tento ročník sa uskutočňuje pod značkou Európskeho
roku kultúrneho dedičstva. Hlavný
organizátor podujatia Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové
aktivity, v spolupráci so Slovenskou
akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR opäť pripravia bohatý a maximálne pestrý
program, ktorý osloví všetky vekové
kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu
sú deti v školskom veku, pričom
dôraz je kladený predovšetkým
na zvýšenie ich záujmu o štúdium
prírodných vied a technických smerov na vysokých školách. Záujemcovia sa o. i. budú môcť dozvedieť
čo-to o vedeckých aktivitách Výskumnej stanice a Múzea Štátnych
lesov TANAP-u, meraniach kozmického žiarenia na Lomnickom
štíte a mnohé ďalšie zaujímavosti
nielen z Astronomického ústavu
SAV v Tatranskej Lomnici.
Do konca mesiaca september
potrvá Tvorivá škola šperku. Všetci tí, ktorých zaujíma výroba umeleckého šperku a šperkárske remeslo ako také, majú možnosť zúčastniť
sa tvorivých dielní. Tie usporadúva
Galéria Tatranský šperk vo Vile
Flóra v Starom Smokovci. Presný
termín dielne sa dohodne telefonicky. Cena tvorivého šperkárskeho
kurzu je 5 eur + materiál. Podrobnejšie informácie je možné získať
na telefónnom čísle 0904 126 540.
O zaujímavostiach poľsko-slovenského pohraničia sa môžete
ľahko dozvedieť viac aj vďaka mobilnej aplikácii Poprad – Zakopane. Prístupná je pre operačné
systémy iOS a Android a jej používatelia môžu získať podrobný
prehľad o oboch partnerských
mestách, ktoré spája nielen poloha
pod Vysokými Tatrami, ale aj pestrá ponuka podujatí, dostupných
atrakcií, príležitostí na relax, turistických a cyklistických trás a tiež
kultúrnych pamiatok. Nechýbajú
v nej ani možnosti ubytovania,
tipy na gastronómiu ako aj informácie o počasí. Jednotlivé ponuky
je možné filtrovať podľa územia,
kategórií či vzdialeností.
mp

Z vrchov a dolín / Šport

V yn á š k a , k to r á n i e j e l e n
o p r e k o n áva n í r e ko r d o v
Pred vyše mesiacom 18. augusta sa tatranskému horskému nosičovi Vladovi Hižnayovi podarilo
na 1 603 metrov vysokú Sněžku (ČR) vyniesť náklad s váhou 165,5 kilogramu. Svoj výstup venoval pamiatke generácii krkonošských nosičov, ktorí už tu nie sú, samotným Krkonošským horám
a všetkým milovníkom kopcov.
Päťdesiatročnému Popradčanovi sa jeho úctyhodný výkon
podarilo uskutočniť za dve
hodiny a dvadsaťdeväť minút,
pričom zdolal približne 200
výškových metrov. Na takmer
dvojkilometrovú trasu vyrazil
o 10.30 predpoludním od Slezského domu, teda z rovnakého
miesta, z akého pred 74 rokmi
vyštartoval aj doterajší držiteľ rekordu Robert Hofer. Ten
v zime v roku 1944 vyniesol
na Sněžku 160 kilogramov
ťažký náklad. Vyrážal od dnes
už neexistujúcej Obří boudy
(ktorá stála oproti Slezskému
domu) tzv. reťazovou cestou,
kým Hižnay so svojím nákladom minerálok vystúpil na najvyšší vrch Českej republiky
po širšej a bezpečnejšej Jubilejní cestě. O výstup s ťažkým
nákladom na počesť horských
nosičov sa spolu s ním pokúsili
tiež dvaja Česi – Zdeněk Pácha
z Frýdku-Místku (ten za jednu
hodinu a pätnásť minút vyniesol krošňu ťažkú 150 kilogramov) a Milan Marhan z Prahy
(ktorý za štyridsať minút dorazil do cieľa s osemdesiatkilovým nákladom). „Mal som tú

Fotografia z 8.
augusta 1929,
na ktorej pózuje
Helmut Hofer
(vpredu) spolu
s ďalšími dvoma
krkonošskými
nosičmi.
archív
Helmuta Hofera

česť stretnúť sa s Helmutom Hoferom, ktorý má osemdesiatšesť
rokov, keď som bol na Sněžke. Je
to syn pána Hofera, ktorý tam
vyniesol 160 kilogramov ťažkú
oceľovú rúru pre meteorologickú
stanicu. Bola to veľká dynastia
krkonošských nosičov. Naša vynáška – ja, Zdeněk Pácha a Milan Marhan – bola poklonou
a vyjadrením úcty krkonošským
nosičom aj samotným Krkonošiam,“ prezradil Vlado Hižnay.
Nosičské remeslo má v najvyšších českých horách vskutku
dlhú tradíciu. Najznámejšou
rodinou krkonošských nosičov boli práve spomínaní Hoferovci – nemecký rod z Velké
Úpy, ktorý sa tomuto remeslu

venoval najmenej sto rokov.
Až do vybudovania sedačkovej
lanovky na Sněžku bola Česká
bouda – ktorú nahradila súčasná modernejšia Poštovna
– na nosičoch celkom závislá.
To rodinu zachránilo pred odsunom po vojne v roku 1945,
kedy musela Krkonoše opustiť väčšina nemeckých rodín.
Bežný náklad jedného nosiča
bol približne sto kilogramov
a podľa vynesených kíl dostal
aj zaplatené. Za každý kilogram
sa v tom čase platilo asi štyridsať halierov, takže zdatný nosič
si za jednu vynášku dokázal zarobiť aj štyridsať korún, čo bolo
v čase prvej republiky vcelku
mp
dosť veľa peňazí. 

Jedenásťročný Martin Matúšek z Tatranskej Lomnice dosiahol vynikajúce výsledky v pretekoch Slovenského pohára v lezení detí. Tretie kolo pretekov sa uskutočnilo 8. septembra v Považskej Bystrici, kde si v kategórii U 14 v disciplíne lezenie s lanom na obtiažnosť vybojoval 3. miesto! Ďalšie kolo pretekov absolvuje
nádejný lezec už túto sobotu na lezeckej stene v Prešove v boulderingu. Držíme mu palce!
M. Matúšek kb
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A j Tat r y ž i j ú c y k l i s t i k o u
62. ročníkom medzinárodných pretekov Okolo Slovenska žili aj Vysoké Tatry. Atmosféra pretekov pritiahla davy
fanúšikov, ktorí popri cestách netrpezlivo čakali na prejazd pelotónu, ktorý
vytrvalo povzbudzovali. Už dopravné
obmedzenia, policajné a podporné
sprievody naznačovali,
že ide o významné športové podujatie
so svetovými hviezdami.
Celkovo 147 pretekárov súťažilo v 21 sedemčlenných tímoch. Silná konkurencia pretekárov zo svetových tímov
ako napríklad Bora-Hansgrohe
či Quick-Step bola zárukou
napínavých súbojov. Za tím
Bora-Hansgrohe, za ktorý jazdí aj náš najlepší cyklista Peter Sagan, na Slovenskej Tour
pretekal jeho brat Juraj a Erik
Baška. Podujatie odštartovalo
krátkym, 1 600 metrov dlhým
prológom v centre Popradu
12. septembra. Významnými
zastávkami ďalších etáp boli
Štrbské Pleso, Ružomberok,
Dubnica nad Váhom, Nitra

Cyklopelotón povzbudzovali pri prejazde Starým Smokovcom davy fanúšikov.

a Galanta. Pretekári absolvovali počas piatich dní celkovo 17
vrchárskych a 12 rýchlostných
prémií. Na trati dlhej 696 kilometrov prešli cez 111 miest
a obcí Slovenska. Cieľom organizátorov bolo okrem kvalitného podujatia ukázať svetu
prírodné a kultúrne krásy našej
vlasti.
Víťazi jednotlivých kategórií
získali jedinečné dresy. Najcennejší žltý dres získal Julian

Alaphilippe, ktorý dosiahol
najlepší súčet časov v rámci
všetkých štyroch etáp. Francúz
po víťazstve vrchárskej súťaže
na tohtoročnej Tour de France
a minulotýždňovom triumfe
na pretekoch Okolo Británie
opäť dokázal, že momentálne
patrí k najlepším cyklistom
sveta. Kráľom hôr bol Giulio
Ciccone z Bardiani – CSF, najlepším mladým jazdcom Tobias
Foss z Uno-X Norwegian De-

velopment Team, bielo-modro-červený dres pre najlepšieho
Slováka si v Galante obliekol
Matúš Štoček. V Galante, ktorá bola cieľom pretekov, sa vyhlásil aj najbojovnejší jazdec
pretekov. Ocenený bol Martin
Haring z Dukly Banská Bystrica, ktorý strávil v úniku tri dni.
Žiaden cyklista 62. ročníka nemal najazdených toľko kilometrov v čele ako tento 31-ročný
kb
Slovák.

Platená politická inzercia - Vydavateľ nezodpovedá za obsah inzercie.

Vážení Tatranci,
ďakujem za Vašu podporu
a za možnosť kandidovať
na post primátora mesta Vysoké Tatry.
Vaše podpisy na mojej kandidátnej listine
sú prvým krokom k zmenám,
ktoré naše mesto nutne potrebuje.
S úctou
Alexander Gálfy

PRE TATRY PRE MESTO PRE ĽUDÍ
Propagáciu objednal: Alexander Gálfy, Starý Smokovec 66, 062 01 Vysoké Tatry
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v skratke
(dokončenie zo str.11)

najmä seniori, jún sa už tradične
niesol v znamení školských výletov. Brány botanickej záhrady sa
opäť otvoria začiatkom mája.
V priestoroch Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici si
môžete na aktuálnej výstave pozrieť fascinujúce zábery z ďalekej
Patagónie. Ich autorom je fotograf
Wiesław A. Zdaniewski, poľský rodák dlhé roky žijúci v USA. Výstava potrvá do 14. októbra.
Ministerstvo životného prostredia SR štartuje druhý ročník
Zeleného vzdelávacieho fondu.
Jeho cieľom je podporiť neformálnu environmentálnu výchovu
a výchovno-vzdelávacie a osvetové
aktivity pre udržateľný rozvoj, inteligentné mestá či zlepšovanie kvality ovzdušia. Vlani bolo napriek
povinnosti 5 % spolufinancovania
zo strany neziskových organizácií
doručených 44 projektov, 25 z nich
sa podporilo celkovou sumou viac
ako 142 tisíc. Projekty možno predkladať od októbra do konca roka.
Krajské riaditeľstvo Policajného
zboru v Prešove žiada o pomoc
pri pátraní po totožnosti muža,
ktorého mŕtve telo sa našlo v lese
v katastrálnom území Starého
Smokovca. Muž vo veku 30-40
rokov mal oblečené čierne tričko s krátkym rukávom s nápisom
Chata pod Rysmi, čierne turistické
nohavice Northfinder, obuté vysoké turistické topánky Salomon.
Akékoľvek poznatky k hľadanej
osobe oznámte na oddelení pátrania Okresného riaditeľstva Policajného zboru Poprad, t.č. 0961 89
3371, resp. na linku 158.
Počas letných prázdnin zaznamenali dobrovoľní záchranári
Tatranskej horskej služby v stredisku Bachledova dolina – Chodník korunami stromov celkovo 18
zásahov. V šiestich prípadoch pomáhali pri srdcových kolapsoch,
problémoch s dýchaním, raz
pri šoku vyvolanom poštípaním
hmyzom. V štyroch prípadoch
požiadali o súčinnosť posádky vozidiel Rýchlej zdravotnej pomoci,
dvakrát aj vrtuľník VZZS.
Dňa 29. septembra sa od 9.00
hod odohrá v Tatranskej Lomnici
futbalový turnaj mestských častí.
Okrem množstva úrazov sa
vo Vysokých Tatrách stala ďalšia
tragická nehoda. Litovský turista sa
zapísal do vrcholovej knihy na Prostrednom hrote, no pri zostupe
v strmom teréne spadol do Bráničkovho žľabu spadajúceho do Veľkej
Studenej doliny a zahynul. 
kb

Zažite exkluzívny outdoor tréning pre ženy v prekrásnom prostredí v nadmorskej výške 1 670 metrov! Obľúbený Kari
Traa Urban Training pod dohľadom skúsených inštruktoriek sa toto leto konal napr. v Poprade, Žiline, na Štrbskom Plese, v Košiciach, Bratislave a Liptovskom Mikuláši. Po prvýkrát sa 90 minútové cvičenie uskutoční na Sliezskom dome.
Zaregistrujte sa prostredníctvom stránky www.urbantraining.sk a 29. septembra vás čaká jedinečný športový zážitok.
Tréning je navrhnutý tak, aby ho zvládla každá. Je spojením intenzívneho cvičenia a zábavy. Okrem toho, každá účastníčka získa v rámci registrácie funkčné tričko značky KARI TRAA ako darček.
kb archív podujatia
Volejbalový turnaj počas Scholtzových dní v Matejovciach vyhral tím pod vedením Ľudovíta
Scholtza. Volejbalisti z tímu TatraFIT Tatranská Lomnica si na Matejovskej antuke vybojovali 1. miesto!
Tím Tatrafit úspešne reprezentoval
naše mesto na turnaji, ktorý bol súčasťou osláv Scholtzových dní mesta Matejovce. Tím v zložení Emma
Kottmannová, Dagmara Vaščurová,
Tereza Hrdinová, Monika Filipská,
Lenka Poništová, Majka Austerová,
Ľudovít Scholtz, Samuel Svocák,
Marko Brutovský, Ivan Fábry, Vlado
Bittner, Rado Kormanoš a Ján Folvarčik momentálne vedie Michal
Hanč, ktorý sa pre zranenie turnaja
ešte nemohol zúčastniť.
kb TatraFIT

Pri príležitosti začiatku nového ligového ročníka odovzdal prezident FK Vysoké Tatry Ján Mokoš úspešným
dorastencom pamätné dresy, vďaka ktorým nikdy nezabudnú na svoju úspešnú jazdu. Tatranci totiž uplynulý ročník 3. ligy vyhrali a dokázali, že aj v malom meste sa dá urobiť veľký výsledok. „Som rád, že v našom
klube nerobíme len futbal. Chlapcov sa snažíme prostredníctvom športu pripraviť na život, na prehry, disciplínu
a ukázať im cestu k úspechu,“ konštatoval primátor, pre ktorého pripravili taktiež jeden dres – s číslom jeden.
„O budúcnosť bude v klube postarané len pri poctivej práci s najmenšími žiakmi – v tom vidím zmysel. Za týchto
podmienok si myslím, že tatranský futbal bude žiť a o budúcnosť sa tak báť nemusíme,“ dodal tréner tatranskej
futbalovej mládeže Ľuboslav Kravčák. FK Vysoké Tatry v mládežníckych kategóriách pracuje aj s chlapcami
z okolitých obcí. Základňu však tvoria predovšetkým domáci, čo si zaslúži veľké uznanie.
red.
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Infoservis

Umiestnenie veľkoobjemových
kontajnerov
Mesto Vysoké Tatry v súlade so zákonom č. 79/2015 o odpadoch v súlade
s nariadením mesta č. 2/2016 o nakladaní s odpadmi vznikajúcimi na území
mesta Vysoké Tatry, umiestni veľkoobjemové kontajnery na zhromažďovanie objemnejšieho odpadu a odpadu z čistenia priestranstiev takto:
Podbanské - Vysoké Tatry

Mesto Vysoké Tatry

Mesto Vysoké Tatry

18. 10. - 25. 10. 2018

1 ks pri polesí

OZNÁMENIE

Štrbské Pleso
1 ks pri bytovom dome Tuček

18. 10. - 25. 10. 2018

aj pre bytový dom Jedľa
Vyšné Hágy
1 ks pri ihrisku v starých Hágoch

11. 10. - 18. 10. 2018

1 ks pri bytovkách v areáli ÚT a PCH

11. 10. - 18. 10. 2018

Nová Polianka
11. 10. - 18. 10. 2018

1 ks v areáli VÚCHP
Tatranská Polianka

11. 10. - 18. 10. 2018

1 ks na sídlisku
Tatranské Zruby

11. 10. - 18. 10. 2018

1 ks v areáli Vojenskej zotavovne
Nový Smokovec

11. 10. - 18. 10. 2018

1 ks pri Centrálnych garážach
Horný Smokovec
1 ks bytovka Zdravie

04. 10. - 11. 10. 2018

1 ks v areáli učilišťa

04. 10. - 11. 10. 2018
Dolný Smokovec
04. 10. - 11. 10. 2018

1 ks pri Požiarnej zbrojnici
Pod lesom

04. 10. - 11. 10. 2018

1 ks na starom sídlisku

Dňa 01.09.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 184/2018, ktorým sa dopĺňa a mení zákon
č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.
Mesto Vysoké Tatry v súlade s §19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov

oznamuje
vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť
zabezpečiť trvalé označenie psa/ psov.
Podľa §19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov je vlastník psa povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území
Slovenskej republiky transpondérom, ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného
predpisu, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť
identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.
Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa
podľa § 19 ods. 9 najneskôr do 31. októbra 2019, to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31.
augusta 2018, ktorý sa:
- uvádza na trh,
- prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby,
- umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.
Podľa §19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé
označenie psa podľa §19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10
eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi
alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.
Podľa §48 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na
svoje náklady trvalé označenie psa podľa §19 ods. 9.

04. 10. - 11. 10. 2018

1 ks na novom sídlisku
Hrebienok

04. 10. - 11. 10. 2018

1 ks pri horskom hoteli Hrebienok
Tatranská Lesná

Ing. Ján Mokoš

12. 10. - 19. 10. 2018

1 ks pri Škole v prírode

primátor

Tatranská Lomnica
1 ks v areáli Jamy

05. 10. - 12. 10. 2018

1 ks pri veľkosklade zeleniny

05. 10. - 12. 10. 2018

3 ks pri centrálnych garážach

05. 10. - 12. 10. 2018

3 ks na sídlisku

05. 10. - 12. 10. 2018

Tel: +421/(0)52/4780411
Fax: +421/(0)52/4780459
E-mail: msu@vysoketatry.sk
www.vysoketatry.sk

VÚB Poprad
č.ú. 26925562/0200
IČO: 326 585

12. 10. - 19. 10. 2018

1 ks pri dome Tri Duby
Tatranské Matliare

12. 10. - 19. 10. 2018

1 ks pri bytovkách
Tatranská Kotlina
1 ks pri bytovkách

12. 10. - 19. 10. 2018

1 ks pri materskej škole

12. 10. - 19. 10. 2018

Táto služba odvozu zhromažďovania objemnejšieho odpadu
je pre domácnosti a podnikateľské subjekty bezplatná.

Inzercia
Predám leštený smrekový
tatranský obklad perodrážku
3€/m2, zrubový obklad, hranoly aj dlážku na podlahu. Tel:
0908 234 866.
Čistenie kobercov, sedačiek,
automobilov. Cenník na www.
tepovanie-poprad.sk, Tel: 0907
437 712, domácnosti aj firmy.
Umelecký maliar vezme
do prenájmu menší svetlý
priestor vo Vysokých Tatrách,

miestnosť vhodnú na zriadenie
ateliéru. Kontakt: 0908 329 961.
Hľadáme súrne dlhodobý
prenájom 3-izbového bytu prioritne v Tatranskej Lomnici,
prípadne Smokovci (4-členná slušná rodina). Kontakt:
0903 242 887.
Ponúkam výškové práce pomocou horolezeckej techniky.
Nátery striech, umývanie okien
a iné. 0949 557 503.

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

w w w. v y s o k e t a t r y. s k
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Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

20.9. - 30.9. 2018
VÝSTAVY

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U VLKA
Farma FarmVille spod Tatier predstaví svoju prácu.
Porozpráva o pestovaní pestreca mariánskeho a ešte aj
mnoho ďalšieho. Podujatie v rámci Festivalu zdravia,
prírody a regenerácie.

Vstup voľný

AKO NÁM ROZPRÁVKY VEDIA
POHLADIŤ DUŠU

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

19:00 h

Vstup voľný

Starý Smokovec
Expozície:

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

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

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
Ó HORY, Ó HORY, Ó HORY

Výstava súčasnej architektúry
v českých a slovenských horách.

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

Svoje skúsenosti s rozprávkami priblížia Žoﬁa Fridrichová
a Eliška Svobodová. Podujatie v rámci Festivalu zdravia,
prírody a regenerácie.

celý
mesiac

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

23

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U VLKA

Organizátor: Kaviareň a čajovňa U Vlka, rezervácie:
uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk, +421 908 704 412

NEDEĽA

celý
mesiac

MAJSTRI SVOJHO REMESLA II.
Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

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

TATRANSKÁ KVETENA

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U VLKA
Premietanie a rozprávanie botaničky Zuzany Kyselovej
o vzácnych druhoch tatranských kvetov.
Organizátor: Kaviareň a čajovňa U Vlka, rezervácie:
uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk, +421 908 704 412

okrem pondelkov
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19:00 h

SOBOTA

Organizátor: Kaviareň a čajovňa U Vlka, rezervácie:
uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk, +421 908 704 412

Vstupné: 0,5 € - 2 €

Vstup voľný

Vstup voľný

POĽNOHOSPODÁRSTVO
TROCHU INAK

celý
mesiac
09:00-18:00

Vstup voľný

19:00 h

PIATOK

PROGRAMY
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KALENDÁR
PODUJATÍ

TATRANSKÝ ŠPERK

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

Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

URBAN TRAINING

Vstupné: 16 €

Tatranská Polianka - Sliezsky dom

Exkluzívny outdoor tréning pre ženy.
90 minút intenzívneho cvičenia pod dohľadom
skúsených lektoriek.
Registrácia na https://urbantraining.sk/

celý
mesiac

Vstupné: 6-9 €

29

14:00 h

SOBOTA

ŠPORT

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

TRICKLANDIA

Starý Smokovec - Tricklandia

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

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

Vstupné: 1 €
(deti a ženy zadarmo)

FK VYSOKÉ TATRY MFK KEŽMAROK

Tatranská Lomnica - futbalové ihrisko
Majstrovský zápas 9. kola 5. futbalovej ligy.

celý
mesiac
Št.-Ne.: 10:00-18:00

Vstup voľný

30

15:30 h

NEDEĽA

Organizátor: Občianske združenie Žiť Tatry +421 905 174 847

ALOIS CHYTIL V TATRÁCH
Starý Smokovec – Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe

Výstava fotograﬁí vydavateľa, publicistu a fotografa.
Organizátor: Múzeum tatranskej kinematograﬁe a fotograﬁe,
+421 949 202 493

viac na www.vysoketatry.sk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Dátum a čas poduja a: celý september 2018

