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Letecká
záchrana
v horách
Počiatky leteckej vrtuľníkovej záchrany siahajú
vo Vysokých Tatrách do šesťdesiatych rokov minulého
storočia, kedy uskutočnili členovia horskej služby
prvé záchranné lety. Pomocou helikoptéry Mi-4
pátrali po zablúdených turistoch a v roku 1965
uskutočnili prvý transport zraneného.

archív ATE

Deň detí sa dá osláviť rôznymi spôsobmi.
Žiaci tatranských základných škôl si zasúťažili v bežeckých štafetách, ktoré sa niesli
v olympijskom duchu. Viac na str. 4 a 5.

Vrtuľníky sa u nás
spočiatku používali na transport stavebného
materiálu
na tatranské chaty či
horské hotely. Istý čas sa uvažovalo, že by mohli nahradiť
aj tatranských nosičov – typických „zásobovačov“ vysokohorských chát. K tomuto našťastie
nedošlo a so zásobovaním
chát stroje pomáhajú len
sporadicky – prevažne pred
letnou sezónou alebo počas
väčších rekonštrukcií. Narastajúca návštevnosť Tatier sa podpísala
na zvýšení úrazovosti. Pre nevyhnutné
zefektívnenie zásahov sa začali koncom
60. rokov intenzívne využívať na záchranu vrtuľníky, ktoré sú dnes už ne-

Výstava Majstri ľudovej umeleckej výroby
v Galérii ÚĽUV Ttaranská Lomnica čoskoro
končí. Po 18. 6. sa môžete tešiť na ďalšiu expozíciu slovenských umelcov . Viac na str. 8.

odmysliteľnou súčasťou zásahov vo vysokohorskom teréne. Vďaka nim malo
nespočetné množstvo nešťastí šťastný
koniec. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba je v nasadení 24 hodín denne,
7 dní v týždni, 365 dní v roku. Zabezpečuje ju letecká spoločnosť Air Transport
Europe (ATE), ktorá sídli na popradskom letisku od roku 1991. Počiatky leteckej záchrany však neboli jednoduché.
Špecifické tatranské podmienky, nevyhovujúce technické vybavenie a nevhodné
stroje sa podpísali na dvoch tragických udalostiach, na ktoré sa nezabúda
ani po desiatkach rokov či polstoročí.
Od prvého pádu vojenského vrtuľníka
Mi-4 uplynulo 50 rokov. Od najväčšej
leteckej havárie v horách, kedy vyhaslo
sedem životov, uplynulo 40 rokov. 

Viac na strane 9.

So začiatkom cyklistickej sezóny súvisí
nielen celoslovenská kampaň Do práce na bicykli, ale aj tradičné podujatie
Okolo Tatier. Viac na str. 12.
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videli počuli

Štátne lesy TANAP-u koncom
mesiaca mája vydali upozornenie,
ktorým informujú turistov o poškodení drevenej lávky vo Veľkej
Studenej doline v lokalite Brána
a žiadajú ich o mimoriadnu opatrnosť. Premostenie je po zime
poškodené, prechádzať po ňom
je nutné po jednom. Do začiatku
letnej sezóny by malo byť však
opravené.
Vrtuľníková záchranná zdravotná služba ATE sa v utorok
4. júna spolupodieľala na prípravách koprodukčného filmu (poľsko-slovensko-holandského), ktorého veľká časť sa odohráva práve
v horách. Súčasťou pripravovaného medzinárodného filmového
projektu bude aj vrtuľník Augusta
A109K2 spolu s pilotom spoločnosti ATE.
V uplynulých dňoch členovia
Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Základnej organizácie Vysoké Tatry pomáhali Štátnym lesom TANAP-u pri čistení
a údržbe Symbolického cintorína
pri Popradskom plese.
V nedeľu 9. júna sa uskutočnil
V. ročník Behu na Minčol (1 363
m. n m.) neďaleko Višňového
pri Žiline. Na športovom podujatí mal svoje zastúpenie aj ŠKP
Vysoké Tatry. Ako prvý dobehol
do cieľa Peter Mlynár s časom
25:41.3, výborné tretie miesto sa
ušlo Ondrejovi Benkovi-Rybárovi (25:55.9) a pekné umiestnenie
– ako šiesty v poradí – dosiahol
aj Martin Mlynár (27:39.7). Bežci absolvovali trať dlhú 4 100 m
s prevýšením 522 m.
Dňa 14. júna si pripomíname
Medzinárodný deň darcov krvi.
Práve od nich závisia milióny ľudských životov. Doposiaľ neexistuje
žiadna umelo vyrobená náhrada
krvi, preto pacienti v hraničných
situáciách zostávajú odkázaní
na nezištnosť dobrovoľných darcov. Slovenský červený kríž sa už
70 rokov venuje aktívnemu náboru
nových darcov, uskutočňuje mobilné odbery či rôzne kampane a zvyšuje povedomie Slovákov. Viac ako
11-tisíc mnohonásobných darcov
krvi je každoročne ocenených plaketami dr. Janského a medailou dr.
Kňazovického. V súvislosti s oslavami významného dňa sa aj tento
rok v dňoch 10. až 14. júna koná
v 8 mestách kampaň Divadelná
kvapka krvi. Ak ste zdraví a ochotní pomôcť tým, ktorí to potrebujú,
pridajte sa aj vy k dobrovoľným darcom, každý odber sa počíta!  mp
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Na trhu práce je núdza o zamestnancov
Cestovný ruch je vo Vysokých Tatrách hlavným odvetvím poskytujúcim príjmy pre obyvateľov i samosprávu. S narastajúcou návštevnosťou stúpajú nároky na materiálno-technické vybavenie mesta, infraštruktúru a v neposlednom rade na kvalitné služby v oblasti
turizmu. Nájsť kvalifikovanú pracovnú silu je čoraz ťažšie, a tak Združenie cestovného
ruchu Vysoké Tatry zorganizovalo prvú mikroregionálnu Burzu práce. Zamestnávatelia
odprezentovali Tatry ako skvelú destináciu pre oddych, ale aj na prácu.
Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry (ZCR VT)
v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu
región Vysoké Tatry a Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny (ÚPSVaR) s finančnou podporou Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky zorganizovali
stretnutie
zamestnávateľov
s potenciálnymi zamestnancami v priestoroch kongresového centra v Grand Hoteli
Bellevue.
Mikroregionálna
Burza práce bola zameraná
najmä na pozície kuchár, čašník, recepčný a pracovník
wellness zariadenia.
V súčasnosti dosahuje miera
evidovanej nezamestnanosti
v popradskom okrese hodnotu 5 %, no zariadenia v oblasti
služieb cestovného ruchu stále cítia núdzu o kvalifikovaný
personál. Na stretnutí predstavili voľné pracovné miesta
zamestnávatelia z 15 subjektov pôsobiacich vo Vysokých
Tatrách v oblasti gastronómie,
ubytovacích zariadení, kúpeľníctva, poskytovatelia služieb
cestovného ruchu a zástupcovia odborných škôl.
Lepšia práca
ako v zahraničí

Zamestnávatelia a poskytovatelia služieb odprezentovali
uchádzačom o zamestnanie
Tatry ako región s kvalitnými možnosťami uplatnenia.
V službách cestovného ruchu
každoročne narastá počet
zamestnancov, za posledné
roky stúpli aj mzdy. Cieľom
poskytovateľov služieb je prilákať do Tatier mladých ľudí,
motivovať Slovákov pracujúcich v zahraničí, aby sa vrátili
a uchytili na domácom trhu
práce. Benefitom zamestnanosti vo Vysokých Tatrách
je okrem krásneho prostredia celoročná ponuka práce.
Zatiaľ čo svetové destinácie
ponúkajú prácu len sezónne –
prímorské oblasti počas leta,

Nevšedná Burza práce bola príležitosťou na priame oboznámenie sa uchádzačov o zamestnanie
s ponukami zamestnávateľov.

horské strediská v zimnom
období, záujem o šikovných
zamestnancov je v Tatrách
počas celého roka. Slovákov
láka do zahraničia najmä vyššie platové ohodnotenie. Nie
vždy si však uvedomia, že tam
odpracujú mesačne omnoho
viac hodín a náklady na bývanie či stravovanie sú taktiež
neporovnateľne vyššie ako
u nás. Aj preto je mzda, ktorú
v zahraničí dostanú, skreslená
týmito faktormi.
Séria podujatí
pre podporu zamestnania

„Oblastná organizácia cestovného ruchu spoločne s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny nám výrazne pomohli
už pri prvom podujatí, ktorým boli Raňajky so zamestnávateľmi. Na tomto druhom
podujatí sa môžu zamestnávatelia odprezentovať a získať
kontakty nielen na uchádzačov o zamestnanie, ale aj na
úradníkov, ktorí im môžu

byť nápomocní v rôznych
otázkach. Zvolili sme takúto
formu prezentácie – priame
stretnutie so zamestnávateľmi. Najbližšie pripravujeme
školenia pre zamestnancov –
pre recepčné, chyžné, kuchárov a wellness pracovníkov.
Zatiaľ máme pozitívne ohlasy
a tak budeme pravdepodobne
v tejto sérii podujatí pokračovať aj o rok,“ zhodnotila
predsezónne stretnutie Lenka
Syrovátková, výkonná riaditeľka ZCR VT. Prvý ročník
burzy práce bol naozaj úspešný. Okrem 15 vystavovateľov
zo zariadení od Štrbského
Plesa po Bachledovú dolinu
ho podporilo svojou účasťou
okolo 200 návštevníkov z rôznych kútov Slovenska, ktorí
majú záujem o zamestnanie
v oblasti cestovného ruchu
priamo vo Vysokých Tatrách.
Séria podujatí organizovaných Združením cestovného ruchu bude pokračovať
kb
po letnej sezóne. 
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Kroky vpred v odpadove j politike
Zálohovanie PET fliaš a plechoviek sa stane na Slovensku realitou už vo veľmi blízkej budúcnosti, pričom v strednej Európe
budeme prví. Záverom mája zákon o zálohovaní schválila vláda. Ide tak o zásadný krok, ktorý by mal prispieť k výraznému
zníženiu množstva voľne pohodených odpadkov tohto druhu.
Značná záťaž
na životné prostredie

Podľa dostupných informácií
Ministerstva životného prostredia SR sa každoročne na slovenský trh dostane asi miliarda
plastových fliaš, pričom takmer
polovica končí na skládkach
alebo – čo je ešte horšie – voľne pohodená v prírode. Novoschválený zákon by mal
zabezpečiť, aby 95 % z celého
objemu končilo v recyklačných
zariadeniach.
Celosvetový trend týkajúci
sa odpadu je už dnes naozaj
alarmujúci, preto každý pokus

o zlepšenie situácie sa počíta. Zelený rezort zálohovanie
nápojových obalov považuje
za kľúčový.
Beh na dlhé trate

Hoci sa už v minulosti medzi
politikmi našli takí, ktorí mali
v tejto oblasti snahu zmeniť
veci k lepšiemu, výraznejší posun nastal až koncom minulého
roka. Práve minister životného
prostredia László Sólymos prišiel s konkrétnym legislatívnym
návrhom vychádzajúcim z odbornej analýzy Inštitútu environmentálnej politiky. Pravdou

však je, že kroky k zlepšeniu
situácie v tomto smere otvorene podporujú takisto mnohé
ďalšie odborné či laické organizácie a združenia, ktoré voči
životnému prostrediu nie sú
ľahostajné.
Zákon v číslach

Ako uvádza enviro rezort,
zálohovanie PET fliaš a plechoviek bude povinné len pre prevádzky a obchodné reťazce

väčšie ako 300 m2. Právna norma počíta s výškou zálohy 12
centov za plastovú fľašu a 10
centov za plechovku. Legislatívu musí ešte schváliť parlament
a po podpise prezidentom SR
by mala nadobudnúť účinnosť
1. januára 2020. Zálohovanie by
sa reálne spustilo v roku 2022 –
po nastavení celého systému
zálohovania, vrátane zabezpečenia vratných automatov a celmp
kovej logistiky. 

ilustračné foto

V platnosti je letný cestovný poriadok
Od nedele 9. júna začal na železniciach platiť letný cestovný poriadok. Zaujímavé nové vlakové spojenia sa priamo dotýkajú aj podtatranského regiónu
a bezpochyby potešia nadšených cestovateľov či turistov, ktorí sa chystajú
užívať si letnú dovolenku na Slovensku.
K zjednodušeniu cestovania, no najmä
k podpore cestovného ruchu v regióne má
prispieť aj tohtoročná prázdninová novinka: počas víkendov budú premávať rýchle
spojenia z Popradu cez Kežmarok a Starú
Ľubovňu do poľskej Muszyny a späť. Nadväzovať budú zároveň aj na prípoje sme-

rom na Krynicu a Nowy Sacz, čo cestujúcim umožní dostať sa až do/z Krakova.
V súvislosti s turistickou sezónou nastanú zmeny aj na úseku ozubnicovej železnice Štrba – Štrbské Pleso, kde bude zavedených päť párov vlakov. Na úseku trate
Tatranských elektrických železníc (TEŽ)

Poprad-Tatry – Štrbské Pleso budú súčasne
zavedené dva páry vlakov a na úseku trate
TEŽ Starý Smokovec – Tatranská Lomnica
pribudne jeden pár nových vlakov.
Aj pre návštevníkov festivalu Európskeho ľudového remesla v Kežmarku, bude
v deň konania, t. j. 13. júla, k dispozícii posilnená železničná doprava. Na úseku Kežmarok – Stará Ľubovňa budú v tento deň
osobitne premávať dva osobné vlaky.
mp
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Deti prišiel pozdraviť
aj primátor Ján Mokoš

Štafety odbehli
žiaci s maximálnym
odhodlaním.

Tanečníci predviedli svoje umenie.

Hoci víťazstvo poteší, dôležitejšia je radosť a dobrý pocit.

Napísali ste nám

Poďakovanie patrí bezpochyby aj pedagógom.

Detská atletika pre Tatry

V krásnu horúcu sobotu sa v športovom areáli pri Základnej škole v Dolnom Smokovci
konal jubilejný ročník pretekov Detská atletika pre Tatry 2019. Organizátorom pretekov bol pán tréner Jaroslav Michalko, OZ AO-Tatry a mesto Vysoké Tatry v spolupráci
so všetkými tatranskými základnými školami.
Atletických súťaží – skok
do diaľky z miesta, hod medicimbalom, hod loptičkou na cieľ,
prekážkový beh i vytrvalostný
beh – sa zúčastnili žiaci prvého stupňa. Sily si zmeralo päť
družstiev. Po dve družstvá zo ZŠ
vo Vyšných Hágoch a v Tatranskej Lomnici a jedno družstvo
zo Základnej školy v Dolnom
Smokovci. Mnoho detí sprevádzali aj rodičia, ktorí svoje ratolesti povzbudzovali. Deti sa
bavili, športovali a súťažili s veľkým nasadením. V celkovom

hodnotení obsadilo 1. miesto
družstvo zo ZŠ Vyšné Hágy
a 2. a 3. miesto žiaci zo ZŠ Tatranská Lomnica. Poradie však
nebolo dôležité, pretože ako
povedal pán Michalko: „V tento deň zvíťazili všetci, ktorí si
prišli zašportovať a neostali
sedieť doma pred televízorom alebo počítačom.“
Za rodičov malých
atlétov ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
ročník!
Beáta Evansová
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V e s e l é o s l av y MDD v d v o c h d ň o c h
Deň tatranských detí priniesol všetkým zúčastneným veľa radosti – nechýbal pohyb, kultúrne
vystúpenie, no pravdaže aj drobná sladkosť.
Mestské podujatie Tatry deťom sa uskutočnilo na sklonku minulého mesiaca: štvrtok
30. mája patril škôlkarom,
ktorí sa stretli v areáli Kúpeľov Nový Smokovec, kde
pre nich bolo pripravené
predstavenie s názvom Ako
Tom pribral v podaní dvojice
zabávačov Toma a Ela. Najmenší Tatranci si pri ňom
zašportovali, zaspievali, no
dozvedeli sa čosi aj o zdravej
výžive.
Na tých starších čakal bohatý program deň nato, 31.

mája. Školáci všetkých troch
tatranských základných škôl
sa v areáli Základnej školy
s materskou školou Dolný
Smokovec zúčastnili Olympijského dňa, ktorý spoločnými silami pripravili Olympijský klub Vysoké Tatry,
mesto Vysoké Tatry a ZŠ s MŠ
D. Smokovec. Na programe
boli štafetové behy v štyroch
kategóriách (1. – 2. ročník, 3. –
4. roč., 5. – 6. roč., 7. – 9. roč.).
Mladí športovci v šesťčlenných štafetách ukázali súťaženie v olympijskom duchu

Zábavné duo Tom a Elo.

fair play, na školskom dvore
nechýbala pravá športová
atmosféra – bežcom fandili a povzbudzovali ich všetci
spolužiaci a kamaráti. O veselú náladu sa starala aj dvojica
známych moderátorov: Dušan Kubaň a Michal Novák.
Po skvelých bežeckých výkonoch čakalo deti prekvapenie
v podobe tanečnej šou jednej

z najznámejších slovenských
skupín súčasnosti Phantoms
Crew. Tí sú na tanečnej scéne od roku 2008, pričom žnú
jeden úspech za druhým, a to
nielen doma, ale aj vo svete.
Pätica tanečníkov sa venuje
rôznym štýlom streetdancu,
ktorý kombinuje a dopĺňa
akrobatickými prvkami.
mp


Súčasťou programu bolo tiež ocenenie tých tatranských detí,
ktoré mesto reprezentujú pri rôznych príležitostiach a my všetci
na nich môžeme byť právom pyšní!
Detský športový čin roka
Jakub Bačkor a Oliver Korbela, ktorí sa zúčastnili celosvetového
charitatívneho behu Wings for life World Run – APP RUN Vysoké Tatry. Napriek mimoriadne nepriaznivým poveternostným podmienkam
(hustý dážď, nízka teplota) obaja odbehli viac ako 8km na pomoc tým,
ktorí behať nemôžu.
Detský športovec roka
Sánkar Christián Bosman z klubu TJ Vysoké Tatry zvíťazil na majstrovstvách Slovenska v štartoch na ľade a na medzinárodných žiackych pretekoch Welt-Jugend-Challenge 2019 Innbruck-Igls skončil
na výbornom 4. mieste.
Strelec Radoslav Rác na majstrovstvách SR v športovej streľbe žiakov získal 1. miesto s osobným rekordom 295 bodov z 300 možných.
Bežec na lyžiach Oliver Vrábel si vybojoval: 1. miesto na majstrovstvá SR v behu na lyžiach klasickou technikou; dvakrát 3. miesto
na majstrovstvách SR v behu na lyžiach (štafeta a vytrvalostné preteky); 1. miesto team šprint a 1. miesto Cross Country Cross na Zimnej
Kalokagatii – školské majstrovstvá SR v behu na lyžiach; 1. miesto
v rámci Slovenského pohára v behu na lyžiach.
Bežkyni na lyžiach Hane Chudíkovej patrí: 1. miesto team šprint
a 2. miesto Cross Country Cross na Zimnej Kalokagatii – školské majstrovstvá SR v behu na lyžiach; 2. miesto v rámci Slovenského pohára
v behu na lyžiach.
Bežkyňa na lyžiach Tímea Polorecká získala 1. miesto Cross Country
Cross na Zimnej Kalokagatii – školské majstrovstvá SR v behu na lyžiach.
Katarína Ambrózová sa stala majsterkou Slovenska vo voltíži.
Zjazdová lyžiarka Tamara Dorková je celková víťazka Slovenského
pohára v obrovskom slalome.
Zjazdový lyžiar Andrej Barnáš sa umiestnil na 2. priečke v celkovom
hodnotení Slovenského pohára vo svojom ročníku.
Martin Matúšek skončil na 2. mieste na pretekoch Slovenského pohára a na 3. mieste na majstrovstvách SR v športovom lezení.

Prijatie jubilujúcich Tatrancov

V utorok 4. júna v obradnej sieni mestského úradu v Starom
Smokovci primátor mesta Ján Mokoš spolu s poslancami mestského zastupiteľstva Darinou Jatiovou, Jurajom Husovským, Matejom Líškom a Ivanom Urbanovičom privítali obyvateľov mesta,
ktorí sa v nedávnom čase dožili významných životných jubileí.
Medzi inými, kvetinu a milé slová prijali aj najstaršie prítomné
jubilantky – pani Magda Jakubeková z Tatranskej Lomnice, kto-

rá oslávila úctyhodných deväťdesiatpäť rokov, a pani Mária Brejčáková z Nového Smokovca, ktorá oslávila okrúhle deväťdesiate
narodeniny. Všetkým prítomným popoludnie spríjemnili a najmä
oslávencov potešili deti z Materskej školy Nový Smokovec, ktoré
svojím oduševneným a roztomilým vystúpením vyčarili úsmevy na tvárach. Jubilantom aj touto cestou želáme pevné zdravie
do ďalších rokov a mnoho spokojných chvíľ. 
mp
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Súťaž preverila v e d o m o s t i ž i a kov
Víťazmi vedomostnej súťaže Putovná sova, ktorú už po pätnásty raz usporiadali Štátne lesy TANAP-u, sa v kategórii starších žiakov stali šiestaci z Veľkej Lomnice, spomedzi mladších
žiakov sa najlepšie darilo tretiakom z Lendaku. Víťazi, ktorí sa
na súťaž pripravovali pod vedením učiteľov a lesných pedagógov, získali putovnú sošku sovy, ktorá je symbolom múdrosti.
Prevažná časť súťaže, ktorá preverila vedomosti žiakov
základných škôl od Oravy až
po Haligovce, sa prvý raz konala v Expozícii tatranskej
prírody – botanickej záhrade.
O putovnú sošku sovy bojovalo dvadsať trojčlenných
súťažných družstiev – deväť
v kategórii mladších žiakov,
jedenásť v kategórii starších
žiakov. Znalosti školákov preveril úvodný vedomostný test
zameraný na horopis Tatier,
živočíchy a horniny, po ňom
sa museli popasovať s tzv. poznávačkami prírodnín. Okrem

drevín, ktoré určovali podľa
vetvičiek, šišiek i kôry, museli
správne pomenovať aj vzorky
hornín a na základe preparátov a obrázkov trafiť aj správne názvy obyvateľov zvieracej
ríše. V nesúťažnej časti si vyskúšali streľbu zo vzduchovky,
skladali drevené puzzle, zabavili sa hodom šiškou do prúteného koša či jazdou na lanovke
ponad rozkvitnutú záhradu.
Sovy po roku prileteli
z Oravy

Po vlaňajšej dominancii
školákov z Oravy neodleteli

Víťazné družstvo starších žiakov.

Putovné sovy tento rok ďaleko. V kategórii starších žiakov najviac bodov získali žiaci
6.A z Veľkej Lomnice.
Súťažné družstvo v zložení Karin Krempaská,
Simona
Nálepková
a Andrea Pompová sa
z víťazstva tešilo spoločne s učiteľkou Annou Galschneiderovou
a lesným pedagógom
Michalom
Jurčom.
Druhí skončili šiestaci z Haligoviec a tretí
bol ekokrúžok z Trstenej. O poradí mladších žiakov rozhodli
až rozstrelové otázky.

Víťazstvo si napokon odniesla
trojica žiakov 3.D z Lendaku
– Laura Majerčáková, Klára
Neupauerová a Samuel Halčin,
ktorí celý rok usilovne pracovali a študovali pod vedením
pedagogičky Ruženy Vaverčákovej a lesného pedagóga Jána
Halčina. Na druhé miesto sa
posunuli piataci z Haligoviec
a tretiu priečku obsadili členovia prírodovedného krúžku
z Liptovskej Kokavy. Víťazi
si okrem vecných cien z Tatier odniesli aj drevené sošky
Putovnej sovy, ktoré im budú
úspech v súťaži pripomínať
počas nasledujúceho školského
ŠL TANAP-u kb
roka. 

„Niektoré dopravné prostriedky kedysi
vyvolávali strach a predsudky. Kým sa
stali bežnou súčasťou každodenného života, prekonali množstvo zmien. Zmenil
sa aj pohľad ľudí na ne. Priniesli pokrok
a na druhej strane problémy. História
dopravy je veľmi zaujímavá. Najmä v horách, kde sú nutné aj neobvyklé riešenia.“

Ochotníci z Divadla Paľa Bielika Tatranská Lomnica zaručene
rozosmejú divákov kežmarského festivalu Divadlenie. Mladí
herci odohrajú úspešnú komédiu Dva tucty červených ruží,
ktorú nacvičili pod vedením Aleny Čechovej a režisérov Dušana Kubaňa a Michala Nováka. V hre plnej humoru a spletitých udalostí manželského stereotypu sa podarí hlavnému
predstaviteľovi oživiť stratenú lásku vytvorením fiktívneho
ctiteľa. Divadelnú komédiu podľa predlohy Alda de Benedettiho odohrajú túto nedeľu (16. júna) na divadelnom pódiu v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku o 18.30
hodine. Na javisku sa predstaví Soňa Ferenčíková, Barbora
Petrovová, Matúš Gonda a Matúš Kostelník.

kb

Tieto slová tvoria úvodnú myšlienku výnimočnej knižnej publikácie z Vydavateľstva IB Vysoké
Tatry, ktorá podáva ucelený obraz
o vývoji dopravy a dopravných
zariadení vo Vysokých Tatrách
a podhorí. Za zrodom knihy História dopravy vo Vysokých Tatrách
stojí autorská dvojica Ivan Bohuš st.
a ml. Táto publikácia nezaujme len
milovníkov technických zariadení,
ale poteší každého, kto sa zaujíma
o Vysoké Tatry. Autori prinášajú
nový pohľad na klasické, ako aj ne-

zvyčajné dopravné prostriedky používané v minulosti a súčasnosti.
Dozviete sa napríklad zaujímavosti o riečnej doprave pod Tatrami,
diaľkovej doprave konskými povozmi, fiakristoch, trolejbusoch,
lesnej železnici, lanovkách či mnohých prvenstvách, ktoré sa zapísali
do histórie dopravy v Tatrách.
Prezentácia novej publikácie
sa uskutoční v sobotu 22. júna
o 15.45 hodine na železničnej stanici v Starom Smokovci.
kb


avizujeme

Tat r y n a p l át n e
Tatry sú zdrojom inšpirácie mnohých umelcov, a tak to bolo odjakživa. Nechýbajú
v národných ľudových piesňach, očarovať sa nimi nechávali a dodnes nechávajú
literáti z rôznych kútov sveta a v neposlednom rade ich vždy, keď je príležitosť,
na plátno zachytia i výtvarní umelci. Jedným z takých je tiež maliar Vladimír Burian,
pre ktorého Tatry navždy zostanú druhým domovom.
Autor stoviek obrazov
s tatranskými motívmi niekedy pracoval v Grandhoteli
Praha v Tatranskej Lomnici.
Maľovanie bolo jeho hobby,
venoval sa najmä maľbe krajiniek, pričom jeho prioritami boli práve Tatry. Jeho top
miestami boli Vyšná a Nižná
Boca na úpätí Nízkych Tatier
a bezpochyby aj Vysoké Tatry,
z ktorých najradšej zachytával
na plátne Kriváň od Podbanského a neďaleký Ždiar, a to či
už samotnú dedinku, kostolík
Tatranské impresie očami V. Buriana
alebo horstvo. Neskôr ho život
zavial späť do Brna, kde pracovne pôsobil v hoteli Continental, a žije tam dodnes,
vo veku deväťdesiatšesť rokov.
„Spoznali sme sa tak, že
som kedysi pracoval v smokoveckom Grande, kde mal pán
Burian veľa obrazov. Neskôr
po revolúcii viselo mnoho jeho
diel v hoteli Permon na Podbanskom či v Patrii na Štrbskom Plese. Keďže chodieval
maľovať do Ždiaru a na Pod(pokračovanie na str. 14)

Sviatok detí ešte o čosi pestrejší
Sobota 1. júna sa pod tatranskými končiarmi okrem
Medzinárodného dňa detí
niesla aj v duchu Víkendu
otvorených parkov a záhrad.
Expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici sa
do celosvetového podujatia
zapojila už po šiesty raz.
Botanická záhrada, rozprestierajúca sa na ploche 3,2
hektára, je domovom viac ako
tristo druhov drevín a bylín,
okrem toho tiež rozmanitých
druhov žiab, mlokov, jašteríc
a ďalších zástupcov fauny. Keďže podujatie termínovo pripadlo na rovnaký deň, kedy
deti oslavujú svoj sviatok,
malí návštevníci mali vstup
zadarmo.
Jednotlivé zákutia do farieb
rozkvitnutej botanickej záhrady záujemcom priblížili
odborníci, ktorí boli počas celého dňa k dispozícii. Nechý-
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bali komentované prehliadky
či ukážky pikírovania rastlín,
poznávanie zástupcov z ríše
zvierat a pre najmenších tvorivé dielne alebo lúštenie botanickej tajničky.
mp


archív ŠL TANAP-u

Od 1. júna je na svete nová turistická aplikácia Xplór, ktorá je
skvelým virtuálnym sprievodcom
po tisícke pamiatok na Slovensku
a v Českej republike. Jej súčasťou
je prehľadná mapa, detailné popisy
zaujímavých miest a odporúčania,
ktoré miesta sa oplatí vidieť. Užívateľ môže nahrať vlastnú fotografiu alebo hodnotiť miesto. O svoje
zážitky sa však môže podeliť tiež
s priateľmi či ďalšími turistickými
nadšencami. Dôležitou súčasťou
sú aj suveníry – mince, z ktorých
výťažok finančne podporí projekty
cestovného ruchu nadácie Xplór.
Na tých autori nápadu spolupracujú s miestnymi organizáciami
cestovného ruchu, občianskymi
združeniami či inými neziskovými
spoločnosťami, vďaka ktorým vedia finančné prostriedky smerovať
adresne a efektívne.
V termíne od 3. júna do 1.
novembra Podtatranská knižnica v Poprade v spolupráci s o. z.
Tiililand organizuje výstavu s názvom Čítanie s hračkou storočia.
Výstava je spojením modelov stavebnice LEGO® a známych knižných titulov a poteší všetky vekové
kategórie – nechýba bájny Rokfort
z Harryho Pottera, súboj pri veži
Orthank z Pána prsteňov, Disney
zámok a mnohé ďalšie zaujímavosti. Podtatranský región má svojho
zástupcu v podobe modelu historického prvého trolejbusu-omnibusu z čias Rakúsko-Uhorska, ktorý premával z Popradu do Starého
Smokovca v rokoch 1904–1906
aj s ukážkou dobového platidla,
za ktoré si bolo možné zakúpiť
lístok. Výstava je prístupná v čase
otváracích hodín popradskej knižnice.
Letná turistická sezóna je predo dvermi. Už v sobotu 15. júna sa
opäť otvoria turistické chodníky
a na niekoľko mesiacov budú prístupné trasy aj na vysokotatranské
štíty. Napriek dobrému značeniu
turistických chodníkov však treba neustále dbať na bezpečnosť
a obozretnosť pri pohybe vo vysokohorskom teréne, správnu výbavu a nepreceňovať tiež svoje fyzické možnosti.
Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad pozýva
všetkých milovníkov retro vlakov
a električiek na prvú tohtoročnú
jazdu pre verejnosť historickou
električkou Kométa. Odviezť sa
ňou budete môcť v nedeľu 16. júna
do Tatranskej Lomnice na otvorenie letnej sezóny s bohatým kultúrnym programom v centrálnom
mestskom parku. Kométa sa vydá
(pokračovanie na str. 8)
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(dokončenie zo str. 7)

po svojej tradičnej trase, zo stanice
Poprad-Tatry zamieri do Starého
Smokovca o 10.35 a odtiaľ bude
premávať do Tatranskej Lomnice
a späť. Na poslednú jazdu vyrazí zo Smokovca do popradského
depa o 16.10 hod. Cestovné lístky
si budete môcť zakúpiť priamo
u sprievodcu na nástupišti pred
električkou.
Všetky ženy a dievčatá, ktoré si
rady zacvičia, sa môžu opäť tešiť
na spoločný intenzívny dvojhodinový Urban Training KariTraa.
Tentoraz sa uskutoční pri hoteli
Panorama na Štrbskom Plese, a to
v sobotu 15. júna od 14.00 do 16.00
hod. Účastníčky 120-minútového
cvičenia si užijú radosť z pohybu,
neopakovateľné tatranské výhľady
a zrelaxujú sa v príjemnej spoločnosti.
Od piatka 7. júna sú opäť
otvorené brány Pieskovej zoo
v Poprade-Veľkej, kde na malých
zvedavcov čakajú nové zvieracie
sochy. Otvorená je denne od 10.00
do 20.00 hod.
Zberatelia nulových eurobankoviek sa môžu tešiť na ďalšiu
zo série – od 22. júna sa v predaji
objaví tiež nulová bankovka „Poprad – erby mesta“. Zakúpiť si ju
bude možné v popradskej Mestskej
informačnej kancelárii.
V dňoch 12. až 15. júna sa koná
festival gastronómie a kultúry
Viva Italia, ktorého zázemie bude
v Poprade, no kúsok Talianska si
návštevníci budú môcť vychutnať aj v Kežmarku (ktorý oslavuje
svoje 750. výročie) či Levoči (pri
príležitosti prvej písomnej zmienky mesta). Chýbať nebudú gastronomické stany, festival talianskych
filmov v popradskom kine Tatran,
koncerty sardínskych folklórnych
súborov či sprievod kostýmov
a ďalších umelcov. Predstavia sa
tiež pouliční hudobníci, pre deti je
pripravené divadelné predstavenie
a milovníkov výtvarného umenia
určite poteší vernisáž v Tatranskej
galérii. Veľkým lákadlom bude
však koncert mužského speváckeho zboru, ktorý sa postupne predstaví divákom vo všetkých troch
mestách, a nočná vizuálno-hudobná šou.
Kežmarská Galéria u anjela
ponúka do 3. júla návštevníkom
možnosť prezrieť si olejomaľby
výtvarníka a kňaza Martina Šafárika. Výstava je nielen ekologickým apelom, ale aj posolstvom
o víťazstve svetla nad temnotou.
Autor sa vo svojej tvorbe inšpiruje
biblickými žalmami a sakrálnymi
témami. mp

Majstrovstvo tradičnej výroby
Maľba na sklo je prejavom umeleckej tvorivosti ľudovej výroby.
V roku 2018 udelilo Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV)
šiestim výrobcom titul „Majster ľudovej výroby“. Ten získala
aj Milota Schusterová, ktorej diela na skle si môžete pozrieť
na výstave v Tatranskej Lomnici do 18. júna.

Na Medzinárodný deň detí si mohli návštevníci Galérie a predajne ÚĽUV
v Tatranskej Lomnici vyskúšať tvorbu obrazov pod vedením Jany Michalkovej. Tá návštevníkov oboznámila s tajmi techniky maľby na sklo temperovými farbami, ktorými vypĺňa jemne nakreslené kontúry ľudových, dedinských či sakrálnych obrazcov. 
M. Galliková

Na Slovensku siaha tradícia
maľby na sklo do 18. storočia.
Ľudoví umelci sa jej venovali
najmä v oblasti niekdajšej Zvolenskej a Novohradskej stolice, kde sa nachádzali sklárne.
Náboženské či ľudové motívy
maľovali z opačnej strany – zrkadlovo, prevažne v zimných
mesiacoch, kedy mali menej
pracovných povinností. Tejto
technike sa venuje aj Milota
Schusterová, ktorá svoj prvý
obraz namaľovala ako dvanásťročná. Umelecký titul získala za zachovávanie techniky
a tvorbu originálnych jemných
diel s motívmi ľudových zvykov
a anjelov. Jej diela sú súčasťou
výstavy Majstri ľudovej umeleckej výroby I. Tá síce budúci týždeň končí, no od 20. júna do 29.
októbra bude v priestoroch
galérie pokračovanie výstavy,
ktorá predstaví tvorbu ďalších
6 majstrov ocenených umeleckb
kým titulom za rok 2018.

Sviatok horských vodcov

a otvorenie letnej vodcovskej sezóny

15. jún 2019

av izujeme

Tatranské spektrum

o 16.00

Horskí vodcovia majú v Tatrách nezastupiteľné miesto už niekoľko storočí. Od roku 1991 sa
združujú v Spolku horských vodcov, ktorý v spolupráci s Národnou asociáciou horských vodcov
Slovenska každoročne organizuje Sviatok horských vodcov. Každoročná oslava horského vodcovstva je spojená so svätením lán a horolezeckého vybavenia pri starosmokoveckej kaplnke, oddychom od vodenia a stretnutím priateľov. Kedysi sviatku horských vodcov patrila prvá augustová
sobota. Minulého roku sa slávnosť presunula na 15. jún – deň otvorenia letnej turistickej sezóny.

Tatranské spektrum
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Letecká havária vrtuľníka
Tento rok si pripomíname smutné výročia dvoch leteckých nešťastí, ktoré sa do čiernej kroniky zapísali ako jedny
z najväčších tragédií vo Vysokých Tatrách. Nešťastia, kedy vyhasli životy tých, ktorí obetavo pomáhali druhým.
Ani desiatky rokov nedokážu zahojiť bolesť zo straty priateľov, kolegov, manželov, otcov, bratov, synov...
Päťdesiat rokov
od prvej tragédie

Vojenský vrtuľník Mi-4, ktorý
horskej službe poskytlo Ministerstvo vnútra, sa v roku 1963 prvý raz
použil pri záchrannej pátracej akcii.
Bola rýchla a úspešná, rovnako ako
aj prvý transport zranenej horolezkyne z Popradského Ľadového
štítu v roku 1965. Avšak v kronike
záchranných akcií horskej služby
ostane navždy čiernymi písmenami
zapísaný 7. máj 1969. Dvaja záchranári – Bernard Jamnický a Eugen
Šándory, mali pilotom vrtuľníka Mi-4 ukázať možné pristávacie plochy v Studených
dolinách. Počasie im prialo, no pri obrate
vplyvom vzdušného prúdenia stroj ná-

27-ročný záchranár skonal pod troskami lietadla, ktoré ho privalilo. Jeho
kolega Bernard utekal so smutnou
správou na Zbojnícku chatu, odkiaľ
privolali pomoc. V ten deň sa zaprisahal, že do vrtuľníka už nikdy nesadne.
10 rokov – druhý pád

Po nešťastnej tragédii vo Veľkej Studenej doline nastalo v oblasti leteckej
záchrany obdobie temna. Model Mi-4
bol označený ako nevhodný pre špecifické tatranské podmienky. Záchranári sa však definitívne nevrátili
archív P. Rajtár ku klasickej záchrane a pôvodný vrtuľník
hle stratil výšku a zrútil sa na zem. Eugen nahradil výkonnejší model Mil Mi-8 letŠándory v snahe zachrániť sa vyskočil tes- ky ministerstva vnútra. Bol 25. jún 1979.
ne nad zemou cez otvorené dvere. Mož- Z niekoľkomesačnej himalájskej expedície
no práve to sa mu stalo osudným... Len sa na základňu horskej služby v Starom
Smokovci vrátil ku svojim kolegom Milan
Kriššák. Radosť z návratu v kruhu priateľov prerušila žiadosť o pomoc pre zranenú
turistku v oblasti Mlynickej doliny. Počasie
dovoľovalo nasadiť do akcie aj letku, ktorá
na palubu vrtuľníka Mil Mi-8 vzala šesťčlennú záchrannú skupinu. Záchrannej
akcie sa musel napriek dávnemu sľubu zúčastniť aj Bernard Jamnický, ktorý do vrtuľníka už 10 rokov nesadol.
O 15.35 hodine sa z výšky 1 953 metrov ozval nezvyčajný výbuch a dolinu
zaplavil dym. Nečakaný pád vrtuľníka si
vyžiadal 7 životov. Pri páde spôsobenom
zmenou vzdušného prúdenia a následným nárazom rotora o stenu Štrbského
štítu zahynuli 49-ročný mjr. Vladimír
Bačák, 42-ročný mechanik mjr. Václav
Dvořak a päť pracovníkov Tatranskej horskej služby: 36-ročný Bernard Jamnický,
35-ročný Pavol Huska, 33-ročný Martin
Hudák, 25-ročný Štefan Eštočko a po týždni v popradskej nemocnici následkom zranenia podľahol 35-ročný Milan Kriššák.
Druhý pilot Svatopluk Nič a záchranár
Ladislav Janiga pád ako zázrakom prežili.
Po vyliečení ťažkých poranení sa vrátili
k svojim pôvodným povolaniam.
Zatiaľ čo niektorí obetaví záchranári bojovali o svoj život, nemecká turistka, ktorá požiadala o pomoc, zišla spolu
s priateľmi dole. Zbytočnú smrť siedmych
záchranárov a pilotov pripomína pamätná
tabuľa a úlomky vrtuľníka na mieste nešťastia. Títo muži sa stali obeťami svojho
povolania, ktoré vykonávali so skutočným zanietením. Udalosť zatriasla celým
Československom, a tak sa s nimi prišli
do smokoveckého amfiteátra rozlúčiť tisíce ľudí, ktorí si vážili ich prácu. Boli to
muži, otcovia, ktorých tváre ostanú v spomienkach a srdciach všetkých tých, ktorí
kb
ich poznali, navždy mladé. 
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V s kr at k e
Priaznivcov lezenia poteší
čerstvá knižná novinka – lezecký sprievodca po Dreveníku,
ktorého autorom je Vladimír
Linek a kolektív. Tvorcovia
publikácie sa snažili podrobne
zmapovať celú drevenícku oblasť: Raj, Peklo a Červené previsy. Výsledkom je súbor všetkých
dostupných lezeckých ciest,
nechýba ani história – v ktorom
roku boli cesty spravené, kým
a kto absolvoval prvé prelezy.
Sprievodcu si možno zakúpiť
prostredníctvom internetovej
stránky www.skalynaslovensku.
sk alebo aj v Sherpa caffe v Starom Smokovci.
V piatok 21. júna sa uskutoční odhalenie pamätnej tabule
F. A. Hazslinszkemu – botanikovi, priekopníkovi mykológie
a lichenológie. Tabuľa sa odhalí
o 9.00 hodine na jeho rodnom
dome na Hlavnom námestí č. 42
v Kežmarku. Súčasťou programu bude aj sprístupnenie expozície F. A. Hazslinszky na ZŠ
Nižná brána, seminár o jeho
živote a diele ako aj príhovor
pravnuka či odborné prednášky.
Mesto Poprad vytvorilo
v mestskej časti Kvetnica nový,
viac ako desaťkilometrový
okruh určený na cyklistiku, beh
či nordic walking. Trasa začína
pri malom kameňolome, pokračuje na Strelnicu, kde sa napája
cyklochodník od sídlisk. Cesta
pokračuje okolo muflonieho
Zverníka a prechádza cez južnú
stranu mestských lesov, cez záhrady poza horáreň a späť k východiskovému miestu.
Most na slovensko–poľskom
hraničnom priechode Lysá Poľana je v kritickom technickom
stave. Slovenská správa ciest
preto plánuje v danom úseku rekonštrukciu, ktorá počas sezóny
obmedzí prejazd nákladnej doprave a autobusom. Plánovaná
obchádzka pre nadrozmerné
automobily bude prechádzať
cez Podspády, čím sa trasa značne predĺži.
Návrh nového Návštevného
poriadku Tatranského národného parku vyvolal vlnu búrlivých emócií. Najvýraznejšie
pripomienky vyšli od iniciatívy
Aj my sme Tatry, pod ktorú sa
podpísalo viac ako 16 500 ľudí.
Schvaľovanie návrhu je naďalej
v štádiu rokovania navrhovate(pokračovanie na str. 11)

Ochrana prírody

Zarybňujú tatranské potoky
Tatranské bystriny oživí nová generácia pstruhov. Počas júna
vypustia Štátne lesy TANAP-u do vodných tokov na území Tatranského a Pieninského národného parku šesťdesiattisíc kusov
násad pstruha potočného.
Prvých približne päťtisíc kusov násad pstruha potočného

vypustili pracovníci Strediska
genofondu rýb vo Východnej

Okrem pstruhov potočných a lipňov tymianových v rybníkoch
vo Východnej chovajú Štátne lesy TANAP-u aj pstruhy dúhové či hlavátky. Ryby záujemcom ponúkajú i na predaj – a to nielen vo forme
násad, ale i na konzum. Viac informácií nájdete na http://www.lesytanap.sk/sk/sluzby/stredisko-genofondu-ryb/.

už v stredu 5. júna do vrchných
úsekov Tichého a Kôprovského potoka, ktoré sa nachádzajú
v ochrannom obvode Podbanské. So zarybňovaním budú postupne pokračovať aj v ďalších
desiatich ochranných obvodoch Štátnych lesov TANAP-u.
Už tradične zruba polročné
rybky vysadia aj do vôd Bieleho Váhu, okrem pstruhov tam
však pribudne okolo päťtisíc
lipňov tymianových. „Zarybňovanie tatranských tokov má
svoje opodstatnenie. Je nevyhnutné predovšetkým preto, aby
sme udržali populácie pôvodných druhov rýb vyskytujúcich
sa v tejto oblasti,“ vysvetlil Peter
Kriššák, vedúci Strediska genofondu rýb Štátnych lesov TANAP-u vo Východnej. Z tatranských bystrín, kde majú ryby
ideálne životné podmienky, sa
postupne dostanú aj do nižšie
položených riek – či už je to
Orava, Poprad alebo Dunajec.
ŠL TANAP-u


Pribúdajú hektáre bezzásahového územia
Z informácií získaných na základe kontroly dodržiavania zákona o ochrane prírody a krajiny,
ktorú nariadil minister životného prostredia László Sólymos na začiatku roka, vyplýva, že vďaka
opatreniam obmedzujúcim či zakazujúcim činnosti v miestach prirodzeného výskytu hlucháňa
hôrneho sa výrazne darí chrániť tohto vzácneho živočícha.
Chránené biotopy

Viac ako tri desiatky doručených písomných
podnetov – to je číslo, ktorým sa zaoberali úradníci z rezortu starostlivosti o životné prostredie na okresných úradoch po celom Slovensku.
Dosiaľ bolo vydaných desať právoplatných rozhodnutí, ktoré majú zabezpečiť ochranu spomínaných operencov na rozlohe viac ako 2 860 hektárov, pričom sa jedná o 1 262 ha bezzásahového
územia a 1 598 ha územia obhospodarovaného
s ohľadom na potreby tohto vzácneho druhu
vtáctva. Bezzásahové územia boli určené napríklad na Muránskej planine, v TANAP-e alebo
v Kremnických vrchoch. Jedným zo zásadných
problémov pri napredovaní v tejto veci však je
dospieť k dohode s vlastníkmi dotknutých pozemkov.
Rezort životného prostredia schválil program
záchrany hlucháňa hôrneho na roky 2018 až 2022
v apríli minulého roku, no v predstihu – v marci
a decembri roku 2017 – zaslal okresným úradom
usmernenia, ako postupovať pri zabezpečovaní
ochrany biotopov tohto ikonického druhu slovenských lesov.

na roky 2018 – 2022. Od roku 2017 vláda schválila 13 programov starostlivosti o chránené vtáčie
územia. Ministerstvo si kladie za jeden z hlavných cieľov chrániť tie územia republiky, ktoré sú
domovom najvzácnejších druhov fauny a flóry.
Z toho dôvodu v ostatných troch rokoch rezort
prijal viacero konkrétnych opatrení na pomoc
ohrozeným druhom a biotopom.
Jedným z takých, z februára t. r., je tiež Envirostratégia 2030. Vláda SR jeho odsúhlasením
stanovila jasný cieľ – do roku 2025 má byť polovica územia každého národného parku bezzásahová. Ten istý zámer obsahuje aj novela zákona
o ochrane prírody, ktorá bola takisto schválená
koncom mája. Tá navyše zakazuje plošné výruby
v národných parkoch a akékoľvek výruby len
mp
so súhlasom štátnych ochranárov. 

Jasné priority ministerstva

V roku 2018 bol okrem Programu záchrany
hlucháňa hôrneho schválený aj ďalší dôležitý
dokument – Program záchrany tetrova hoľniaka

TASR
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Do práce na dvoch kolesách
Za nami je 6. ročník národnej kampane na podporu udržateľnej mobility na Slovensku Do práce na bicykli.
A hoci májové počasie cyklistickým nadšencom nie veľmi hralo do kariet, tisícky jazdcov z celej republiky
sa nedali odradiť nízkymi teplotami, dažďom či pod Tatrami mnohokrát ešte aj snehovými prehánkami.
Slováci celkovo za mesiac máj najazdili cestou
do práce 1 025 499 km, pričom toto číslo má
na svedomí rekordný počet prihlásených účastníkov. 12 687 jazdcov z 3 779 tímov spoločnými
silami ušetrilo 332,3 tony oxidu uhličitého –
okrem zlepšenia prístupu k životnému prostrediu tak spravili čosi pre svoje zdravie a kondíciu,
a okrem iného odľahčili dopravu v meste a okolitých komunikáciách.
Do súťaže, vyhlasovanej národným cyklokoordinátorom P. Klučkom z Ministerstva dopravy
a výstavby SR a za ktorou stojí aj Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, sa zapojili takisto
Tatranci. Pracovníci mestského úradu v Starom
Smokovci sa rozdelili do dvoch družstiev, pričom
viac kilometrov sa podarilo najazdiť druhému
tímu – dokopy 494 km (jazdci v zložení K. Bohušová, M. Pavligová a P. Vegh). Tím číslo jedna cestou do práce a z práce nabicykloval celkom
370 km (P. Cetinský, T. Kilian, J. Mokoš a E. Nemešany). Najaktívnejším cyklistom je už tradične T. Kilian, ktorý má za mesiac máj v pedáloch
Tohtoročnou novinkou bol spomienkový diplom
skvelých 281 km, najviac jázd absolvoval E. Neza účasť v kampani. Za Vysoké Tatry jazdilo v máji
mešany (v počte 38). Pre mnohých zúčastnených
do práce 6 tímov. 17 účastníkov najazdilo dokopy
je však bicykel súčasťou každodenného života,
4 748 km, čím ušetrilo 1 207 kg CO2.
no kampaň Do práce na bicykli bola bezpochyby príjemným spestrením. Čo je však najdôleži- byť väčšmi ohľaduplní aj touto cestou. A napotejšie, opäť sa ukázalo, že my Slováci máme ešte kon, v konečnom dôsledku je to benefit pre nás
E. Puškárová mp
stále rezervy a k životnému prostrediu môžeme samých.

Viac ako 50 rodín oslávilo Deň detí behom
Druhú júnovú nedeľu sa na Športovom
štadióne ŠK Štrba uskutočnil 34. ročník
bežeckej štafety 100 x 1000 metrov.
Štafetu, ktorá je už tradične súčasťou
osláv medzinárodného Dňa detí a športu, odbehlo 309 účastníkov.
Ako prví odštartovali bronzový
medailista v biatlone Pavol Hurajt,
hokejová legenda Arne Kroták
a hokejbaloví reprezentanti Igor
a Marek Hulínoví. Štafetový kolík
si v štyroch dráhach postupne preberali mladí aj skúsenejší bežci. Tri
kolá okolo futbalového štadióna
si v kočíku užil aj tohtoročný novorodenec Michal Kováč, najstarším bežcom bol 84-ročný Štrbian

Ondrej Šerfel a najrýchlejšie
približne 1000-metrovú trať
odbehol Vladimír Staroň
z Tatranskej Štrby, ktorý dosiahol čas 4:04. Zo žien bola
najrýchlejšia Miriam Kyselová s časom 4:35.

Oslavy s olympionikmi

Súčasťou sprievodného programu boli rôzne súťaže, do ktorých
sa zapojilo viac ako 120 detí. Popri súťažení si mohli zaskákať
na nafukovacom hrade, povoziť sa na detských štvorkolkách
a popozerať si hasičskú techniku.
Flexi&Fit štúdio záujemcom predstavilo cvičenia pilates a Martina
Handzušová s Ivetou
Garbinskou z Jumping Svit predstavili
cvičenia na trampolínach. Inštruktorky
z ŠK Štrba a Slovenskej asociácie Nordic
Walking oboznámili
účastníkov s technikou severskej chôdze
„Nordic
Walking“.
Na podujatie prišiel
bývalý hráč HK Poprad Arne Kroták,

jeden z najúspešnejších extraligových hokejistov, ktorý už v roku
2011 odohral viac ako 1000 zápasov a pokoril 500-gólovú hranicu.
K Arnemu sa pridali aj extraligoví
basketbalisti z BK ISKRA SVIT, reprezentant SR do 18 rokov Marek
Ivan a skúsený Stanislav Baldovský,
ktorý reprezentoval SR v kategórii dospelých, reprezentanti SR
v nohejbale Igor a Marek Hulínoví, viacnásobní držitelia medailí
z Majstrovstiev sveta a Európy, víťazi Svetového pohára a niekoľkonásobní majstri Slovenska. Basketbalisti a nohejbalisti predstavili svoj
talent v krátkej ukážke, po ktorej
nasledoval futbalový turnaj žiakov.
Športové podujatia v regióne
Podujatie sa uskutočnilo v rámci
európskej kampane MOVE Week
zameranej na rozvoj fyzických aktivít. Jej vyhlasovateľom je Medzinárodná asociácia športu a kultúry
ISCA. Tohto roku sa do nej zapojilo
14 105 podujatí z 38 krajín. Podujatie bolo taktiež súčasťou série behov Tatry v pohybe, ktorý pokračuje pretekmi Tatry running tour už
tento víkend.

kb
M. Smolka
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V s k r at ke
(dokončenie zo str.10)

ľov s odborníkmi a záujmovými
skupinami. Hoci letná turistická
sezóna začína už 15. júna, pravidlá v národnom parku zatiaľ
určuje Zoznam vyhradených
miest v Tatranskom národnom
parku.
Šéf Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlásil čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiarov na lesných pozemkoch,
čím žiada o zvýšenú pozornosť
pri manipulácii s ohňom.
Horskí záchranári boli požiadaní o pomoc pre 15-ročného
turistu z Litvy, ktorý pre vyčerpanie a dehydratáciu spojenú
s kŕčmi nedokázal zísť z Chaty
pri Zelenom plese na parkovisko Biela voda. Záchranári
mu po príchode poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť
a transportovali ho na parkovisko, odkiaľ pokračoval na požiadanie vlastnou dopravou.
Šesť inštruktorov a sedem
psovodov Horskej záchrannej služby (HZS) sa zúčastnilo
dvojdňového školenia vo Veľkom Lapáši. Preškolenie bolo
zamerané na preskúšanie vedomostí inštruktorov z metodiky
a zjednotenie postupov a metód
používaných pri výcvikoch psov
pre potreby kynológie HZS.
Účastníci sa oboznámili s novými metódami výcviku mladých
psov formou prednášky a praktického cvičenia v praxi, ktoré
viedol školiteľ v oblasti služobnej
a športovej kynológie p. Thót.
Psovodi precvičovali prvé fázy
výcviku v oblasti ovládateľnosti
a plošného vyhľadávania osôb.
Výkony zúčastnených boli zaznamenané pomocou videotechniky a neskôr analyzované.
Záchranári HZS boli požiadaní o pomoc pre pilčíka, ktorý
si pri práci s motorovou pílou
spôsobil vážne rezné poranenie
na dolnej končatine. Záchranári
požiadali o súčinnosť posádku
leteckej záchrany, ktorá zobrala
na palubu jedného záchranára
HZS a smerovali do Bielovodskej doliny. Na mieste nešťastia
boli pomocou navijaka vysadení
záchranár a lekár, ktorí poskytli
pacientovi neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Následne ho
letecky transportovali na ďalšie
ošetrenia do popradskej nemocnice. 
kb
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Aktuality z kultúry a športu
Prípravy na Tatranské kultúrne leto sú v plnom prúde, no
okrem toho pracovníci oddelenia kultúry a športu (OKaŠ)
chystajú aj ďalšie spoločenské podujatia.
Novinky z knižnice

Referentka tatranskej knižnice Janka Kapustová sa v uplynulých dňoch zúčastnila knihovníckeho školenia v českom
meste Jihlava, kde navštívila
aj tamojšiu vynovenú mestskú
knižnicu. Tá sa v roku 2003
presťahovala do historickej budovy, ktorá bola pôvodne jezuitským gymnáziom. Mesto ju
celú nádherne opravilo, pričom
sa zachovali pôvodné konštrukcie pamiatky a zároveň spĺňa
požiadavky funkcie modernej
knižnice. Všetok knižničný
nábytok na mieru navrhla architektka a vyrobený bol v Rakúsku. Knižnicu stále nejako
vylepšujú a pre tatranskú knižnú referentku bola táto návšteva naozaj veľkou inšpiráciou.
Ako dodal vedúci kultúry Ján
Bendík, „toto je príklad toho,
že v Čechách je vzťah ku kultú-

re predsa len na inej úrovni ako
u nás a podobných príkladov
nájdeme množstvo v rôznych
sférach kultúrneho života – môžeme len v dobrom závidieť“.
Keďže sa blíži leto, na budúcu stredu 19. júna prídu
škôlkari v tomto školskom roku
do smokoveckej knižnice na informatívnu prípravu poslednýkrát a knihy si budú môcť požičiavať opäť v septembri.
Z kultúry

Pred nami je víkend so štyrmi veľmi zaujímavými podujatiami: „Pre nás v OKaŠ je to
najťažší víkend roka, čo sa týka
náročnosti prípravy, no verím, že
každý si príde na svoje. Zdá sa,
že počasie by nám malo priať,
takže verím, že svojou účasťou
na podujatiach nás potešia nielen
návštevníci Tatier, ale aj domáci
obyvatelia,“ doplnil Bendík.

Lomnickí žiaci
suverénne najlepší

J. Kapustová
Zo športu

V mesiaci máj sa uskutočnila celoslovenská kampaň
Do práce na bicykli, do ktorej sa
zapojili aj pracovníci mestského
úradu. Okrem dobrého pocitu a spomienkového diplomu
od organizátorov sa stal tohtoročnou internou novinkou
aj putovný pohár OKaŠ, ktorý
si za našliapanú necelú päťstovku kilometrov vyslúžil tím číslo
dva (viac sa dočítate v samostatnom článku na strane 11).
Športový referent Peter
Végh tiež prezradil, že z taló-

na projektov Hory nápadov
sa zrealizoval ďalší z nich
– Detská atletika v Tatrách
pre školákov z prvého stupňa tatranských základných
škôl. „Podujatia v Dolnom
Smokovci sa zúčastnilo v sobotu 8. júna päť šesťčlenných
družstiev. Včera mala svoju premiéru zas Olympiáda
kamzíkov pre našich škôlkarov vo Vyšných Hágoch, ktorá
sa mohla uskutočniť aj vďaka
zanieteniu a odhodlaniu riaditeľky MŠ V. Hágy Márie Gallíkovej.“

OKaŠ a mp

Úspešne okolo Tatier
Uplynulý víkend sa nadšenci cyklistiky stretli na 52. ročníku
najstaršej cykloakcie svojho druhu na Slovensku. Celkovo
977 registrovaných a 200 neohlásených účastníkov zo siedmych krajín Európy sa vydalo na trať dlhú 230 km.

V utorok 4. júna si na Štrbskom Plese zmeralo svoje sily viac
ako 350 žiakov z podtatranských základných škôl na Prekážkovom behu, ktorý zorganizovala Základná škola Štrba v spolupráci so Športovým klubom Štrba a Súkromnou strednou
športovou školou ELBA.
Organizátori pripravili tri trate s množstvom zaujímavých
a často náročných prekážok v okolí skokanských mostíkov.
Najdlhšia 1 300 metrová trať pre najstarších mala 22 prekážok
ako prebehnutie cez pneumatiky, podlezenie, ťahanie a preskakovanie brvna, prudké stúpania a klesania, šplhanie, hod metlou a ďalšie. Mladší žiaci pretekali na 1 000 metrovej trati so 17
prekážkami a najmladší žiaci súťažili na 400 metrovej trati s 11
prekážkami. Suverénne najlepšími boli žiaci Základnej školy
v Tatranskej Lomnici, ktorí sa v jednotlivých kategóriách až 12krát umiestnili na stupňoch víťazov! Celkovo získali pre lomnickú školu 158 bodov. S výrazným náskokom predbehli ZŠ Komenského Svit (125 bodov), ZŠ s MŠ Spišské Bystré (124 bodov)
kb
ZŠ TL
a ďalších sedem škôl spod Tatier.

Podujatie Okolo Tatier usporiadal Cykloklub Nižná v spolupráci s obecnými úradmi
v Nižnej, Suchej Hore a v Ždiari. Na štart v Nižnej sa postavilo
v piatok viac ako 1 100 účastníkov, ktorí sa vydali obhliadnuť krásy tatranských štítov
zo všetkých strán. Z obce Nižná vyštartoval pelotón pod policajným dohľadom smerom
na hraničný priechod v Suchej
Hore. Pokračovali cez Poľsko
a zhruba po 95 kilometroch
sprevádzaných slabším dažďom sa dostavili do cieľa prvej
etapy, k hotelu Magura v Ždiari. Sobota patrila voľnému
programu účastníkov, ktorí využili príjemné počasie na kratšie cyklotúry alebo pešie výlety
do blízkeho okolia. Poobedný
program začal už o 16.00 hodine slávnostnou omšou, ktorá

sa uskutočnila priamo v hoteli.
Športové popoludnie s nevšednými disciplínami a tombolou
s hodnotnými cenami ukončil
koncert skupiny Bon Jovi tribute band, ktorý spestrilo aj požiadanie o ruku priamo na pódiu. Nedeľná etapa dlhá 135 km
so záverečným stúpaním napokon skončila opäť v Nižnej.
Hlavný organizátor Cykloklub
Nižná získal za skvelú organizáciu, za záslužnú a nezištnú prácu v turistike najvyššie
ocenenia odboru cyklistiky
pri Klube slovenských turistov.

I. Opát kb
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V ý n i m o č n ý Tý ž d e ň r a d o s t i
Deň detí z novosmokoveckej Materskej školy Sibír tentoraz netrval len jeden
deň, nové zážitky a zábava na nich čakali počas celého uplynulého týždňa.

Pondelok pod heslom:
„Pomáhať a chrániť“

Malá ochutnávka práce polície – deti videli pracovisko polície, ukážky manipulácie so zbraňami, mohli si sadnúť do áut, ba
dokonca vyskúšať aj sirény.
Utorok pod heslom:
Deň s horskou záchrannou službou

Profesionáli z Horskej záchrannej služby
predviedli, ako ošetriť zraneného kamaráta v horskom teréne, vzájomne si pomáhať
a byť v horách obozretní. Najkrajší zážitok
mali deti z jazdy na lanovej dráhe. Ďakujeme HZS a tešíme sa nabudúce!
Streda pod heslom: Bádanie v lese

Lesní bádatelia objavovali krásy prírody –
kvety, stromy, hmyz. Les má úžasnú tajomnú moc a azda aj preto sa deťom z lesa ani
nechcelo. Nezabudli sme prírode aj trochu
pomôcť a vyzbierali sme to, čo tam nepatrí.
Štvrtok pod heslom: Indiánsky deň
(spojený s nocovaním v škôlke)

Cez deň hľadali poklad Bieleho orla,
zdolávali množstvo náročných úloh, pohybovali sa v teréne, museli si vzájomne
pomáhať, riadiť sa heslom „silný pomáha
slabšiemu a spoločne sa všetko dá“. Večer
nesmela chýbať opekačka s vatrou, skúška odvahy, pozorovanie nočnej oblohy a...
spanie v škôlke.
Piatok pod heslom:
Športová olympiáda

Hoci z posledných síl, no zvládli aj to.
S bohatou odmenou, úžasnými zážitkami,
ktoré deťom nikto nevezme a s dobrým pocitom sa zatvorili dvere škôlky na víkend.
Mimochodom, prišli pomôcť oteckovia
s premiestňovaním celého podlažia na prízemie, keďže sa nám začína prerábka a rekonštrukčné práce.

Veľké poďakovanie patrí rodičom a kolegyniam, ktorí nezištne a s obrovským entuziazmom pracujú
na spoločnom diele – šťastnom detstve našich detí. 
archív MŠ N. Smokovec
Elena Dolinková, riaditeľka

Dolina Bielej vody privítala bežcov
Azúrové nebo, letné teploty, spokojní pretekári a skvelý pocit z pohybu –
aj tak by sa dal zhrnúť tohtoročný Beh na Chatu pri Zelenom plese, ktorý
sa zároveň koná ako spomienka na horolezca Karla Jakeša.
Do 14. ročníka obľúbených pretekov v behu do vrchu sa zapojili vyše
tri stovky odhodlaných pretekárov.
Bežci sa postavili na štartovaciu čiaru v sobotu 8. júna predpoludním
a vydali sa na 7 700 metrov dlhú trasu, na ktorej však museli zdolať tiež
prevýšenie 636 metrov. Už tradične
súťažili v niekoľkých vekových kategóriách, no v absolútnom poradí

bol spomedzi mužov najrýchlejší
poľský pretekár A. Dlugosz (s časom
37:33,58), najlepšie umiestnenie
medzi ženami dosiahla Slovenka S.
Triznová (s časom 49:22,59). Bežecké podujatie každoročne organizuje Alkan klub Horských športov a Sportrysy Club v spolupráci
s mestom Vysoké Tatry a Chatou
pri Zelenom plese.
mp
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Tipy z tatranskej

knižnice

Riley, Alexa: Navždy spolu

Jordan Chen je uzavretý muž,
nerád na seba upozorňuje. Dozerá
na bezpečnosť v technologickom
oddelení spoločnosti Osbourne, má
železné zovretie a tvrdú ruku. V práci sa s nikým príliš nekontaktuje, až
kým nestretne krásnu Jay. Odvtedy
sa mu jeho samotársky život zrazu
nezdá taký dokonalý. Potrebuje viac.
Potrebuje ju.
Mayer, Katarína: Gamblerky
Každá žena má v sebe gamblerku.
Niekedy sa len nevinne hrá, niekedy
hazarduje, gambluje, aby prežila. Občas riskuje pod vplyvom okolností,
inokedy v pude sebazáchovy. Často
ide o oheň, ktorý tlie v každej z nás.
Čo sa ale stane, keď sa vznieti?...
Fitzek, Sebastian: Strach z lietania
Predstavte si, že letíte z Buenos
Aires do Berlína. Lietadlo, v ktorom
cestujete, je luxusný dvojposchodový airbus s vyše 600 pasažiermi
na palube. Aj keď máte strach z lietania, očakávate hladký priebeh
cesty a bezpečné pristátie v cieľovej
destinácii. Presne takto sa začína
aj cesta doktora Matsa Krügera v trileri Strach z lietania 7A. No potom
prebieha všetko inak, len nie podľa
očakávania.
Kubašáková, Zuzana:
Víla zo šatôčky a iné rozprávky
Druhá knižka rozprávok pre malých aj veľkých je voľným pokračovaním úspešnej knižky Škriatok
v pyžamku. Prevedie vás svetom
každodenných detských situácií v 13
nových rozprávkach.
Brezina, Thomas: Desivé pazúry
V talianskom dovolenkovom rezorte sa dejú strašné veci a Tigrí
tím sa rozhodne zistiť pravdu. Čo
sa ukrýva na dne mora? Vyčíňa tu
morská príšera? Keď Bea, Patrik
a Luk sledujú jej stopu, pokúsi sa
ich slizká ruka s desivými pazúrmi
stiahnuť do hĺbky!
Simon, Francesca: Grázlik
Gabo a príšerná pestúnka
Druhé vydanie príbehov o Grázlikovi Gabovi a jeho príšernej pestúnke. V týchto štyroch príbehoch
s ním pocestujeme za jeho sesternicou – v aute a proti Gabovej vôli!
Dozvieme sa, že zákaz vychádzok
v predvečer Všechsvätých je vlastne celkom dobrý nápad a ako Gabo
pomôže Vzornému Vilkovi. Okrem
toho sa ešte dočítame, aké ťažké je
postrážiť Grázlika Gaba a čoho sa
bojí príšerná pestúnka.
Z. Štefaňáková

Šport / Infoservis

Tat r y n a p l át n e
(dokončenie zo str. 7)

banské, keď bola príležitosť,
stretli sme sa v Permone, aby
sme sa pozhovárali, pobudli spolu,“ zaspomínal si na začiatky
priateľstva pán Šefc z lomnického penziónu Zora – obdivovateľ a zberateľ Burianových
výtvarných prác. „Po roku 1968,
po zmenách v jeho pracovnom
živote, sa mu naskytla možnosť
venovať sa maľovaniu intenzívnejšie, a tak mohlo vzniknúť veľa
jeho pútavých výtvarných diel.
Mňa jeho obrazy veľmi oslovili,

preto som ich začal zbierať – nielen pre seba, ale upútali aj mnoho mojich priateľov. Tak sme sa
aj spriatelili, dokonca on sám
nachádzal miesto pre obrazy
a umiestňoval mi ich po dome,
kde a ako majú byť osadené,“
prezradil.
Z toho potom vnikol aj nápad
vytvoriť z jeho obrazov malú
galériu v kaviarni v penzióne, čo sa tiež naplnilo. Okrem
Burianových prác tam však
možno nájsť aj zopár ďalších
kúskov spod štetca Vladimíra

futbal

výhercovia
V minulom čísle Tatranského dvojtýždenníka sme pripravili súťaž k Medzinárodnému dňu detí. Úlohou súťažiacich bolo vyriešiť 3 úlohy:
osemsmerovku, bludisko a nájsť 5 rozdielov medzi obrázkami. Spomedzi správnych odpovedí sme vylosovali Evičku I.
z Novej Polianky, Lilien M. z Popradu
a Milanka O. z Tatranskej Lomnice. Víťazom srdečne blahoželáme! Darčeky
máme pre vás pripravené v redakcii novín
na Mestskom úrade v Starom Smokovci.
Správne odpovede: osemsmerovka:
Kamzík žil vo Vysokých Tatrách už v dobe
ĽADOVEJ. Bludisko: Na Kriváň – národný vrchol Slovákov – sa dostaneme
zo Štrbského Plesa po MODREJ turistickej
značke. Nájdi päť rozdielov: na druhom
obrázku pribudol orol, kosodrevina, premiestnil sa ježko, kamzíkovi zmizli rožky
a svišť si dal šiltovku J

Hľadáme posily
do nášho tímu...

vs
Futbalisti z FK Vysoké Tatry si pripísali
ďalšie víťazstvo
v zápase V. Podtatranskej ligy.
V nedeľu na domácom trávniku nastúpili proti družstvu
ŠK Harichovce. V 48.
minúte hracieho času
skóroval Milan Bis-

kup z FK Vysoké Tatry. Druhý a zároveň
víťazný gól pripísal
na konto domácich
futbalistov
Roland
Macurák, ktorý skóroval v 75. minúte. Ďalší
zápas odohrajú naši
futbalisti ako hostia
16. júna proti TJ Družkb
stevník Odorín.

OBCHODNÉ
združenie cestovného ruchu

VYSOKÉ TATRY
www.tatry.sk

si študent, máš viac ako 18 rokov, rád sa učíš nové veci, naše krásne
Tatry sú ti blízke a rád komunikuješ s ľuďmi či už v materinskom
alebo cudzom jazyku? Tak neváhaj a ozvi sa nám, na leto hľadáme šikovných ľudí do Tatranských turistických informačných kancelárií.
Pošli nám svoj štruktúrovaný životopis na adresu
tatry@tatry.sk do 15.6. 2019.
Vybraných uchádzačov budeme následne kontaktovať.

Pre občanov a návštevníkov Vysokých
Tatier vydáva mesto Vysoké Tatry. Vedúca redaktorka: Mgr. Mária Pavligová,
PhD. (e-mail: maria.pavligova@vysoketatry.sk). Redaktorka: Mgr. Katarína Bohušová (katarina.bohusova@vysoketatry.sk).
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Mest-

Plachého – napríklad krásnu
maľbu Brnčalovej chaty. Ako
uviedol Šefc, tieto obrazy majú
pre neho veľkú hodnotu, sú to
krajinky z tatranského prostredia, a preto je rád, že ich má.
„Keď jeho zdravotný stav dovolí,
pána Buriana čas od času navštívim. Máme k sebe vždy blízko
a vždy si máme čo povedať. Hoci
posledných asi desať rokov nemaľuje, stále je plný mentálnej
sily – spolu si vždy zaspomíname
na rôzne okamihy a spoločných
mp
známych,“ uzavrel.

ský úrad, 062 01 Starý Smokovec, IČO:
00326585 tel.: 052/478 04 38, fax: 052/ 478
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Nájdete nás aj na: w w w. v y s o k e t a t r y. s k

VEREJNÉ SÚŤAŽE
OBCHODNÉ
VEREJNÉ SÚŤAŽE
- Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž
č. 157/2019 na nájom nebytových priestorov Obvodné zdravotné stredisko Štrbské Pleso.
Bližšie informácie www.vysoketatry.sk, alebo
na tel. čísle 052/4780436.

Inzercia
Predám kvalitný leštený
smrekový tatranský obklad
perodrážku 3 €/m2, zrubový
obklad – polguľatý, hranový
aj dlážku na podlahy. T. č.:
0908 234 866, www.drevozrubyobklady.sk.

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

Rímskokatolícka bohoslužba v nádhernom prostredí
Vysokých Tatier.

17:00 h

Vstup voľný

SOBOTA

15:45 h
19:00 h
09:30 h

15

Vstup pre divákov
voľný

Premietanie analógových ﬁlmov z archívu múzea
na premietačke Meoclub 16 automatic H.

SLÁVNOSTNÉ OTVÁRANIE
TURISTICKÝCH CHODNÍKOV

Popradské Pleso

VÝSTAVY

Vstupné: 0,50 € - 2 €

celý
mesiac

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

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

Organizátor: DODO a KAMAH +421 905 502 275

NANGA PARBAT

Starý Smokovec - Vila Flóra

Vernisáž fotograﬁckej výstavy z prvých expedícií
tatranských horolezcov na Nanga Parbat 8125 m.

Organizátori: Horolezecký klub JAMES Vysoké Tatry
+421 905 327 750 a Mesto Vysoké Tatry - oddelenie kultúry a
športu +421 52 478 04 55-6

Štrbské Pleso - Popradské Pleso Sliezsky dom

Vysokohorský beh s náročnými prevýšeniami
po tatranskej magistrále s dĺžkou 34 km.

Expozície:

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

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
POD TIEŇOM OBROV Výstava čiernobielych
do 16.6. 2019

fotograﬁí v duchu
minimalizmu významného
slovenského fotografa
Petra Svobodu.

ZÁSAHY TATRY 2019 Výstava
do 16.6. 2019

NANGA PARBAT

architektonických štúdií
s nápadmi na skvalitnenie
verejných priestranstiev
vo Vysokých Tatrách

od 21.6. 2019

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

celý
mesiac
09:00-18:00

celý
mesiac
09:00-18:00

Vstupné: 6 €-9 €

Každoročná vatra spojená s opekačkou.

COMPRESSPORT SKY &
CLOUDS RUN

Starý Smokovec

Organizátor: Horský hotel Popradské Pleso, +421 908 761 403,
recepcia@popradskepleso.sk

JÁNSKA VATRA

Film, Treeline, r. 2018, 40 min., réžia: Jordan Manley.
Filmové premietanie festivalu Hory a mesto.

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA

Ukážky práce horských záchranárov a umeleckých
rezbárov, grilovanie bio mäsa, ľudová hudba a
na záver koncert skupiny Mr. Teddy & The Sidekicks.

Tatranská Lomnica - futbalové ihrisko

KDE KONČÍ LES

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka

Organizátor: Sport Club 1896 o.z., www.sporttatry.sk

KRÁTKE FILMY O TATRÁCH

Starý Smokovec - Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe

Starý Smokovec - železničná stanica

Inaugurácia najnovšej knihy od tatranského autoara
Ivana Bohuša.
Organizátori: Vydavateľstvo I&B +421 903 615 566 a

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

ŠPORT

Vstupné: 7 €

18:00 h
17:30 h

20

Vstup voľný

PIATOK

Starý Smokovec - Zbojnícka chata

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

10:00 - 23:00 h

UTOROK
ŠTVRTOK

Vstup voľný

SV. OMŠA NA ZBOJNÍCKEJ
CHATE

22

HISTÓRIA DOPRAVY
VO VYSOKÝCH TATRÁCH

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

Vstupné: 1 €

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu
pamiatok a zaujímavostiach.

Organizátor: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vysoké Tatry,
+421 52 442 51 74, farnost.tatry@gmail.com

Vstupné: 2 €

21

Vyšné Hágy - zraz pri budove TEŽ

22

Vstup voľný

SOBOTA

09:30 h
14:00 h

SOBOTA
SOBOTA

Vstup voľný

18

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
VYŠNÝCH HÁGOV

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

predpredaj: 3 €

15

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka

Film, Treeline, r. 2018, 40 min., réžia: Jordan Manley.
Filmové premietanie festivalu Hory a mesto.

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

Vstupné: 4 €

15

KDE KONČÍ LES

SOBOTA

19:00 h

PIATOK
SOBOTA

Vstupné: 1 €

15

KALENDÁR
PODUJATÍ

13.6. - 26.6. 2019

PROGRAMY

14

15
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Infoservis

TRICKLANDIA

Starý Smokovec - Tricklandia

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

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

GALÉRIA DOBRÁ HRAČKA
Tatranská Lomnica - bývalá práčovňa
Množstvo hier a atrakcií na jednom mieste.

Organizátor: Dobrá Hračka, +421 911 544 217,
info@dobrahracka.sk, www.dobrahracka.sk

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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Kalendár podujatí

OTVORENIE LETNEJ SEZÓNY
VO VYSOKÝCH TATRÁCH
Program:
14.6.2019 (piatok) - 21:00 h
Starý Smokovec – prameň Smokoveckej kyselky

STRETNUTIE PRI KYSELKE
Magický večer v žiari hviezd, fakieľ a reﬂektorov.
Nebudú chýbať víla s vodníkom,
posvätenie prameňa farármi, otvorenie TKL primátorom.
Hosť programu:
MARIÁN LUKÁČ, sólista Opery ŠD Košice.

16.6.2019 (nedeľa) - 09:00 - 13:00 h

15.6.2019 (sobota) - 20:00 h
Nový Smokovec – areál Kúpeľov , a.s.

SZIDI TOBIAS BAND

Otvárací koncert Tatranského kultúrneho leta

Tatranská Lomnica - jazdecký areál

KOSENIE POD TATRAMI

Slovenská liga v kosení ručnou kosou za účasti mužov,
žien i detí z celého Slovenska.

16.6.2019 (nedeľa) - 13:00 - 18:00 h
Tatranská Lomnica - centrálny mestský park

TATRANSKÝ JUNIÁLES

Celodenný program pre rodiny s deťmi.
Interaktívna zábava, nafukovacie atrakcie,
akumulačné autíčka, jazda na poníkoch,
stánky s remeselníkmi, občerstvenie v Salaši U Franka.
Program na pódiu:

13:00 h - CIMBAL BROTHERS

Jedinečná kombinácia cimbalu,
huslí a svetových hitov

14:00 h - Vyhlásenie výsledkov súťaže
Kosenie pod Tatrami

14:30 h - VRBOVSKÍ VÍŤAZI

Výnimočný koncert výhradne na netradičných
nástrojoch známych z pracovných dielní

16:00 h - BANJO BAND IVANA MLÁDKA
Zlatý klinec dňa v podaní legendárneho
zoskupenia z Prahy

O dohľad nad ekologickým prístupom, poriadkom a čistotou v parku počas akcie sa stará Tatranský parlament, o.z.

Zmena programu vyhradená !

Organizátor: Región Vysoké Tatry, www.regiontatry.sk
Produkcia: Mesto Vysoké Tatry – oddelenie kultúry a športu (+421 52 4780455-6), kulturasport@vysoketatry.sk, www.vysoketatry.sk

Vstup na všetky programy voľný

