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15. jún bol dňom oficiálneho otvorenia letnej turistickej sezóny vo Vysokých Tatrách. Od tohto dňa sa môžu turisti vybrať na
všetky vysokohorské chaty, vrátane najvyššie položenej Chaty pod Rysmi, ktorá bola ako jediná v zime uzatvorená. Vo vysokohorskom prostredí je im k dispozícii takmer 700 kilometrov značených chodníkov, ako aj náučné chodníky v podhorí. Môžu
sa vybrať aj na turisticky prístupné štíty, na ďalšie môžu vystúpiť len horolezci či klienti s horským vodcom. Otvorením letnej
sezóny sa otvorili aj prechody cez sedlá, hoci viaceré z nich sú ešte pod snehom. Tento deň odštartovalo aj na kvalitný program
bohaté Tatranské kultúrne leto. S príchodom leta súvisí tiež zvýšený počet návštevníkov ako aj medveďov, ktorých láka množstvo odpadkov. Prikrmovanie zveri a ľahký prístup k potrave medzi odpadkami majú za následok stratu plachosti šeliem, ktoré
by sa mali stravovať v lesoch a nie v intravilánoch osád. V záujme zvyšovania bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov pristúpila samospráva k viacerým opatreniam. Nielen o tom, ako sa máte správať pri strete s medveďom, sa dočítate na strane 3.

Absolventský koncert žiakov Základnej
umeleckej školy bol bodkou za úspešným
školským rokom. Viac na str. 9

Fotografie a predmety z prvých expedícií na
Nanga Parbat môžete obdivovať počas leta
vo Vile Flóra. Viac na str. 6

Vydavateľstvo IB Vysoké Tatry uviedlo
svoju novinku – o vývoji dopravy v Tatrách sa dočítate viac v knihe I. Bohuša
a na str. 6
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Mesto pokračuje v úspešnej spolupráci
Vysoké Tatry/Košice – V utorok 18. júna primátor
mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš podpísal so zástupcami
spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s. (VSD)
Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci.
Spoločne tak nadviazali na memorandum spred siedmich
rokov a partnerstvo rozšírili aj do ďalších oblastí.
Pre mesto prioritný cestovný ceho obyvateľstva. „Ide najmä
ruch potrebuje spoľahlivú elek- o moderné, úsporné a ekologické
troenergetickú infraštruktúru, technológie s dostatočnou kapaciVSD počíta s výraznými investí- tou pre nápor a najvyššie nároky
ciami pre mesto už v nadchá- návštevníkov.“
dzajúcom roku. Ako uviedol
Predmetom spolupráce bude
Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie nielen základná elektroenergeSieťový obchod vo VSD, požia- tická infraštruktúra, no takisto
davky mesta Vysoké Tatry – ako aj e-mobilita – jej rozvoj ako
jednej z najnavštevovanejších ekologický trend svojou prvou
slovenských destinácií – majú verejnou bezplatnou nabíjacou
svoje špecifiká najmä pre vysoký stanicou v Košiciach a neskôr
podiel turistov. Nejde teda len aj v Starom Smokovci naštartoo potreby samosprávy a domá- vala na Slovensku práve skupi-

na VSE Holding,
do ktorej patrí
aj
Východoslovenská distribučná.
Spokojnosť
z
pokračovania
v úspešnej spolupráci
vyjadril
aj primátor mesta
Vysoké Tatry Ján
Mokoš: „Nakoľko
kooperácia so spoločnosťou
VSD
v uplynulých roJán Mokoš a Jaroslav Hrušč po podpise
memoranda na MsÚ v Starom Smokovci.
koch sa ukázala
ako veľmi úspešná,
som rád, že na ňu nadviažeme zaháľať v úsilí byť moderným
a spoločnými silami zapracuje- centrom európskeho významu
me na skvalitnení života v na- je pre nás prioritou, takže tenmp
šom meste. Napredovať a ne- to krok vítam.“   

Prvý raz v Európe
Starý Smokovec – Mongolsko je vnútrozemský ázijský štát,
ktorý sa vyznačuje bohatou históriou a prírodnou rozmanitosťou. Administratívne sa člení na 22 krajov (aimakov), pričom
hlavné mesto Ulanbátar má samostatné postavenie. Zástupcovia
9 aimakov neobišli počas pracovnej cesty v Európe Vysoké Tatry.

Pre viacerých členov delegácie bola minulotýždňová cesta
prvou návštevou Európy. Počas niekoľkých dní sa oboznámili s fungovaním vybraných
samospráv v Košickom a Prešovskom kraji. Príjemné chvíle
vo vysokohorskom prostredí
zavŕšili prijatím na Mestskom
úrade v Starom Smokovci, kde
spoločne s primátorom mesta Vysoké Tatry a zástupcami
cestovného ruchu diskutova-

li o špecifických problémoch
v našom meste. Síce je Mongolsko až 32-krát väčšie ako
Slovensko, počtom obyvateľov
ho prevyšujeme. Väčšie tlaky
na krajinu, spôsobené snahou
o uspokojenie potrieb neustále narastajúceho množstva
návštevníkov, sa stali hlavnou
témou rozhovorov. Predsedovia mongolských krajov sa zaujímali najmä o problematiku
skĺbenia záujmov cestovného

ruchu, ochrany prírody a spokojnosti obyvateľov mesta. Členovia delegácie vyjadrili vďaku
za prijatie v prekrásnom meste
v horách, s ktorým by chceli
nadviazať spoluprácu v oblasti

cestovného ruchu. Hoci žijú
v krajine s bohatou históriou,
kde možno vidieť najväčšiu
ázijskú púšť, štvortisícové hory,
divoké jaky, ale aj ťavy, Vysoké
kb
Tatry im učarovali.

Testovanie uniforiem
Vysoké Tatry – Už niekoľko rokov spolupracuje tatranzástupca náčelníka
ská Mestská polícia s prešovskou firmou GEMOR Fashion.
MsP Jozef Štefaňák.
V náročných klimatických podmienkach Tatier testuje pre ňu
Aj teraz v predletrad uniforiem.
ných
mesiacoch,
Na spoluprácu si tatranských mestkeď
v
nížinách
pomaly
zberajú
prvú
skáčov vyhliadol šéf spoločnosti, ktorá
úrodu jahôd, zasahujú mestskáči
odieva armádu, hasičov, zásahové jedna zvyškoch snehu a ľadu, napríklad
notky či príslušníkov polícií prakticky
vo Velickej doline pri horskom hoteli
v celej Európe. Špecializuje sa na výSliezsky dom. Aj preto musia byť muži
robu certifikovaných odevov odolprimerane odetí.
ných v najnáročnejších klimatických
Spoločnosť GEMOR Fashion, európpodmienkach. „Mestská polícia Vysoké
sky
líder vo výrobe a predaji pracovTatry často zasahuje vo vysokohorskom
ných
odevov z goretexu, membránoprostredí, ktoré je náročné nielen na fyvého, poveternostným podmienkam
zickú pripravenosť, ale nehostinné príodolného materiálu, opäť za účelom
rodné prostredie a vrtochy počasia bývatestovania svojich výrobkov oslovuje
jú aj previerkou uniforiem,“ zamýšľa sa

tatranskú mestskú políciu.
Našich
uniformovaných
fešákov
čoskoro uvidíte v tričkách z dielne
spomenutej firmy. Strávia v nich minimálne jedno tatranské leto, ktoré má
byť podľa prognóz hydrometeorológov opäť charakteristické amplitúdami
teplých až horúcich dní. Počas náročnej letnej sezóny budú šiesti mestskí
policajti vyhodnocovať kvalitu materiálov cooldry a efektívnosť strihov
viacerých modelov tričiek s krátkym
rukávom. Pracovnú odevnú novinku po vyhodnotení testu kvality, tak
ako väčšinu produkcie spoločnosti
GEMOR Fashion, čaká cesta na celostefa
európsky odevný trh.   
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Problém, ktorý neustáva
Medveď hnedý je u nás pôvodne žijúci druh, jeho výskyt v centrálnej Európe sa podľa odborných výskumov spája dokonca až
s obdobím poslednej doby ľadovej. Pod Tatrami je však denne
diskutovanou témou, ktorá neutícha – v intravilánoch podtatranských obcí či na takmer celom území mesta Vysoké Tatry
jeho prítomnosť nie je vonkoncom raritou. Nachádzať spôsoby,
ako žiť v symbióze človek–šelma, sa však javí čoraz náročnejšie.
Na základe mapovania tatran- skytu týchto šeliem, spravidla v obských medveďov odborníkmi zo dobí od konca marca až do novemSprávy TANAP-u (v r. 2012) sa bra, pričom medzi ich „obľúbené“
vďaka fotopasciam, priamemu po- lokality patria najmä Smokovce
zorovaniu, meraniu a porovnáva- a Tatranská Lomnica, teda miesta,
niu stôp podarilo získať množstvo kde sú ich možnosti na „úlovok“
relevantných informácií, uskutoč- najväčšie. Napriek čoraz frekvennil sa tiež odchyt – kedy im boli tovanejšiemu výskytu zveri v zastavaných častiach sa mesto snaží
inštalované obojky s GPS.
Medvede navštevujúce intravi- problém aktívne riešiť a zároveň
lány tatranských osád vo väčšine pripravuje a navrhuje nové opatreprípadov nespôsobujú okrem ne- nia na ochranu a bezpečnosť obyporiadku takmer žiadne škody. vateľov ako aj návštevníkov Tatier:
Opakovane vyhľadávajú potravu
vybuduje elektrický oplotok
v kontajneroch, ktoré sú v ostat- okolo staničky v lokalite Hrebiených rokoch zabezpečené stanič- nok Resort I.
kami. Pravdou však je, že snaha
VPS zabezpečí dezinfekciu
kompetentných sa razom stráca kontajnerov ako aj preškolenie
v prípadoch, kedy nie sú dovierané svojich zamestnancov, ktorí zodprecízne a zviera sa tak dokáže do- povedajú za vývoz komunálneho
stať k tomu, prečo do intravilánov odpadu
vôbec mierilo. Našou úlohou je byť
MsP bude častejšie kontrolodôslednejší v dodržiavaní zásad, vať okolie staničiek
ktoré majú medvedie návštevy elis ich monitorovaním v Staminovať.
rom Smokovci bude pomáhať vo
MsP Vysoké Tatry každoročne večerných hodinách aj štátna pozaznamenáva stovky hlásení vý- lícia

S apelom sa tiež obracia
na všetkých producentov
odpadu, aby si zabezpečili svoje smetné nádoby v zmysle zákona
o odpadoch a platného VZN 2/2016
mesta
Vysoké
Tatry. Stav bude
pravidelne monitorovať a v prípade
neplnenia zákonných povinností
bude mesto postupovať v zmysle platnej legislatívy.
mp

zdroj TASR

V roku 2016 bol vypracovaný Návrh na realizáciu zabezpečovacích
opatrení, pod ktorého autorstvom sú podpísaní kompetentní pracovníci ako Správy TANAP-u, tak aj riaditeľstva Štátnej ochrany prírody.
K technickému návrhu sa mohli vyjadriť takisto odborníci z Ministerstva životného prostredia SR, ktorí sa zúčastnili rokovaní ešte pred definitívnym schválením projektu, no žiadne pripomienky z ich strany
vznesené neboli. Na základe tohto dokumentu – odobreného všetkými zainteresovanými inštitúciami – mesto Vysoké Tatry následne realizovalo výstavbu staničiek. Projekt bol teda uskutočnený na základe
schválenej projektovej dokumentácie. V rámci Slovenska šlo o pilotný
projekt, staničky vo Vysokých Tatrách sa postavili ako prvé, hoci ich
možno nájsť aj v iných obciach, kde je problém s výskytom medveďa
hnedého takisto aktuálny. Staničky na kontajnery, ktoré v meste Vysoké Tatry bránia prístupu zveri k odpadkom, sú za obdobie, odkedy boli
zrealizované, bezpochyby prínosom a do značnej miery eliminovali
neporiadok zapríčinený pohybom medveďov, ktoré však postupom
rokov strácajú prirodzenú plachosť.

Čo robiť, keď vám medveď skríži cestu
Ak si vás ešte nevšimol

Ak o vás medveď nevie,
skúste nepanikáriť. Ostaňte pokojne stáť a zhodnoťte situáciu.
Otočte sa pomaly a potichu
na päte a choďte tam, odkiaľ ste
prišli.
Obíďte ho oblúkom. Neustále ho však majte na očiach
a nechajte mu dosť miesta
pre prípadný únik.
Ak náhodou smeruje
k vám, sledujte zmeny v jeho
správaní.
Opäť odíďte smerom,
odkiaľ ste prišli. Nesmiete sa
k nemu dostať blízko alebo ho
prekvapiť.
V žiadnom prípade
nekričte, môže to vyprovokovať útok.
Nepribližujte sa k nemu
ani vtedy, keď sa zdá pokojný.
Ak vás už zbadal

Ak si vás medveď už vši-

mol, neutekajte. Vyprovokujete
prenasledovanie. Ak sa postaví na zadné nohy, snaží sa
vás rozpoznať svojím čuchom
a zrakom.
Nevyplašte ho, ale prihovorte sa mu nízkym vážnym
hlasom a pomaly mávajte rukami nad hlavou.
Pomaly cúvajte dozadu.
Ak sa dostanete do priameho
styku a ide o obranný útok, ľahnite si na zem a hrajte mŕtveho.
Ležte na bruchu. Prsty
rúk spojte za hlavou. Ochránite
si tvár a krk.
Ak vás medveď prevráti,
znova sa kotúľajte tak, aby ste
mali brucho a ostatné životné
orgány chránené pri zemi.
Ak medveď vycíti, že nie
ste nebezpečný, zvyčajne odíde.
Aj keď sa útok skončí, ostaňte ležať nehybne a čakajte,
kým sa úplne nevytratí.
Ak medveď zavíta do vášho stanu či do budovy a zaútočí

na vás, správajte sa agresívne
a bojujte o svoj život.
Rady, ako predísť stretnutiu
s medveďom

Po zotmení sa nepribližujte do blízkosti smetných
nádob a kontajnerov na smeti.
Vo večernej dobe sa nezdržiavajte bezdôvodne vonku, minimalizujte svoj pobyt
mimo obytných budov.
Buďte
obozretný
v miestach, ktoré sú málo
osvetlené, prípadne v húštinách alebo v lese. Keď je to
možné, vyhýbajte sa týmto
miestam.
Vždy majte pri sebe nejaké svetlo – baterku, reflexné
prvky na oblečení, píšťalku,
rolničky alebo osobné alarmy
dodané MsP a pod.
Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život
a zdravie a až potom záchrana

majetku a životného prostredia.
Pamätajte na seba ochranu, poskytnutie prvej pomoci
a vzájomnú pomoc v tiesni.
Rešpektujte informácie
poskytované prostredníctvom
rozhlasu, televízie, internetovej
stránky mesta a oznamov príslušníkov MsP.
Nerozširujte
poplašné
a neoverené správy.
Nepodceňujte vzniknutú
situáciu a zachovajte rozvahu.
Pomáhajte ostatným –
najmä starým ľuďom a deťom.
Výskyt medveďov okamžite hláste príslušníkom polície.
Dodržiavajte pokyny záchranných zložiek, pracovníkov civilnej ochrany, ďalších
orgánov štátnej správy a samosprávy.
Vždy zachovávajte rozvahu!
Miroslav Kolodzej
náčelník MsP
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Najlepší kosci z celého Slovenska sa tretí raz stretli pod Tatrami. V kosení ručnou kosou vynikal medzi desiatkami súťažiacich aj domáci reprezentant. Viac na str. 5.    
kb

Prvý víkend Tatranského kultúrneho leta zavŕšil nedeľný
juniáles v mestskom parku v Tatranskej Lomnici. Organizátori pripravili kvalitný celodenný program pre rodiny s
deťmi, milovníkov hudby a gastronómie.   
kb

Zlatým klincom nedeľného Tatranského juniálesu bolo vystúpenie legendárneho pražského zoskupenia Banjo Band Ivana Mládka, ktoré roztancovalo návštevníkov hitmi ako Jožin
z bažin či Prachovské skály.   
kb

Tohtoročné Tatranské kultúrne leto odštartovalo vystúpením výnimočných hudobníkov – na pódium sa postavila vynikajúca
Szidi Tobias so sprievodnou kapelou, ktorá
svojím vystúpením potešila návštevníkov
Kúpeľov Nový Smokovec v sobotu 15. júna
vo večerných hodinách.   
mp

Priestor dostali takisto zástupcovia tatranskej duchovnej obce: Pavel Kušnír z evanjelickej cirkvi ako
aj Lukáš Stolárik z katolíckej farnosti, ktorí privítali
leto posvätením prameňa.      
mp

Aj s tatranskou Kyselkou sa spájajú rôzne povesti. Divadelníci
Lucia Barilová, Dušan Kubaň a
Michal Novák v akcii – pri dramatizácii jednej z nich.  
mp

Primátor mesta Ján Mokoš počas večera pri prameni smokoveckej Kyselky predstavil všetkým prítomným po prvý raz
štruktúru Tatranského kultúrneho leta 2019.   
mp
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S t r e t n u t i e p r i 	 
Piatkové otvorenie letnej sezóny – ktoré je zároveň aj
začiatkom seriálu programov Tatranského kultúrneho leta –
sa už tradične uskutočnilo pri prameni smokoveckej Kyselky,
po dvoch rokoch opäť ako nočný program so začiatkom o
21. hodine, a to v piatok 14. júna.
Diváci si mohli vychutnať
premiéru divadelnej scénky,
ktorá vznikla na motívy povesti Antona Mareca a vzťahuje sa
priamo k tatranskej minerálke. Jej dramatizáciu si vzali na
starosť popradskí divadelníci
Dušan Kubaň a Michal Novák,
ktorí boli aj aktérmi programu.
Počas magického večera v žiari hviezd, fakieľ a reflektorov
nechýbali tiež víla s vodníkom. Ani ich, no ani divákov
neodradila krátka dažďová
Hudobnú zložku zabezpečil sólista
prehánka, ktorá naopak doopery Štátneho divadla Košice Marián Lukáč so svojím hudobným spriejem z kultúrneho predstavenia
vodom.
Agentúra Mimosa
ešte väčšmi umocnila.
mp
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Kyselke
Tatranské kultúrne leto 2019

Už štrnásty rok po sebe pripravilo mesto Vysoké Tatry seriál
kultúrnych programov na obdobie trvajúce dva a pol mesiaca.
Dramaturgia tohto ročníka seriálu hudby, filmu a divadla ponúkne vystúpenia mnohých umelcov
z rôznych kútov Slovenska, ale aj
zo zahraničia – Poľska, Ukrajiny,
Českej republiky a Nemecka.
Organizátorom sa podarilo zachovať štyri z tradičných festivalov. Šengenský poludník, medzinárodný festival mládežníckych
zborov a orchestrov od 30. júna
do 5. júla zaknihuje vo Vysokých
Tatrách svoj 11. ročník. Prvú
júlovú sobotu sa v mestskom
parku v Tatranskej Lomnici
uskutoční 4. ročník hudobného
festivalu Altanfest, v druhej polovici júla to bude 16. pokračo-

vanie divadelného festivalu. Na
záver prázdnin 31. augusta sa
návštevníci môžu opäť tešiť na
3. ročník multižánrového festivalu Tatraflowers. Navyše, atraktívne a hlavne nové celovečerné
filmy prinesie tatranské letné
kino, pričom premietať sa bude
každý piatok večer v júli i auguste
v mestskom parku v Tatranskej
Lomnici.
Hoci sa v tomto roku počet
podujatí znížil, usporiadatelia
sľubujú kvantitu vyváženú kvalitou. Do Vysokých Tatier zavíta
počas leta mnoho významných
umelcov ako napríklad Sestry
Havelkove, Big band Gustáva
Broma, Peter Cmorík, Katka
Knechtová, Adam Ďurica či
skupiny HEX a Vidiek... Ponuka je pestrá, preto si na svomp
je príde určite každý.

Pri otváraní leta svišťali kosy
Za účasti 48 mužov, žien a detí z celého Slovenska sa uskutočnil 3. ročník divácky príťažlivého Kosenia pod Tatrami.
Súťaž nebola len spestrením otvorenia letnej sezóny vo Vysokých Tatrách, ale zároveň aj 5. kolom Slovenskej ligy v kosení
ručnou kosou. V desiatke najlepších sa umiestnil náš jediný
reprezentant – náčelník Mestskej polície Vysoké Tatry.
Kosci súťažili v jazdeckom Slovenska, ako aj kosci, ktorí
areáli v Tatranskej Lomnici v sa koseniu venujú desaťročia a
štyroch kategóriách: ženy, deti reprezentujú aj v zahraničí. Dve
od 5 do 18 rokov a muži v ka- dievčatá a šesť chlapcov súťažilo
tegóriách do 60 a nad 60 rokov. v detskej kategórii. Najmladší
Ich úlohou bolo čo najrýchlejšie účastník mal len 6 rokov, no
a najkvalitnejšie pokosiť ručnou za 10 minút zvládol kvalitne
kosou vysokú trávu na políčku pokosiť. Políčko s rozmermi
s rozmerom 25 m². Odborná 5x5 metrov pokosil najrýchlejkomisia merala čas, posudzo- šie Matúš Zemenčík z Vaňovvala rovnomernosť a výšku ky, ktorý zdvihol ruku na znak
pokosenia. V prípade rovna- dokončenia už po minúte a
kého výsledku získal podľa ko- dvoch sekundách. Do Vaňovky
seckých pravidiel vyšší počet poputovalo aj víťazstvo v ženbodov starší súťažiaci. Na štar- skej kategórii, ktoré si doniesla
tovacej listine nechýbali niekoľ- Agneša Zemenčíková s časom
konásobní majstri a majsterky 1 minúta 5 sekúnd. Ľubomír

Košút z obce Klin pokosil políčko s rozmermi 10x5 metrov
za 1:15, čím zvíťazil v kategórii
muži nad 60 rokov. Medzi mužmi do 60 rokov najrýchlejšie a
najkvalitnejšie pokosil Rastislav Minich z Cígeľa (1:33). Na
krásnom 9. mieste sa v rámci
celoslovenského
hodnotenia
umiestnil Miroslav Kolodzej

– jediný, a aj napriek zraneniu
úspešný reprezentant mesta Vysoké Tatry (na foto).
Pokosia aj v najdlhšej doline

V Bielovodskej doline sa tento
piatok uskutoční 15. ročník medzinárodnej súťaže Tatranská
kosba. Štyri desiatky lesníkov
zo Slovenska, Českej republiky,
Poľska a Ukrajiny budú súťažiť v
kosení klasickými kosami. Úlohou dvojíc bude čo najkvalitnejšie a zároveň čo najrýchlejšie
pokosiť 50 metrov dlhý a 4 metre široký pás lúky obhospodarovanej Štátnymi lesmi TANAP-u.
Návštevníkov podujatia poteší
nielen pohľad na zručnosť koscov, ale aj súčasne prebiehajúci
11. ročník súťaže vo varení lesníckeho Špica gulášu.
kb

Spoznajte krásy nášho kraja s legendami
Prvý víkend Tatranského kultúrneho leta zavŕšil veľkolepý
Tatranský juniáles, ktorého súčasťou boli hudobné vystúpenia, celodenný sprievodný program pre malých i
veľkých, množstvo stánkov a krst komiksu Legendárium.
Nedeľné podujatie v mest- s netradičnými, vlastnoručne
skom parku v Tatranskej Lom- vyrábanými hudobnými nánici odštartovala jedinečná strojmi ako napríklad fujarou
kombinácia cimbalu, huslí z metly, rúrou, vysávačom či
a svetových hitov v podaní plechovou tabuľou. Počas lejaCimbal Brothers. Po nich vy- ku vytvorili komornú atmosféšli na pódium Vrbovskí víťazi ru, keď divákov pozvali k sebe

pod altánok. Moderátor a cestovateľ Gregor Mareš – rodák
z Vyšných Hágov, uviedol do
života náučno-zábavný komiks
LEGENDARIUM. Obsahuje
20 ilistrovaných legiend a vyše
100 námetov na výlety, ktoré
na leto opäť pripravila Krajská
organizácia cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska. Legendarium formou poskytova-

ných zliav a súťaže o hodnotné
ceny motivuje turistov navštíviť
čo najviac lokalít. Do komiksu
zbierajú súťažné nálepky, ktoré
získajú zdarma ku vstupnému
do vybraných múzeí, hradov,
jaskýň, trickartových galérií, pamiatok UNESCO, aquaparkov,
športovísk a atrakcií v Prešovskom kraji. Súťaž trvá od 15. júna
do 15. septembra 2019.
kb
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Novinka z produkcie tatranského vydavateľstva
Starosmokovecká železničná stanica sa v sobotu 22. júna stala dejiskom nevšednej
akcie – do sveta bola vypravená nová knižná publikácia tatranského autora Ivana
Bohuša. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo v rámci seriálu programov Tatranského
kultúrneho leta, potešilo zvedavcov naprieč generáciami.
História dopravy vo Vysokých Tatrách,
tak znie názov ďalšej z kníh vydavateľstva
IB Vysoké Tatry, ktoré sa za dvadsaťsedem rokov svojej existencie prezentuje
kvalitou v spracovaní príťažlivých tém, s
tatranským regiónom úzko spätých. Ich
záber je vskutku široký – či už ide o prírodu, ľudí alebo dejiny. Pre I. Bohuša sú
Tatry domovom, záľubou aj inšpiráciou
a jeho hlboký záujem o ne je zrejmý aj z
jeho textov.
Syn, ktorý pokračuje v literárnom odkaze svojho otca, významného historika
a muzeológa Ivana Bohuša staršieho, sa
tentoraz pokúsil o komplexný náhľad na

to, ako sa vyvíjala doprava v Tatrách a v
ich bezprostrednej blízkosti. Akým spôsobom fungovala riečna doprava, dokedy
ste v tatranskom podhorí mohli stretávať
konské povozy, fiakre či koče, ale aj aká
je história ozubnicovej železnice, leteckej
dopravy i automobilizmu u nás a mnohé ďalšie zaujímavosti autor rozpracoval
v knihe doplnenej tiež bohatým obrazovým materiálom. Objasňuje tiež málo
známe fakty a aj táto jeho publikácia je
potvrdením, že s históriou Vysokých Tatier sa spája množstvo unikátov. Napríklad, začiatkom

20. storočia v letných mesiacoch medzi
Popradom a Starým Smokovcom premávali drevené trolejbusy (nazývané tiež
elektrobusy či omnibusy), ktoré slúžili na
verejnú hromadnú dopravu a boli akýmisi predchodcami tatranskej elektrickej
železnice.
Pravdou je, že doprava v Tatrách už
od počiatku ovplyvňovala a istým spôsobom formovala i rodiaci sa cestovný
ruch, s čím súvisí tiež rozvoj samotných
tatranských osád a kúpeľníctva. Aj vďaka
tejto publikácii máme možnosť vytvoriť
si lepší obraz o našom regióne v časoch
mp
minulých.

Historický pohľad na smokoveckú železničnú
stanicu. 
Archív I. Bohuša

Autor Ivan Bohuš, primátor Vysokých
Tatier Ján Mokoš a Jaroslav Vančo z Veterán klubu železníc Poprad
(sprava) počas inauguráciie knihy.

Nazrite na prvé himalájske expedície
V roku 1969 vyprevádzali davy priateľov a rodinní príslušníci zo Starého Smokovca
horolezcov, ktorí sa vydali na prvú expedíciu do Himalájí. Ivan Urbanovič st. zachytil
vzácne momenty zo svetovo uznávaných československých expedícií objektívom
svojho fotoaparátu a teraz si ich môžete pozrieť v Starom Smokovci.
Desiatky čiernobielych a farebných fotografií, ako aj predmetov z expedícií na
pakistansky Nanga Parbat v rokoch 1969 a
1971 si môžete pozrieť do 8. septembra vo
Vile Flóra. Prvá československá himalájska
expedícia sa skončila pre končiace povolenia na výstup neúspechom, no o dva roky
neskôr stáli na vrchole obávanej hory prví
Slováci – Ivan Fiala s Michalom Orolínom,
ktorý prišiel svojho priateľa pozrieť na vernisáž výstavy, spolu s ďalšími legendami
súčasného i vtedajšieho výškového horolezectva.
Nanga Parbat – hora smrti

Deviata najvyššia hora sveta (8 124 m
n. m.) je považovaná za horu smrti. O jej
zdolanie sa pokúšali desiatky horolezcov,
ktorí sa už domov nevrátili... Každá expedícia prináša isté riziká, no pred 6 rokmi nikto neveril, že 11 životov vyhaslo v

Autor fotografií Ivan Urbanovič st. na vernisáži výstavy, ktorá približuje históriu svetových a
československých expedícii na Nanga Parbat,
ktorých bol členom.

horách rukami radikálnych talibanských
teroristov. V základnom tábore prišli
22. júna 2013 o život horolezci, ktorí milovali hory. Medzi nimi boli aj dvaja Slováci
kb
– Peter Šperka a Tono Dobeš.   
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avizujeme

Športová olympiáda kamzíkov

Dňa 12. júna sa na futbalovom ihrisku vo Vyšných Hágoch
uskutočnila športová olympiáda detí materských škôl mesta
Vysoké Tatry. Pod záštitou mestského úradu, oddelenia
kultúry a športu si deti predškolského veku zmerali sily v štyroch športových disciplínach: hod do diaľky, skok do diaľky,
beh na 25 m a prekážkový beh.
Olympijské výpravy viedol
pán primátor nesúc olympijskú pochodeň, za ním kráčali
vznešené bohyne z Olympu a
zástupcovia jednotlivých výprav športovcov s krásnymi
erbmi častí nášho mesta, odkiaľ k nám do Vyšných Hágov
pricestovali. Za zvuku olympijských fanfár bol prednesený
slávnostný sľub športovcov a
sľub rozhodcov. Po hlasnom
„SĽUBUJEM“ sa nadšení

športovci pustili do súperenia v športových disciplínach.
Osviežení pravou Tatranskou
minerálkou a melónovými nanukmi vydali zo seba tie najlepšie výkony hodné cenných
kovov. Zaslúžené medaily s
hrdosťou odovzdával primátor
Ján Mokoš. Deti zažili ozajstnú atmosféru športového súperenia, možno prehry, ale aj
úžasný pocit z víťazstva. Mali
možnosť stretnúť sa, spoznať

sa a vychutnať si športovú atmosféru v krásnom prostredí
pod panorámou Končistej.
Na budúci rok sa športové
výpravy materských škôl nášho mesta stretnú na športovisku MŠ Nový Smokovec. Olympijskú pochodeň slávnostne
odovzdajú svojim kamarátom
zástupcovia športovcov z MŠ
Vyšné Hágy v závere školského roka. Úprimne ďakujeme za
podporu Tatranskej minerálke, Dobrej hračke, pani Janke
Bogačíkovej, pánovi Miroslavovi Dziakovi a Norway shopu
Tatranská Lomnica.
Mária Gallíková

Tretí júnový víkend sa niesol v znamení slávnostného otvárania
turistických chodníkov, a to hneď na niekoľkých miestach v Tatrách. Organizátori prichystali pre prvých návštevníkov letnej
sezóny množstvo kultúrnych akcií a sprievodných podujatí.

Hudba, divadlo, atrakcie
pre deti, no tiež športové vyžitie – i takto možno stručne
zhrnúť bilanciu spomínaných
dní. Nájsť si to svoje bolo
možné v Starom či Novom
Smokovci, Tatranskej Lomnici, na Popradskom aj Štrbskom Plese. Svätila sa voda z
prameňa Kyselky, symbolicky
sa odomykali dve tatranské
plesá... Organizátori však sľu-

bujú pestrý výber programov
aj na nadchádzajúce týždne,
nebudú chýbať tradičné akcie, no, samozrejme, návštevníkov poteší tiež mnoho noviniek.
Prednosť prírode

Nemenej dôležitou skutočnosťou však je, že milovníci
horskej turistiky majú opäť
možnosť vybrať sa na obľúbené túry do vyšších polôh
či mimo chodníkov vedúcich

Pomocníkom potápačom sa aj tento rok podarilo vyloviť kľúč, ktorým
pleso symbolicky odomkli pracovníci ŠL TANAP-u.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zbor v
Poprade v súlade so zákonom o
ochrane pred požiarmi vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru v územnom obvode okresu Poprad, a
to od 25. júna od 15.00 hod. do
odvolania. V čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať
zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä fajčiť,
odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený
oheň na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru či vypaľovať trávnaté porasty
a kríky.
V sobotu 29. júla v čase od
8.00 do 11.30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Horný Smokovec
12–14, 17– 20, 25, 26, 28–30, 32,
34, 51, a to z dôvodu pravidelnej
údržby distribučnej sústavy, ktorá je účinnou prevenciou pred
neplánovanými poruchami.
Víkend 29. a 30. júna sa
bude niesť v znamení jazdeckých
pretekov – Memoriálu bratov
Bornemiszovcov.
Dejiskom
bude jazdecký areál Kolbisko v
Tatranskej Lomnici. Dvojdňový
program zahŕňa parkúrové súťaže v jednotlivých kategóriách,
slávnostný nástup ako aj preteky
v skákaní a súťaž sily a zručnosti
„Skok mohutnosti“. Vstupné na
podujatie je zdarma.

Rozbehla sa turistická sezóna
Zábava nielen pre rodiny s
deťmi

7

k vysokohorským chatám.
Sprístupnené sú horské sedlá,
možno sa takisto podujať na
výstupy na rôzne štíty a na
svoje si prídu vo väčšej miere aj horolezci. Mnohé lokality Tatranského národného
parku majú po zime za sebou
viaceré vylepšenia: lesníci
Štátnych lesov TANAP-u v
uplynulom období zabezpečili všetko nevyhnutné
– uskutočnili opravy odpočívadiel a prístreškov, smerovníkov či informačných tabúľ,
(pokračovanie na str. 8)

V rámci prebiehajúceho
predsedníctva SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu
v Európe (OBSE) v roku 2019
úradujúci predseda OBSE a
minister zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák pozval ministrov
zahraničných vecí účastníckych
štátov OBSE na neformálne
stretnutie vo Vysokých Tatrách,
ktoré sa uskutoční v dňoch 8.
až 9. júla v Grand Hoteli Kempinski. Keďže pôjde o podujatie
na vysokej úrovni a očakávaný
je príchod 63 delegácií, zasiahnu bezpečnostné a dopravné
opatrenia i mesto Vysoké Tatry. V uvedených dňoch bude
sťažený pohyb v okolí hotelov,
kde budú delegáti ubytovaní
a teda ovplyvní to domácich
obyvateľov ako i turistov.
mp
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Vč e l y v y l e t e l i d o ď a l š e j s e z ó n y
Včelárstvo pod Tatrami má dlhú tradíciu. Prvé včelnice boli v Starom Smokovci už v
čase, kedy táto najstaršia osada fungovala ako klimatické kúpele. Pred rokom bol
na Štrbskom Plese spustený projekt „Včely v horách“, v rámci ktorého bolo umiestnených päť včelstiev na strechu Hotela FIS v nadmorskej výške 1346 m n. m.
Tieto včelstvá patria medzi najvyššie polože- vých včiel nedávno vyletelo do druhej sezóny.
né na Slovensku. Vďaka priaznivému počasiu „Sme veľmi radi, že aj napriek dlhej zime naše
sa už koncom augusta podarilo včelárom sto- včielky opäť vyleteli. Keďže v poslednom čase sa
čiť prvé fľaše medu. Približne 150-tisíc hotelo- veľa hovorí o vymieraní včelstiev a ich dôležitosti
pre ľudstvo, náš projekt chce byť jedným z tých,
ktoré ukazujú cestu, ako im pomôcť. Inšpirovali
sme sa úľmi na mestských strechách v Prahe a
v Bratislave. Včely máme v zadnej časti hotela,
aby mali výlet priamo do lesa,“ uviedla riaditeľka hotela Erika Fočárová. Projekt je realizovaný v spolupráci s Občianskym združením
Apis Carpatica, ktoré vytvorilo aj náučnú stenu s info panelmi o včelách a ich význame a
náučný detský kútik. Praktické využitie medu
si môžu návštevníci vyskúšať na vlastnej koži –
Marek Hajkovsky
pri medovej torte či pri medovej masáži. kb

V stredu 19. júna sa v Kaviarni a čajovni U Vlka konal čajový večer, v
rámci ktorého čajovníčka Julka Ju
predstavila čerstvý čínsky zelený čaj
Meng Ding Yu Ye – Nefritové lístky.
Návštevníci si spoločne pripravovali a popíjali čaj, ktorý bol zbieraný
31. marca 2019 v provincii Secuan,
v slávnych čajových horách Meng
Ding Shan. Súčasťou večera bolo i
čítanie starej čínskej poézie z knihy
Spevy starej Číny.

Spolupráca horských služieb
Horské služby troch európskych štátov sa zapojili do rok a pol trvajúceho projektu
výmeny poznatkov a skúseností. Záchranári z Chorvátska, Španielska a Slovenska
absolvovali týždenné kurzy v jednotlivých krajinách, kde sa venovali metodickým
postupom a záchranným technikám v špecifických druhoch záchranných akcií.
„Vďaka projektu sme sa dozvedeli o rozdiel- rí pôsobia aj ako hasiči. V každom štáte sa
nej organizácii horských služieb v jednotli- uskutočnilo jedno prípravné a jedno hlavné
vých štátoch. V Chorvátsku fungujú záchra- týždenné stretnutie. Jednotlivé horské služby
nári výlučne na báze dobrovoľníctva, avšak zastupovalo šesť zástupcov,“ priblížil predseštát ich maximálne podporuje. V Španielsku da Tatranskej horskej služby - dobrovoľného
horskú službu zastrešujú profesionáli, kto- zboru (THS – DZ) Jaroslav Švorc. Veľké medzinárodné stretnutie horských
služieb je plánované na konferencii ICAR, ktorá sa tento
rok uskutoční v Zakopanom.
„Organizácia ICAR, ktorá pôsobí v oblasti skvalitnenia horskej
záchrany, zabezpečuje každoročnú výmenu skúseností medzi
jednotlivými štátmi. Prednášky
trvajú tri dni a praktické workshopy len jeden deň, a preto
sme sa rozhodli využiť možnosti
programu ERASMUS + Sport,
ktorý pred dvomi rokmi vypísa-

li v Bruseli. Do projektu vzájomnej výmeny
skúseností sme sa zapojili spoločne s chorvátskou Hrvatska gorska služba spašavanja a
španielskou horskou službou Grupo especial
de rescate en altura - Comunidad de Madrid,“ dodal podpredseda THS – DZ František Mrázik. Vďaka projektu sa počas vzájomných stretnutí oboznámili s rozdielnou
organizačnou štruktúrou a záchrannými
postupmi v špecifických oblastiach, charakteristických pre danú oblasť. V Chorvátsku
išlo prevažne o pátracie akcie, záchranu vo
vysokých stenách, kaňonoch a jaskyniach, v
Španielsku o vrtuľníkovú záchranu a na Slovensku sa zamerali na zimnú záchranu, kedy
absolvovali zimné lezenie, lyžiarske túry a
hlbšie sa oboznámili s lavínovou problematikou. Súčasťou projektu bola aj práca s
verejnosťou, ktorej zdôraznili význam kamarátskej prvej pomoci pred príchodom
záchranárov a nevyhnutnosť bezpečného
pohybu v horách. Prínos projektu ocenili všetci zúčastnení a veria, že vzájomná
kb
spolupráca projektom neskončí.

Rozbehla sa turistická sezóna
(dokončenie zo str. 7)

pozornosť venovali najmä rekonštrukciám
poškodených mostíkov a údržbe turistických chodníkov, na ktorých snehová nádielka zanechala stopy.
Napriek tomu všetkému je však dôležité
správať sa v horách zodpovedne a dbať na
ochranu zdravia svojho, ako aj ostatných
turistov. Byť tolerantný k tatranskej faune a
flóre, nepodceňovať svoje schopnosti a byť
tiež pripravený na vrtochy počasia. Netreba zabúdať, že hoci výlet do Tatier je vždy
bezpochyby veľkým zážitkom, dôležitý je
mp
najmä šťastný návrat domov.

Drevené skladačky zvieratiek deti veľmi bavili.
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Prvá výstava pod tatranským nebom
História horského vodcovstva sa vo Vysokých Tatrách začala
písať už v roku 1874, kedy bol založený Spolok horských vodcov. Vo vodcovskej tradícii pokračujú ďalšie generácie, ktoré
svojim klientom umožňujú výstupy na ináč zdanlivo nezdolateľné štíty v slovenských i svetových horách.
Desiatky slovenských a poľských horských vodcov sa
stretli ako každý rok v Starom
Smokovci, aby spoločne oslávili sviatok horských vodcov.
Ten sa spája so svätením lán a
cepínov pri kaplnke, druhý rok
aj s otváraním letnej turistickej
a vodcovskej sezóny. Prezident
Národnej asociácie horských

vodcov Marek Trávniček spoločne s primátorom mesta Vysoké Tatry Jánom Mokošom
deklarovali nového horského
vodcu – Dušana Zajaca, ktorý
obohatí rady profesionálnych
horských vodcov na Slovensku.
Unikátna open-air výstava

Od 15. júna – dňa otvorenia
letnej turistickej sezóny, sa v

Starom Smokovci nachádza
výstava približujúca prácu horských vodcov – ochrancov v
horách. Fotografie z výstupov
na obľúbené i menej známe
tatranské štíty sú umiestnené
na viacerých budovách v centre
Smokovca, ako aj pri chodníku
smerom ku Grandhotelu a pozemnej lanovke na Hrebienok.
„Výstavou chceme propagovať
povolanie horský vodca, ktoré
je stále nedocenené. Vodcovia
stáli za rozvojom cestovného
ruchu v Tatrách, čím si získali
významné postavenie. V zahra-

ničí si ich dodnes všetci veľmi
vážia. Naši horskí vodcovia nevodia len na Gerlachovský štít,
ako si mnohí myslia, ale vodíme
aj na menej známe štíty doma
a v zahraničí. S výstavou nám
vyšiel v ústrety pán primátor,
ako aj majitelia prevádzok, na
ktoré sme mohli obrazy zavesiť,“ zhrnul Marek Trávniček.
Vystavené fotografie približujúce vodcovskú činnosť budú
postupne doplnené a neskôr
premiestnené do novovznikajúceho múzea venovaného tejto
kb
jedinečnej profesii.   

Spolok horských vodcov

Z U Š p r e d v i e d l a s v o j u k va l i tu
V stredu 19. júna sme mali možnosť nahliadnuť do priestorov
hotela Slovan, kde Základná umelecká škola v Tatranskej Lomnici zorganizovala koncert absolventov tejto školy. Prezentovali sa žiaci prvého stupňa 1. časti, ktorí končili 4-ročné štúdium a
žiaci 2. časti, ktorí študovali umenie 8 rokov.
Z výtvarného odboru nám ková: „Po dva a pol roku môjho
predviedla svoje Pocity Karolína pôsobenia ako riaditeľka môžem
Kotarbová. Zručnosti na hudob- povedať, že spolupráca a komuných nástrojoch nám ukázalo 14 nikácia s mestom Vysoké Tatry
žiakov, z toho jeden chlapec, je čoraz lepšia. Vďaka tomu sme
Jakub Mačák a 13 dievčat, Ema teraz tam, kde sme. Stále rastieRusiňáková, Katka Hoclárová, me, žiakov pribúda, potrebujeVictoria Magdalena Both, Bar- me väčšie priestory. Mesto môže
bora Budajová, Nella Drzewiec- byť hrdé na kvalitu tejto školy.“
ka, Barbora Raučinová, Martina
Riaditeľka ide správnym príZámečníková, Paulína Kokyo- kladom nielen svojim žiakom.
vá, Hana Chudíková a Katarína Podľa jej slov už organizácia
Ambrózová. Deti sa predstavili podobných udalostí neostáva
hrou na husliach, gitare, flaute a len na nej samej, ale postupne sa
bicích. Ako hosť vystúpil Maroš zapájajú aj kolegovia či rodičia.
Lištiak, ktorý predviedol svoju Spolu sa usilujú vytvárať pre deti
šikovnosť na saxofóne. Koncert priateľské prostredie. Nemajú
podporilo aj mesto Vysoké Tat- problém zaujať miesto psychory, ktoré je zriaďovateľom ZUŠ v lóga či podať im pomocnú ruku.
Tatranskej Lomnici. Tento prí- „Žiaci, ktorí navštevujú túto
stup oceňuje najmä riaditeľka školu, majú iné správanie ako v
školy Silvia Bombarová Zoričá- bežnej škole. Tu nepoznáme ši-

kanu ani vysmievanie. Deti majú
dobré vzťahy, pomáhajú si, majú
to umenie v sebe.“ S hrdosťou im
odkazuje tieto slová: „Dôverujte
si v tom, čo si myslíte, že je správne
urobiť. Nebojte sa toho, čo by iní
mohli povedať. Postupujte vpred
nástojčivo, odhodlane a dôstojne.
Usilujte sa so všetkou energiou,

ktorú v sebe máte a ignorujte
kritiku od ľudí, ktorí vám nerozumejú.“ Absolventský koncert
bol poslednou akciou v tomto
školskom roku, kde sa verejne
prezentovala kvalita školy. Žiaci,
ale aj učitelia si môžu vydýchnuť
a pripravovať sa na ďalší školský
R. Šulejová
rok plný umenia.

Mladé talenty usilovne podporuje najmä
riaditeľka ZUŠ S. Bombarová Zoričáková.

kb
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videli, počuli
V predchádzajúcich číslach
Tatranského
dvojtýždenníka
sme vám priblížili niektoré z architektonických návrhov Zásahy
Tatry 2019, ktoré boli v marci
tohto roku predstavené o. i. tiež
v rámci rovnomennej výstavy
v starosmokoveckej Vile Flóra.
Podrobnejšie prehliadnuť si ich
môžete aj na internetovej stránke https://www.zasahy.sk/tatry.
Takisto máte možnosť zapojiť
sa do hlasovania, ktorý projekt
sa vám najviac páči. Magistrátu
mesta ako aj samotným autorom záleží na spoločnej diskusii
s vami, obyvateľmi mesta Vysoké Tatry, a spätná väzba je preto
dôležitá.
V utorok 18. júna boli v
meste Vysoké Tatry spoločnosťou TECH-MONT Helicopter
company s. r. o. realizované práce za pomoci vrtuľníka. Jednalo
sa o výmenu technológií pre mobilného operátora.
Mestský úrad vo Vysokých
Tatrách má nového prednostu.
Je ním Martin Maruška, ktorý
v uplynulom období riadil bratislavský magistrát. Po takmer
šiestich rokoch vo funkcii vystriedal Eugena Knoteka, ktorý
na úrade aktuálne zastáva pozíciu poradcu pre strategický rozvoj a komunikáciu.
Nárast počtu srdcovo-cievnych ochorení v spojení s nedostatkom pohybovej aktivity,
rovnako ako zvýšený výskyt
ochorení chrbtice boli dôvodom
na zmenu životného štýlu detí
a mládeže. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je nedostatočná pohybová aktivita uznaná
ako rizikový faktor podieľajúci
sa na vzniku chronických ochorení. RÚVZ so sídlom v Poprade
plnil celonárodný projekt zameraný na sledovanie vybraných
ukazovateľov zdravia u stredoškolákov a žiakov 8. ročníkov ZŠ
– testovanie telesnej zdatnosti,
hodnotenie držania tela, úrovne
pohybovej aktivity, stravovacích
návykov a životného štýlu mladej generácie. Do projektu bolo
spolu vybraných 157 školákov,
pričom každá veková kategória
mala rovnaký podiel zastúpenia
oboch pohlaví. Získané výsledky
zo všetkých RÚVZ v SR budú
podkladom na prijatie celonárodných opatrení na vytváranie
a zlepšenie podmienok pre pohybové aktivity žiakov.
mp

Tatranské spektrum

R obme malé veci s veľkou láskou
Mary´s Meals je medzinárodné charitatívne hnutie, ktoré
účinne bojuje proti hladu vo svete. Hlavným cieľom je, aby
každé dieťa malo prístup k vzdelaniu a potrave. Hoci vo svete
hladuje viac ako 60 miliónov detí, na nasýtenie jedného stačí
len 8 centov denne... Urobiť im radosť a pomôcť môžu aj žiaci
tatranských škôl, ktorí sa zapoja do „Batôžkového projektu“.

Mary´s Meals
Po 40 rokoch sa o 15.30 hodine – v čase najväčšej leteckej
tragédie vo Vysokých Tatrách,
uskutočnila pietna spomienka
za účasti biskupa, farárov, primátora, rodinných príslušníkov, priateľov a známych, ktorí
si prišli uctiť pamiatku tých,
ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania v horách. V snahe
pomôcť zranenej turistke, ktorá neopodstatnene požiadala
horskú službu o pomoc, vyhasli
životy piatich záchranárov a
dvoch pilotov vrtuľníka Mi-8.
Stroj sa zrútil pri pristávacom
manévri v Mlynickej doline
– na mieste, ktoré dnes pripomína pamätná tabuľa, trosky
lietadla a neutíchajúca bolesť
najbližších. O život prišli pri
výkone svojho povolania mladí
záchranári Milan Kriššák, Mar-

tin Hudák, Bernard Jamnický,
Pavol Huska a Štefan Estočko, pilot Vladimír Bačák s palubným technikom Václavom
Dvořákom. Viac šťastia mali Ladislav „Tatko“ Janiga spoločne
so Svatoplukom Ničom, ktorí sa
v tento deň druhýkrát narodili.
Svojich
ko l e g o v,
o ktorých
prišli pred
40 rokmi,
si spoločne uctili
na symbolickom
cintoríne
pod Ostrvou. Zúčastnení
vyslovili
m o d l i t by

Úlohou detí, ktoré chcú v
rámci projektu pomôcť svojim
rovesníkom v rozvojových
krajinách je, aby nevyhodili,
ale naplnili použitý batoh či
školskú tašku. Doň môžu nabaliť prezúvky, školské potreby
(zošit, pravítko, písacie a hygienické potreby...), ktoré sú
spísané v zozname, ktorý dostanú deti počas besedy s dobrovoľníkmi Mary´s Meals. Deti
môžu do školy priniesť vybrané
predmety zo zoznamu alebo
môže dieťa, prípadne trieda
skompletizovať celý batoh spoločne. V septembri sa nachystané batôžky pozbierajú a poputujú k deťom do Afriky. kb
za obete tohto nešťastia, za
všetkých záchranárov a tých,
ktorí pracujú či trávia čas v horách. Operný spev Jána Babjaka sa rozliehal krásnou dolinou,
ktorá však nesie smutný príbeh, na ktorý sa ani po rokoch
nedá zabudnúť...  
kb

V stredu 19. júna sa deti zo školy vo
Vyšných Hágoch a Kyslíkovci naučili
podávať prvú pomoc.

Za pomoci troch školených a skúsených záchranárov z Asociácie
samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) – Evy Rodákovej, Kristiána Štelmacha a Gabriely Kupkovej Bačovej – sa deti dozvedeli
mnoho cenných informácií dôležitých pre záchranu ľudského
života. Naučili sa, ako sa volá na dispečing záchrannej služby,
vyskúšali si dýchanie z úst do úst a masáž srdca a tiež to, ako sa
dáva zranený do stabilizovanej polohy či ako sa ošetrujú malé aj
veľké zranenia.
ZŠ V. Hágy mp
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V  sk r at ke

V sobotu 15. júna mali veriaci, ale aj turisti vo Veľkej
Studenej doline možnosť
zúčastniť sa svätej omše
v obkolesení hôr a tatranskej prírody. Rímskokatolícka bohoslužba bola pre
prítomných príležitosťou
prežiť Božiu blízkosť v neobvyklom „chráme“ pod
azúrovým nebom, v bezprostrednej blízkosti Zbojníckej chaty.   
mp

I. Ľuptáková

Výst ava majstrov pok račuje
V Galérii a predajni ÚĽUV (Ústredia ľudovej umeleckej výroby)
je nainštalovaná nová výstava. Originálne tkané vankúše,
drevené, slamené a rohovinové diela majstrov tradičnej výroby
si môžete pozrieť i zakúpiť v Tatranskej Lomnici do 29. októbra
v rámci expozície Majstri ľudovej umeleckej výroby II.
Tradícia udeľovania čest- výroby I., aktuálna výstava
ných titulov majster ľudovej predstaví prácu ďalších troch,
umeleckej výroby siaha do ktorých tvorba je
roku 1959, odkedy ÚĽUV taktiež výsledkom
ocenil viac ako 400 výrob- dlhoročnej poctivej
cov. Za rok 2018 získali cen- práce, trpezlivosti a
ný titul za rozvoj a zachová- talentu. Počas leta
vanie kultúrneho dedičstva navštívia majstri aj
šiesti umelci: Eduard Hupka Vysoké Tatry, kde
(vybíjanie tokáreného dreva predvedú výrobu
kovom), Dagmar Kocianová a záujemcovia si
(ručné pletenie z vlny), Mi- budú môcť vyskúlota Schusterová (maľba na šať jednotlivé techsklo), Pavol Gregor (výro- niky. „Každoročne
ba slamených ozdôb), Hali- sa ocení šesť majna Grešlíková (ručné tkanie strov, ktorých diela
na krosnách) a Igor Prilin- prezentujeme
na
ský (výrobky zo svorového dvoch
výstavách.
dreva). Prvý traja majstri Momentálne vystapredviedli svoje zručnosti vujeme diela Pavla
na predchádzajúcej výstave Gregora, ktorý bol
– Majstri ľudovej umeleckej ocenený za výrobu
Pálenie jánskej vatry je tradičnou
oslavou leta, ktorá má korene v
predkresťanskom období. V súčasnosti je obľúbenou spoločenskou udalosťou, ktorá sa koná na
prelome júna a júla. Podujatie
sa uskutočnilo aj v Tatrách – pri
futbalovom ihrisku v Tatranskej Lomnici začalo vystúpením folklórneho súboru
Lomničan a Lomničanik a
pokračovalo slávnostným
zapálením vatry na znak
privítania leta. Jánske
ohne a vatry sa zvykli
v minulosti páliť počas
najkratšej noci roka.
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ozdôb zo slamy. Vo vzorkovníku má viac ako 200 druhov
výrobkov na rôzne príležitosti,
nielen Vianoce. Igor Prilinský
sa venuje umeleckému spracovaniu dreva – špeciálne svoru
a rohoviny na úžitkové a dekoratívne predmety.
Jedinou dámou je
Halina
Grešlíková, ktorá sa venuje
umeleckému tkaniu
na krosnách – výrobe vankúšov či tašiek. Trojica výrobcov nám potvrdila
účasť na letných sobotňajších predvádzaniach, ktorých
termíny ešte spresníme,“
povedala
kurátorka výstavy
Zuzana
Danihelová – kustódka
Múzea
ľudovej
umeleckej výroby v
kb
Stupave.

Každý slnovrat sa chápal ako začiatok novej etapy vhodný na regeneráciu síl prírody aj človeka.
Tradovalo sa, že na Jána majú
najväčšiu moc všetky živly.
Generácie pred nami taktiež
verili, že aj byliny nájdené
v túto magickú noc majú
ozdravujúce účinky. Obrady letného slnovratu sú
sústredené na 24. jún,
deň Jána Krstiteľa,
kedy pôvodne pohanský obrad dali ľudia
postupne do súvislosti s kresťanskou
tradíciou.
kb

Zberateľov nula eurových
suvenír bankoviek poteší novinka
s motívom Kežmarského hradu.
Novinkou sú aj motívy pltníkov na
Dunaji, Popradu či hradu Ľubovňa. Štátna ochrana prírody SR so
sídlom v Banskej Bystrici spustila
v stredu pri príležitosti 100. výročia
založenia Štátnej ochrany prírody
na Slovensku predaj Euro Souvenir bankovky Ochrana slovenskej
prírody. Na jej vyobrazení nechýba
kamzík či Kriváň.
Na oboch stranách Vysokých
Tatier sa uskutočnila pravidelná
jarná kamzičia inventúra. Po spracovaní výsledkov pracovníkmi
Štátnych lesov TANAP-u vás budeme informovať, koľko kamzíkov vrchových tatranských prežilo
zimu a aké boli tohtoročné jarné
prírastky mláďat. Posledné sčítanie
kamzíkov sa na území Tatranského
národného parku konalo vlani na
jeseň. Do sčítacích hárkov vtedy
zapísali 1 431 jedincov, z toho 1 010
na slovenskej strane Tatier.
Na medzinárodnom letisku
Poprad-Tatry premiérovo pristálo
najnovšie lietadlo spoločnosti Pegasus Airlines – Airbus A320neo.
Jeho slovenská premiéra odštartovala letnú sezónu odletov spod
Tatier do tureckej Antalye.
Horská záchranná služba
upozorňuje, že vo vysokých horských polohách sa na mnohých
miestach nachádzajú pozostatky
snehových polí. Preto dbajte o zvýšenú opatrnosť a používajte adekvátne vybavenie, ináč hrozí nečakané pošmyknutie.
V prvý deň letnej turistickej
sezóny prijala HZS sedem žiadostí
o pomoc. Vo vysokých Tatrách išlo
o úraz na snehovom poli, na ktorom sa pošmykol turista na chodníku v smere od Téryho chaty do
Priečneho sedla. Po dlhom páde
utrpel úraz hlavy, a tak ho leteckí
záchranári evakuovali z terénu a
transportovali do popradskej nemocnice.
„Zimné podmienky“ nezvládol ani grécko - český pár turistov,
ktorý v neskorých večerných hodinách požiadal 19. júna záchranárov HZS o pomoc. Pri výstupe
do sedla Prielom uviazli v strmom
snehovom poli. Keďže nemali so
sebou potrebnú výzbroj, nedokázali samostatne pokračovať ani
zostúpiť. Zhodou okolností sa na
Zbojníckej chate nachádzal horský
sprievodca – dobrovoľný záchranár HZS, ktorý im išiel na pomoc.
Uviaznutých turistov pomocou
lana bezpečne dostal z kritických
miest a spoločne došli na Zbojnícku chatu, kde prečkali noc.
kb
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...pomôže tiež, ak donesieš lopaty, fúriky, hrable, kosačky,
sadenice, krompáče, rukavice, vrecia na odpad, fajné nápady,

dobrú náladu, vínko, chlebíčky , svoje ruky a HLAVNE SEBA!
POSTUP PRÁCE:
15.7.2019 - 9:00 odovzdanie stavby,
odklonenie prítoku, vypustenie
jazierka, čistenie prítoku a odtoku,
odstaňovanie bahna ,
čistenie okolia, manipulácia so skalami,
kosenie a všetko ostanté čo nás napade,
19.7.2019 - ukončenie prác a kolaudácia.
Firma STAVBIG s.r.o. sa postará o múr a nové lavičky.

AKCIA
JE
DOBR
OVOĽ
NÁ!

15.7.2019

OD

Projekt je financovaný z programu
HORY NÁPADOV 2019
mesta Vysoké Tatry.

Tatranci
porazili
domácich
Futbalisti z TJ Vysoké Tatry porazili na
ihrisku
v Odoríne
domáce mužstvo TJ
Družstevník Odorín.
Za účasti 150 prevažne domácich fanúšikov odohrali 26. zápas
V. Podtatranskej ligy
dospelých. Prvý gól

Otváracie hodiny knižníc vo
Vysokých Tatrách
od 1.7.2019 – 31.8.2019

DO 19.7.2019

Ahnhem, Stefan: 18 pod nulou

Ak človek kalkuluje s časom sám
a má nad ním kontrolu, sú aj tri sekundy či tri minúty večnosťou. Tri
hodiny v rukách niekoho iného sú
však, paradoxne, oveľa kratšie.
V pokojné štokholmské ráno
dostáva komisár Ewert Grens
nanajvýš podivné hlásenie. V márnici Södermalmskej nemocnice
cez noc pribudlo neidentifikované
mužské telo.

Cez okraj nábrežia v helsingborskom prístave po
divokej naháňačke preletí
auto. Všetko poukazuje na
tragickú nehodu, no pri
pitve vodiča vyjde najavo,
že je mŕtvy už dva mesiace
a celý čas bolo telo zmrazené. Obeť identifikovali
ako Petra Briseho, ktorý rozprávkovo zbohatol
vďaka obľúbenej počítačoZ. Štefaňáková
vej hre.

Klein, Mila: Podozrivo dokonalý
Nová februárová evitovka Mily
Klein je o mladej emancipovanej tridsiatničke, ktorej zdanlivo
nudný právnický život skríži pán
DOKONALÝ. Simona, čerstvo
rozvedená právnička, je nezávislá,
bezdetná a čaká na lásku svojho
života...

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:

Starý Smokovec
Pondelok:
9.00 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok: -Streda: -Štvrtok:
9.00 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok: -Tatranská Lomnica
Pondelok:
9.00 - 12.00 12.30 - 16.00

Kontaktná osoba: Mgr.art.Dominika Štefková, 0902 431 549,
vysnehagy.tatry@gmail.com, FB: Vyšné Hágy, INSTAGRAM: vysnehagy_tatry

Roslund, Anders: 3 hodiny

z hry pripísal mužstvu
z TJ Vysoké Tatry Martin Sluka v 31. minúte,
v 42. Samuel Boleš.
V 61. minúte skóroval Roland Macurák.
Rastislav
Polakovič
zaznamenal úspešný
pokutový kop, čím
dorovnal skóre na 0:4
v prospech hostí z Vysokých Tatier.
kb

Dolný Smokovec
1.7.2019 – 31.7.2019 zatvorená
V auguste otvorená :
Utorok:
10.00 - 12.00 12.30 - 16.00
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.
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

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.
Predám všetko lacno, zachovalé, aj jednotlivo: skladaciu posteľ, skrinky 2 ks, konferenčné stolíky 2 ks, drevenú
lavičku. Cena dohodou. 0907
086 135
Hľadám prácu upratovačky/pomocnej sily v kuchyni
od septembra. 0907 086 135
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Šport

Ocenenie
Prezident
medzinárodnej sánkarskej federácie FIL Josef Fendt
odovzdal počas 67. FIL
Kongresu 2019 v slovinskej Ljubljane bronzové
čestné medaily za výnimočný príspevok k rozvoju sánkarského športu
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trénerov v Ljubljane

štyrom osobám, ktoré
dlhé roky neodmysliteľne patria alebo patrili
k tomuto športu a ktorí
najmä svojou trénerskou prácou s mládežou výrazne prispeli k
úspechom
slovenského sánkovania doma aj

v zahraničí. Ocenenie
získali títo tréneri: Rastislav Drajna, Ján Harniš, Walter Marx ml. a
Dušan Peter Gerdelán.
Osobne si svoju medailu z rúk prezidenta
FIL Josefa Fendta prevzal Rastislav Drajna.

Viera Bachárová Findurová,
Slovenský zväz sánkarov

Lomnická desiatka
TJ Vysoké Tatry v spolupráci s mestom Vysoké Tatry, spoločnosťou TMR a Ski Club Progress zorganizovali 2. ročník športového podujatia Lomnická desiatka.
Bežci a nordic walkeri absol- medaile a víťazi hodnotné ceny. 35:26. Na okruhu dlhom 4 km
vovali okruh dlhý 4 km a väčší Najrýchlejšie zvládla 10 km zvíťazila Simona Conková z
dlhý 10 km z Tatranskej Lomni- okruh Beáta Selifová Kopčá- tímu Mars a Tomáš Kamas z
ce na Tatranské Matliare a späť. ková z klubu Metropol Košice, TJ Tatran Spišská Nová Ves.
Na štart sa postavilo celkovo ktorá bola v cieli za 50 minút. V kategórii nordic walking
103 bežcov a 8 nordic walkerov. Najlepší spomedzi mužov bol suverénne zvíťazil Ľubomír
kb
Všetci účastníci získali v cieli Emil Drabik z Poľska s časom Gašpar z HC Tatry.

Sú známi víťazi 2. etapy
Tatry Running Tour
V sobotu 15. júna si zmerali svoje sily tí najzdatnejší pretekári.
S ranným štartom o 9.30 zo Štrbského Plesa vyštartovali
účastníci Sky & Clouds Run-u – extrémneho vysokohorského
behu, určeného len pre dobre pripravených pretekárov.
Hoci tieto unikátne preteky ponúkajú úchvatné výhľady, bežcov poriadne potrápia svojou náročnosťou. Na trase, ktorá na niekoľkých úsekoch
prevyšuje hranicu 2 000 m n. m., na nich čakali úmorné stúpania a následné klesania. Práve tie boli podrobnou previerkou ich fyzickej zdatnosti.
Tridsaťštyri kilometrov dlhé preteky prepájajú štyri tatranské plesá –
Štrbské, Popradské, Batizovské a Velické. Po prebehnutí trasy zo Štrbského Plesa na Popradské športovcov nasledoval náročný úsek pod Ostrvu
smerom k Batizovskému plesu a odtiaľ k rázcestiu pod Suchým vrchom.
Po minutí Velického plesa ich pri Sliezskom dome (kam museli dobehnúť
pod hranicou štyroch hodín) čakala prvá občerstvovacia stanica, ďalšia
na spiatočnej ceste na Popradskom plese. Záverečné kilometre kopírovali
úvodnú etapu a bežci sa vrátili naspäť na Štrbské Pleso.
Spomedzi mužov sa so značným odstupom na prvom mieste v celkovom poradí umiestnil Slovák Martin Halasz s časom 3:49:52,84. Druhý

Pištik

Zvíťazili v okresnej
streleckej lige
5. kolom sa
skončil už
26. ročník okresnej streleckej ligy
v športovej streľbe pre žiakov ZŠ
a osemročných gymnázií okresu
Poprad. Základnú školu v Dolnom Smokovci reprezentovalo 8
strelcov, z ktorých sa 4 umiestnili
na stupňoch pre víťazov. V kategórii mladších žiakov zvíťazil
Richard Jurík a Filip Rác skončil

tretí. V kategórii mladších žiačok
si Lenka Schotterová odniesla
bronzovú medailu. V kategórii
starších žiakov zvíťazil aktuálny
majster SR Radko Rác. Richard
a Radko si okrem prvenstiev
odniesli aj hlavnú cenu – pohár riaditeľa ZŠ Francisciho v
Poprade. Srdečne blahoželáM. Strnka, tréner
me.

skončil takisto slovenský pretekár Tomáš Kačmarčík (4:13:21,49), tretím
bol bežec z Maďarska Adam Kovasc, ktorý dobehol s časom 4:24:54,42.
Najrýchlejšou ženskou účastníčkou pretekov sa stala Maďarka Nikolett
Dendel (4:46:00,85), druhé a tretie miesto v celkovom poradí žien patrilo Slovenkám – Linde Beniačovej (5:15:40,53) a Zuzane Dudášovej
(5:16:35,40).
Trasa Sky & Clouds Run-u je certifikovaná medzinárodnou organizáciou trailových behov ITRA, za jej absolvovanie sú do celkovémp
ho rebríčka pretekárom pripočítané dva body.   
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Kultúra & Šport

Aktuality z kultúry a športu
Leto vo Vysokých Tatrách – to je nielen priehrštie možností na výlety a turistické
výstupy, ale aj príležitosť na bohaté kultúrne vyžitie. Pred dvoma týždňami domáci
obyvatelia ako aj návštevníci Tatier mohli „ochutnať“ prvé tohtoročné „delikatesy“,
za ktorými organizačne stojí oddelenie kultúry a športu (OKaŠ). Tešiť sa však môžu na
ďalšie.
území mesta uskutočnia a ja všetkých srSumár dní minulých
Uplynulé dva týždne sa niesli v zna- dečne pozývam,“ dodal šéf tatranskej kulmení úvodu Tatranského kultúrneho leta túry.
Hneď deň po skončení festivalu nastu(TKL). Za dva týždne sa uskutočnilo prvých šesť z celkových tridsiatich siedmich puje multižánrový hudobný festival Alakcií a tatranské publikum malo možnosť tánfest. Hoci skoršie avíza hovorili o konprivítať päťdesiat účinkujúcich a takmer certe skupiny Fermáta, ktorú sme mali u
štyritisíc divákov. „Musím však povedať, nás pod Tatrami pôvodne privítať, napože sme zatiaľ trochu smutní, pretože čo sa kon došlo k zmene a kapela z vážnych dôtýka exteriérových podujatí, tak nám tento vodov zrušila všetky svoje letné koncerty.
rok výnimočne prší. Mali sme päť poduja- Na vzniknutú situáciu však organizátori
tí v exteriéri a z nich pršalo na troch, čo okamžite zareagovali. V novších propanás trápi,“ netají mierne sklamanie vedú- gačných materiáloch, ako aj tých, ktoré
ci OKaŠ Ján Bendík. So zlým počasím sa, budú priebežne ešte vydané, sa uvádza
pochopiteľne, spája viac starostí a kom- čerstvejšia informácia – namiesto Fermáty
plikácií pre účinkujúcich, organizátorov i vystúpi kapela Dura & Blues Club z Bratidivákov.
O tom, čo je nové

Oddelenie zároveň v súčasnom období
na každý víkend zabezpečuje ďalšie a ďalšie podujatia so všetkým, čo k tomu patrí.
Finišuje aj s propagáciou TKL. Keďže
však v meste Vysoké Tatry nie je možné
vyvesovať veľkoplošné bannery či pútače, záležitosť propagácie je veľmi komplikovaná. Organizátori sa preto snažia
program propagovať aspoň dostupnými
printovými médiami. Možno ho nájsť
v časopise Modrá lanovka, ktorý by mal
vyjsť na prelome júna a júla, rovnako v
Podtatranskom kuriérovi, ktorý vyjde v
náklade desaťtisíc kusov a bude distribuovaný v celom regióne. Celostránková
inzercia sa objaví aj v mesačníku Kam do
mesta. „Popritom, samozrejme, vyrábame
dielčie i veľké mesačné plagáty. A v neposlednom rade sa informácie na pravidelnej
báze objavujú tiež na stránkach Tatranského dvojtýždenníka,“ doplnil. „V tomto
roku sme spojazdnili tiež samostatnú facebookovú stránku OKaŠ, kde sa snažíme už
aj reportážne predstavovať podujatia priamo z deja. Kto si chce vyhľadať akcie, ktoré
mu napríklad ušli alebo mať lepší prehľad
o tých, ktoré sa len uskutočnia, môže na
facebooku navštíviť stránku Vysoké Tatry –
kultúra a šport.“
Festivalové dni

Pracovníci oddelenia sa momentálne
veľmi tešia na blížiaci sa 11. ročník festivalu Šengenský poludník. Tohtoroční
účinkujúci sú výnimoční a veľmi zaujímaví: „Budeme mať tri veľké, 45-členné
orchestre, čo je určite zážitok. Upriamujem
preto pozornosť na dátumy od 30. júna do
5. júla, práve vtedy sa tieto koncerty na

slavy. Festival teda ponúkne štyri skupiny
a štyri rôzne hudobné žánre: bigbít, jazz,
blues a poprock. Každý divák si môže vybrať muziku, ktorá je mu najbližšia.
Kino pod hviezdami

5. júla začíname tiež so seriálom filmových večerov, nasledovať bude deväť premietaní v lomnickom mestskom parku.
Počas celého leta sa môžete tešiť na skutočné filmové lahôdky.
„Na všetky akcie srdečne pozývam najmä
všetkých domácich obyvateľov, pretože po
doterajších podujatiach musím konštatovať, že rozhodujúcu veľkú časť obecenstva
tvoria skôr návštevníci Vysokých Tatier a
Tatranci prichádzajú len veľmi poskromne,
čo je veľká škoda, pretože majú na dosah
množstvo umeleckých zážitkov, a to celkom
OKaŠ a mp
zdarma,“ uzavrel Bendík.

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

27.6. - 24.7. 2019

19:00 h

SOBOTA

13a20

Vstupné: 4 €

15:00 h

Vstup voľný

09:00 h

ŠTVRTOK

Tatranská Lomnica - zraz pred budovou TEŽ

SPOMIENKOVÁ SV. OMŠA

Starý Smokovec - Sliezsky dom

Spomienka na návštevu Jána Pavla II.
na Sliezskom dome v roku 1995.

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

19:00 h
19:00 h

SOBOTA
SO-NE

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
TATRANSKEJ LOMNICE

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 €

NEDEĽA

DAWN WALL

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu
pamiatok a zaujímavostiach.

HISTÓRIA DOPRAVY
VO VYSOKÝCH TATRÁCH

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka

Predstavenie knižnej novinky z vydavateľstva I&B.
Organizátor: Kaviareň a čajovňa U Vlka, rezervácie:
uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk, +421 908 704 412

29.-30.
6.
Vstup voľný

Vyšné Hágy - zraz pri budove TEŽ

Film, USA, 100 min. 2017, réžia: Josh Lowell a
Pete Mortimer. Filmové premietanie festivalu
Hory a mesto.
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Organizátor: Kaviareň a čajovňa U Vlka, rezervácie:
uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk, +421 908 704 412

ŠPORT

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
VYŠNÝCH HÁGOV

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka

Rozprávanie a premietanie RNDr. Drahomíra
Chochola z Astronomického ústavu SAV
v Tatranskej Lomnici o tajomstvách hviezd.

Vstup voľný

Premietanie dvoch krátkych ﬁlmov so športovou
tematikou z archívu múzea.

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

09:30 h

NEDEĽA

Vstupné: 1 €

14

FILMOVÉ PREMIETANIE

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 €

HVIEZDNE EXPLÓZIE

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka

Vstupné: 1 €

Starý Smokovec - Múzeum tatranskej
kinematograﬁe a fotograﬁe

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu
pamiatok a zaujímavostiach.

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

Tatranská Lomnica - jazdecký areál

Prémiové preteky v parkúrovom skákaní za účasti 150 koní.
Organizátor: Vysoké Tatry Horse +421 905 406 456

15:00 h

Vstupné: 4 €

14

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka

Film, SR, 35 min. 2018, réžia: Adam Lisý
Filmové premietanie festivalu Hory a mesto.

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

09:30 h

SOBOTA

Vstupné: 2 €
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19

VOLANIE DIAĽOK

SOBOTA

11

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

Dolný Smokovec - zraz pri drevenom kostole

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu
pamiatok a zaujímavostiach. Spojená s obedom.

predpredaj: 12 €

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

18:00 h

ŠTVRTOK

Vstupné: 1 €

Vstupné: 16 €

MEMORIÁL JÁNA STILLA

Nová Lesná - Starý Smokovec - Hrebienok
20. ročník pretekov v behu do vrchu.

Vstup pre divákov
voľný

26-27
Vstup voľný

VÝSTAVY
Vstupné: 0,50 € - 2 €

celý
mesiac

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

KALENDÁR
PODUJATÍ

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
SMOKOVCOV

Organizátor: Šport team Nová Lesna, +421 907 77 99 44

od 8:00 h

19:00 h

PIATOK

6a26

18

Starý Smokovec - zraz na autobusovej stanici

Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu
pamiatok a zaujímavostiach.

PIATOK

Vstupné: 4 €

predpredaj: 3 €

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
STARÉHO SMOKOVCA

PI-SO

4

10:00 h

ŠTVRTOK

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

O POHÁR VYSOKÝCH TATIER

Tatranská Lomnica - futbalové ihrisko
III. ročník futbalového turnaja mládeže ( U-15).
Organizátor:Roman Chodníček +421 905 502 275

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA

Starý Smokovec
Expozície:

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

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
NANGA PARBAT Fotograﬁcká výstava z prvých

expedícií tatranských horolezcov
na Nanga Parbat 8125 m.

Organizátor: Mesto Vysoké Tatry - oddelenie kultúry a športu,
+421 52 478 04 56, Tatranská galéria Poprad,
Mestské kultúrne a osvetové stredisko Vysoké Tatry
Od 1.7. do 31.8. otváracie hodiny: St, Pi, So, Ne vždy od 10:00 do 17:00 h

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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