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Detský raj po roku znovu otvorený
Tatranská Lesná - Prví detskí návštevníci môžu po rekonštrukcii zavítať do nových priestorov už v júni. Rekonštrukciou prešiel exteriér i interiér Školy v prírode Detský
raj v Tatranskej Lesnej. Pre deti z Prešovského samosprávneho kraja i takmer celého Slovenska tak vznikli modernejšie priestory s vyšším štandardom a vybavením.
Otvorenie Školy v prírode Detský raj sa konalo vo štvrtok 25.
mája predpoludním a nieslo sa
slávnostnou atmosférou.

Prestrihnutie pásky patrilo
predsedovi Prešovského samosprávneho kraja, M. Majerskému
a zúčastnených privítal riaditeľ
zariadenia, V. Kuffa. Nechýbali
krojovaní hudobníci, prezentácia
a návšteva vynovených miestností spojená s občerstvením,
ktoré pripravila miestna Stredná
odborná škola z Horného Smokovca. Poctou bolo aj požehnanie objektu miestnym kňazom,
Róbertom Tokárom z farnosti
Vysoké Tatry.
Rekonštruoval sa nielen exteriér, ale i interiér zariadenia.

Modernizáciu finančne realizoval zriaďovateľ Prešovský
samosprávny kraj (PSK) s celkovými nákladmi 1, 4 milióna
eur. „Ide o významnú investíciu,

Krásnu tabuľu vytvorili žiaci Strednej odbornej školy v Hornom Smokovci.

Slávnostné prestrihnutie pásky
predsedom PSK M. Majerským.

ktorá má slúžiť hlavne deťom
a mládeži. Škola v prírode prioritne poskytuje pobyty pre materské, základné i stredné školy
i žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
nielen z regiónu, ale celého Slovenska, dokonca zahraničia.
Takže sú to dobre vynaložené

peniaze. Navyše ak ide o moderné, účelové zariadenie, ktoré spĺňa aj tie najnáročnejšie kritériá,
nemusíme sa obávať o jeho naplnenosť a plnohodnotné využitie ,“ uviedol pred kolaudáciou
predseda PSK Milan Majerský.
Modernizácia trvala takmer
rok a realizovala ju spoločnosť
DAG Slovakia, a. s., ktorá uspela vo verejnom obstarávaní.
„Prestavbou vznikli izby hotelo-

vého typu, t. j. dvojposteľové izby
s prístelkou s vlastnými hygienickými zariadeniami na každej
izbe. Pôvodná kapacita - 100
postelí s viaclôžkovými izbami
a 3 apartmánmi sa zmenila nepatrne na 99,“ uviedol V. Kuffa,
riaditeľ Školy v prírode Detský
raj. Exteriér sa podarilo opraviť
už v minulosti. Napriek tomu,
by bolo potrebné zapracovať
(pokračovanie na str. 2)

ÁNO alebo NIE
pre Autocamping?
Názory a požiadavky obyvateľov sú dôležité pri otázkach
životného prostredia. Aktuálne môžete vyjadriť svoje názory na plánovaný Autocamping pod Starým Smokovcom,
ktorý by mal byť s maximálnou ubytovacou kapacitou 557
osôb jedným z najväčších na Slovensku.

V sobotu sa konal 17. ročník memoriálu Juraja
Petranského, známy ako Nosičská stovka. Tatranskí vysokohorskí nosiči a nosičky vyniesli počas
náročnej súťaže na Zamkovského chatu viac ako
tonu materiálu. Viac na strane 13. Foto: kb

Okresný úrad Poprad, odbor
starostlivosti o životné prostredie, zaslal mestu Vysoké
Tatry zámer „Autocampingu
Smokovec,“ ku ktorému sa začalo konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie (tzv.
EIA). Navrhovateľom je spoločnosť Tatramarket Poprad.
Investor plánuje lokalizovať autocamping 1,5 kilometra juhovýchodne od Starého Smokovca. Vjazd do nového campu by

bol umiestnený oproti napojeniu cesty od Národného ústavu
Dolný Smokovec (Šrobárovho
ústavu) na štátnu cestu II/534
spájajúcu Starý Smokovec s Popradom. Súčasťou zámeru je
moderný autocamping
pre stany a karavany vrátanie chatiek, vstupného
objektu s reštauráciou,
potravinami a potrebnou infraštruktúrou ako
napríklad
požičovňou
(pokračovanie na str. 2)
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Cyklistické podujatie OD
TATIER K DUNAJU aj napriek skleróze multiplex šliaplo
do pedálov už začiatkom týždňa.
Štartovalo sa na Štrbskom Plese.
V šiestich etapách podujatia ste
ich mohli stretnúť v mnohých
mestách: Liptovský Mikuláš, D.
Kubín, Žilina až po Bratislavu.
S mottom podujatia – Dávame
to s dušou optimistu šírili cyklisti na každej zastávke radosť,
pozitívnu energiu a životnú silu.
V piatok na Hviezdoslavovom
námestí v Bratislave vyvrcholil
program, kde okrem privítania
účastníkov vystúpili napríklad:
Campana Batucada so svojou
bubnovou show, koncert LAGIOIA, či zážitky z rozhovorov
s účastníkmi.
Olympijský klub Vysoké Tatry prevzal záštitu nad 23. ročníkom Športovej olympiády detí
a mládeže mesta Poprad. Okrem
atletiky a klasických disciplín
pribudla aj cyklistika. Tri týždne
plné športujúcich detí aj škôlkarov. Podľa slov organizátorov tak
deti zmysluplne vyplnila svoj čas
a zasúťažia si. V programe, ktorý potrvá do 5. júna je zaradený
aj futbalový turnaj, tenis, mixvolejbal a samozrejme atletika.
Turistický chodník spájajúci Kežmarské Žľaby a Tatranskú
kotlinu je po rekonštrukcii mosta
opäť otvorený. Chodník s modrou značkou je teda pre peších
turistov a cyklistov už plne k dispozícii. Most sa poškodil počas
hasenia požiaru, ktorý vypukol
začiatkom mája v lokalite Stežky. Poškodené bolo premostenie
a zábradlie na lesnej ceste neďaleko Čiernej vody. Štátne lesy TANAP-u plánujú rekonštrukciu
premostenia v lokalite pod Šalviovým prameňom. Návštevníkov preto prosia o opatrnosť
pri turistike po žlto značkovaných
chodníkoch vedúcich z Bielej
vody ku Chate pri Zelenom plese.
Silný prívalový lejak vyradil
vo štvrtok 24. mája večer vlakovú
dopravu pod Tatrami. Železničné
spojenie medzi Studeným Potokom a Popradom bolo úplne
prerušené. Návaly bahna doslova zatopili koľaje v Matejovciach
pri Poprade. Pracovníci železníc
upratovali koľajnice od nánosov
(pokračovanie na str. 4)

počuli sme

Na aktuálnu tému / Spravodajstvo

Detský raj po roku znovu otvorený
(dokončenie na str. 1)

na oprave príjazdovej cesty a parkoviska. Najmä interiér prešiel mnohými zmenami, ktoré
pôsobia účelne i moderne. Najmenších návštevníkov poteší najmä wellness, fitness či recepcia.
„Vybudovali sa nové priečky, vnútorné inštalačné
rozvody, omietky, sadrokartónové pohľady, obklady a dlažby. Pribudol výťah, wellness, fitness,
recepcia, čo rozhodne zvýšilo štandard celého zariadenia,“ doplnil riaditeľ V. Kuffa.
Školu v prírode obľubujú deti v každom veku.

Určená je pre deti od piatich rokov z materských škôl i základných, gymnázií aj stredných
odborných škôl. Rovnako obľúbené sú aj medzi

konzervatóriami a špeciálnymi školami. V škole v prírode sa stanú výnimočnými i jazykové kurzy, lyžiarske a plavecké výcviky, súťaže
i vzdelávacie aktivity. Naplánovať sa dajú najmä
turistické, poznávacie pobyty nielen pre deti ale
aj dospelých. V zariadení sa nachádza multifunkčné ihrisko, spoločenské miestnosti, učebne
a nájdete tu aj kongresovú miestnosť. Detský raj
v Tatranskej Lesnej má dlhú históriu. Postavený
bol v roku 1931 v jednej z tatranských osád a pôvodne slúžil ako ozdravovňa. Školám v prírode
slúži od polovice 20. storočia a v pôsobnosti PSK
je od júla 2002 ako rozpočtová organizácia.

Text a foto: danbir

ÁN O alebo NIE
pre Autocamping?
(dokončenie zo str. 1)

bicyklov, infocentrom či parkoviskom pre 50 až 70 áut.
Plánované objekty sa nachádzajú na území Tatranského
národného parku, v území
lesných porastov s výmerou
57 026 m² v 3. stupni ochrany.
Na záujmovom území sa už vykonala štúdia posudzovania
vplyvov na životné prostredie
(EIA), ktorá zhodnotila súčasný stav územia z hľadiska bioty.
Prirodzene sa tam nachádzajú jedľové a jedľovo-smrekové
lesy. Okrem smreku má výrazné zastúpenie borovica lesná,
javor horský, breza previsnutá,
jaseň štíhly, smrekovec opadavý či lipa malolistá. Lesné
spoločenstvá majú významnú
ekologickú i socioekonomickú
úlohu. Nenahraditeľná je ich
úloha pri zadržiavaní vlahy,
protierózna funkcia, sú zábranou proti silným vetrom a domovom živočíchov. Udržiavajú priaznivú klímu a tvoria
protihlukovú zábranu.
Plán autocampingu
čaká na schválenie.
Foto: enviroportal.sk

Vstup do areálu by mal byť
v týchto miestach -oproti
ceste od Šrobárovho ústavu.
Foto: kb

Vyrastie pod Smokovcom namiesto lesa
moderný autopcamping?

Po realizácii činnosti by došlo k odlesneniu takmer 3 hektárov lesa. Tým dôjde k zlepšeniu podmienok pre šírenie
inváznych rastlín a zavlečeniu
nepôvodných
expanzívnych
druhov. Les stratí svoju významnú funkciu pri tvorbe
a ochrane ovzdušia, vody, pôdy,
rastlinstva a živočíšstva. Samozrejme, dôjde k celkovej vizuálnej zmene charakteru krajiny
z lesnej na zastavanú. Hrozí, že
Smokovec bude mať problémy
s vodou, ktorá je vďaka koreňovému systému stromov zadržiavaná v tejto oblasti. Nachádza

Dolný
Smokovec

sa tu mladý a zdravý les, ako
aj biotopy národného a európskeho významu, z chránených
rastlín kruštík tmavočervený.
Zámer si vyžaduje zmenu
platného územného plánu
mesta. Realizácia projektu bola
prerokovaná na Mestskom
zastupiteľstve v roku 2015.
V zmysle uznesenia zastupiteľstvo prijalo na vedomie žiadosť investora s tým, že sa tejto
otázke bude venovať po posúdení vplyvov na životne prostredie, takže do zmien a doplnkov územného plánu mesta
tento projekt zatiaľ nezahrnuli.
Dokumentácia zámeru je
k nahliadnutiu na Mestskom
úrade Vysoké Tatry v Starom
Smokovci, na oddelení územného plánovania, výstavby, životného prostredia a dopravy
alebo na internetovej stránke
https://www.enviroportal.
sk/sk/eia/detail/-autocamping-smokovecVerejnosť môže doručiť
svoje písomné stanovisko
k zámeru Okresnému úradu
v Poprade, odboru starostlivosti o životné prostredie,
na Nábreží Jána Pavla II. 16.,
058 44 Poprad, do konca budúceho týždňa. 
(kb)
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Opravy, rekonštrukcie a výstavby sú stálym procesom
Starý Smokovec/Vysoké Tatry – riešenie operatívnych, ale i dlhodobých aktivít v meste je často
dlhodobým procesom. Od identifikovania problému až po návrh konkrétneho riešenia je priamo
v kompetencii príslušných oddelení. Často však limitovaný zákonnými postupmi, zásadami či
zdĺhavými schvaľovacími procesmi. Parkoviská, chýbajúce alebo potrebné dopravné značenia,
protipovodňové opatrenia i realizácia zatepľovania budov.
Chýbajúce parkovacie plochy ky občanov predniesli poslanci VILA ISKRA prechádza postuppri bytových domoch.
Dolného Smokovca. Zmenou ne celkovou rekonštrukciou.
Zvyšovanie životného štan- organizácie dopravy pribudne
„Do konca mesiaca by mala
dardu a celková potreba mať v Dolnom Smokovci v I. etape byť hotová oprava fasády. V ďalk dispozícii automobil je dnes 17 parkovacích miest. V ďal- šej etape budú vymenené okná
nevyhnutnosťou. Ruka v ruke šej etape bude po schválení a prebehne aj rekonštrukcia balkráča s týmto fenoménom vybudovaná autobusová za- kónov a terasy. Tieto práce budú
aj potreba parkovať pri byto- stávka, ktorá bude slúžiť pre- prebiehať priebežne až do konca
vom dome. Prirodzene a lo- važne pre školské autobusy, ale augusta. Potrebné je zrekongicky musia preto vznikať nové aj ostatných cestujúcich. Počíta štruovať aj spevnené plochy
parkovacie miesta a pri výstav- sa aj s opravou povrchu chod- pri budove, zatiaľ však na tento
be nových bytových domov sú níkov v areáli bývalej materskej účel nie sú schválené finančné
už dnes neodmysliteľnou súčas- školy a senior centra smerom prostriedky. Správca budovy by
ťou bývania. Mesto musí rovna- k zastávke TEŽ.“
mal opraviť oplotenie areálu,“
ko operatívne reagovať na tieto Zmenou prechádza i dopravné doplnil J. Gál. Rekonštrukciou
skutočnosti. Jozef Gál, vedúci značenie v Dolnom Smokovci.
prechádza aj budova ZákladDoplnenie
chýbajúcich nej školy v Tatranskej LomniOddelenia investičnej činnosti,
opráv a údržby mesta Vysoké dopravných značení i úpra- ci, ktorej kompletné zateplenie
Tatry upresnil: „Žiadosť na roz- va a upresnenie zjednoduší vyšlo na viac ako 800 tisíc eur.
šírenie parkoviska na základe a zefektívni dopravnú situáciu V aktuálnej výzve sa žiadalo
neúnosnej situácie a požiadav- v danom úseku.
o 200 tis. eurovú dotáciu a po-

trebné bude aj dofinancovanie
z rozpočtu mesta.

Prechody pre chodcov

Bezpečnosť na cestách je jednou z priorít a najdôležitejších
súčastí, ktoré samospráva musí
operatívne riešiť. Zrealizovala
sa oprava a zvýraznenie prechodov pre chodcov vo Vyšných Hágoch a pokračuje sa
v Tatranskej Polianke a Novej
Polianke. V Smokovcoch, Tatranskej Lomnici a Tatranskej
Kotline má pribudnúť ďalších
desať prechodov pričom okrem
osvetlenia sa plánuje s osadením dlažby, na efektívny prechod aj pre nevidiacich.
V roku 2017 boli vybavené
novým zariadením tri detské
ihriská a ďalšie sú tiež v rekonštrukcii. Realitou sa stanú
aj elektrické oplôtky na cintorínoch, ktoré by mohli pomôcť
riešiť problém tatranských osád
s medveďmi. 
(danbir)

„Vznik Československa - vplyv na rozvoj Popradu a okolia“
Poprad/Vysoké Tatry – Medzinárodná konferencia zameraná najmä na učiteľov základných a stredných škôl začne 5. júna o 9.00 hodine v Podtatranskej knižnici v Poprade.
Hlavným cieľom bude zorientovanie sa v dianí a historickom vývoji Popradu a okolia.
Súčasťou konferencie bude aj vernisáž výstavky dobových dokumentov z obdobia vzniku
Československa a prvých rokov jeho formovania.
Tvorcovia projektu Anna Balejová a Monika
Naštická z Podtatranskej knižnice v spolupráci s Mikulášom Argalácsom začali s prípravou
konferencie už koncom minulého leta. Informačne bohatý program a odborné spracovanie tém,
ktoré prinesú nové i menej známe poznatky budú
prínosom.

Pripravované témy sú bohaté, zaujímavé
a odhalia problematiku doby, o ktorej sa možno ani netušilo.

PhDr. Helena Nosková, CSc., vedecká pracovníčka Ústavu pro soudobé dějiny Akadenie věd
ČR: Prečo vzniklo a prečo zaniklo Československo?
(Český pohľad.)

Mestská polícia informuje
Do bytových domov v Tatranskej
Lomnici sa dostali „nemí žobráci“, ktorí sa pod zámienkou zbierky a prosieb
snažili vymámiť od obyvateľov peniaze.
Mestskí policajti prosia občanov, aby
si overovali koho púšťajú do svojich
priestorov, aby nepodľahli presviedčaniu, či naliehaniu. Zdá sa, že ide o tú istú
partiu Rumunov, ktorí vyčíňali v meste
nedávno.
Mestskí policajti preto apelujú, aby občania nezabúdali na nálepky (NIKDY
NEOTVÁRAJTE CUDZÍM ĽUĎOM),
ktoré im majú pripomenúť, aby nepúšťali cudzích a neznámych a kontaktovali
v prípade núdze radšej policajtov. Posledná spomínaná návšteva sa nezaobišla bez škody, neželaní návštevníci si
odniesli so sebou tenisky, ktoré určite
niekomu chýbajú.

V našich veľhorách čoraz častejšie
počuť maďarský jazyk. Maďarskí turisti
sa tak stanú pravdepodobne ďalšími stálymi návštevníkmi, po skalných susedov
z Čiech a Poľska.
Zároveň je v celých Tatrách (Smokovce, T. Lomnica) zvýšený počet detí. Školské výlety sú často nasmerované práve
za odpočinkom, túrou či prechádzkou.
Mestskí policajti prosia o obozretnosť
a opatrnosť najmä šoférov. Rovnako
prosia aj detských návštevníkov, aby sa
držali v skupinkách a po miestnych komunikáciách prechádzali s maximálnou
obozretnosťou. 
(danbir)

PhDr. Božena Malovcová, odborná pracovníčka, vedúca ŠA Prešov, pracovisko Archív Poprad:
Svit je produkt Československa.
Doc. Ing. Jana Piteková, PhD., vedecká a pedagogická pracovníčka, Katedra manažmentu
Inštitútu Štefana Nahálku v Poprade, Katolíckej
univerzity Ružomberok: Prinieslo Československo
regiónu pod Tatrami úpadok, stagnáciu alebo rozvoj hospodársky a spoločenský?
Ing. Martina Šlampová, odborná pracovníčka
ŠA Prešov, pracovisko Archív Poprad: Začiatky
Československa v archívnych dokumentoch archívov v Poprade a v Levoči.
Mgr. Pavol Minarčák, PhD., historik, kurátok
zbierok: Vývoj zbierkového fondu Numizmatiky
v Karpatskom múzeu v Poprade v období existencie 1. Československej republiky – 1918 – 1939
s akcentom na vtedajšiu menu.
Róbert Bednár, študent Gymnázia Poprad, Kukučínova ul.: Vznik Československej republiky a jej
ohlas na území okresu Poprad.
Mgr. Rastislav Mačura, historik, publicista, občiansky aktivista: Prínos Československa pre rozvoj vzdelanosti a umenia v Poprade a v Tatrách.
PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová, riaditeľka
Podtatranského múzea: Vznik Československej republiky a Podtatranské múzeum v Poprade.
PaedDr. Mikuláš Argalács, publicista: Prínos
vzniku Československa pre rozvoj športu.
Marcel Maniak, publicista: Idea Česko-Slovenska v boji za slobodu.
Ing. Viliam Roth, publicista, prekladateľ, diplomat: Prečo vzniklo a prečo zaniklo Československo? (Slovenský pohľad.)
PaedDr. Mikuláš Argalács, publicista: Kalendárium dní, v ktorých sa rozhodovalo. (28. október
1918 – 28. február 1919).
(danbir)

4

TD 11/2018

videli sme
(dokončenie zo str. 2)

bahna, takmer do rána. V spomínanom úseku premávala náhradná autobusová doprava.
Športový víkend v Tatrách
vo svojom 6. ročníku ponúkol aktivity nielen pre deti. TATRANSKÝ DEŇ DETÍ patril piatkovému podvečernému detskému
behu. Kategórie boli usporiadané
podľa veku s trasami v dĺžkach
300, 600 a 1200 m. Hlavný beh sa
bežal v sobotu, 26. mája. Bežali
sa kratšie, 5 km dlhé trasy a dlhšie 10km trate v okolí pokojného
a v nočnom čase tajomného Štrbského plesa.
Mária Čírová & Sláčikové
kvarteto a kapela sa s koncertom predstavili v Kežmarskom
drevenom artikulárnom kostole. Pri príležitosti 20. výročia
umeleckej agentúry Bell Canto
z Popradu sa v 90 minútovom
koncerte predstavila súčasná
talentovaná diva M. Čírová. Držiteľka dvoch ocenení ZLATÝ
SLÁVIK, ktorá sa vďaka súťaži
Coca-cola Pop star (2008) dostala do povedomia slovenských
fanúšikov. Úspešné piesne na štyroch albumoch nesú autorské
spracovanie a emócie inšpirované vlastným životom.
Rozprávkové príbehy na hrade aj tento rok potešili návštevníkom podtatranského mesta
Kežmarok. Od pondelka 28. mája
do štvrtka 31. mája si počas dňa
od 8.00 do 15.00 hodiny mohli
návštevníci vychutnať vstupy každých 20 minút a rozprávka trvala
cca 80 minút. Modrý vták predstavenie, ktoré bolo adaptáciou
slávnej divadelnej hry belgického básnika a dramatika Maurica
Maeterlincka vyrozprával príbeh
dvoch detí. Tie putovali za modrým vtákom šťastia po cestách
plných dobrodružstiev.
Západné Tatry zdobí päť
nádherných drevených sôch.
Gigantickí „Drevuliaci“ (meno
dostali od miestnych) mali byť
pôvodne pastvou pre detské oči.
Prilákajú však pohľad nejedného
návštevníka. Autormi gigantických drevených diel sú Milan
Marič a rezbár Michal Hanula.
Starý otec s vnukom či lenivejší
hubár Fero i pionierka Vierka
privítajú ešte dvoch ďalších „drevuliakov.“ 
(danbir)

počuli sme
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PÝTALI SME

SA ZA VÁS

Projekty a dotácie podané za obdobie marec – máj a stav ich realizácie
sme zisťovali u projektovej manažérky mesta Vysoké Tatry Z. Hlavatej.

Projekty v tatrách

Bezpečnosť na priechodoch pre chodcov,
externý fitpark, WiFi4Eu, obnova Základnej školy v Tatranskej Lomnici, nové knihy
pre knižnicu, detské ihriská či vybudovanie
relaxačno-náučného chodníka.
„Za všetky môžeme spomenúť napr. projekt „Zvýšenie
bezpečnosti cestnej premávky
na priechodoch pre chodcov
v meste Vysoké Tatry“, ktorého
hlavným cieľom je rekonštrukcia
priechodov pre chodcov v Strom
Smokovci, Tatranskej Lomnici
a Tatranskej Kotline. Predpokladané náklady na realizáciu tohto projektu sú viac ako 27 000
€, po schválení mesto zabezpečí
spolufinancovanie vo výške 5%.
Ďalším zaujímavým projektom je aj „Vybudovanie externého fitparku v Tatranskej
Lomnici“, na ktorý sme žiadali
dotáciu Prešovský samosprávny
kraj. Fitpark bude umiestnený
pri existujúcom multifunkčnom
ihrisku v blízkosti základnej školy a sídliska. V novovybudovanom parku plánujeme inštalovať
4-5 fitness strojov na precvičenie svalov celého tela. Cieľovou
skupinou sú predovšetkým obyvatelia sídliska, žiaci základnej
školy a návštevníci mesta. Fitpark bude prístupný kedykoľvek
a bezplatne každému záujemcovi, ktorý chce aktívne využiť svoj

voľný čas pravidelným pohybom
na čerstvom vzduchu. Všetky
fitness stroje budú certifikované. O tom, či bude táto žiadosť
úspešná rozhodne zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí
30.6.2018. V prípade schválenia
našej žiadosti začne výstavba
fitparku už cez letné prázdniny
pri Základnej škole v Tatranskej
Lomnici.
Mesto sa zapojilo aj do výzvy
WiFi4Eu, kde máme možnosť
získať poukaz v hodnote 15000
€ na inštaláciu zariadení s bezplatným prístupom na internet
pre všetkých. V prípade úspechu
by vznikli nové free wifi zóny
v Starom Smokovci a v Tatranskej Lomnici.
V rámci výzvy Environmentálneho fondu na poskytnutie
dotácie na zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov
vrátane zatepľovania, sme predložili žiadosť „Obnova budovy
Základnej školy Tatranská
Lomnica – I.etapa“. Cieľom
projektu je zateplenie obvodového plášťa školy a zateplenie streš-

nej konštrukcie. Predpokladané
náklady projektu sp 210 526,32
€, z toho by mesto mohlo získať
dotáciu vo výške až 200 000 €.
Ako každý rok, sme predložili
aj žiadosti na realizáciu projektov „Nové knihy pre knižnicu
vo Vysokých Tatrách“ s cieľom
rozšíriť knižničný fond našich
knižníc o nové knižné tituly,
či „Detské dopravné ihriská
2008“, ktorý je realizovaný každoročne Mestskou políciou v základných školách.
Spolu s materskou školou
Nový Smokovec sme podali
žiadosť v rámci výzvy Nadácie
SPP na vybudovanie relaxačno-náučného chodníka. Cieľom
projektu je vytvorenie miesta,
ktoré bude pozitívne formovať
postoj detí k prírode a prostrediu v ktorom žijú. Realizáciou
chodníka sa zároveň spestria
a rozšíria vedomosti nie len detí,
ale aj dospelých, o nové poznatky z rôznych oblastí života lesa
a jeho obyvateľov. Chodník bude
vybudovaný z rôznych druhov
prírodnín ako sú kamene, drevo, piesok, kôra a šišky, ktorého
súčasťou budú informačné tabule oboznamujúce návštevníkov s flórou a faunou Vysokých
Tatier čím sa vytvorí možnosť
na oddych a relaxáciu pre deti.“

Z. Hlavatá

Rekonštrukcia cesty z Popradu do Tatier
Vysoké Tatry/Poprad – Medzi najdôležitejšie aktivity tohto roka by mala patriť rekonštrukcia cesty z Popradu do Starého Smokovca. Súčasný stav vozovky je v zlej kondícii, diery, výtlky a poškodený asfalt znepríjemňuje denne situáciu šoférom. Modernizácia cesty, by mala
prebehnúť na úseku cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec s celkovou dĺžkou 5,273 km.

Niektoré úseky je nemožné obísť,
výtlky trápia neustále. (danbir)

Primátor mesta Ján Mokoš inicioval stretnutie s riaditeľom Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK),
oblasť Poprad Mariánom Barillom,
na ktorom pripravili plán opráv
ciest. „S riaditeľom Barillom sa
stretávame pravidelne každý rok,
kedy hodnotíme aktuálny stav ciest
a konzultujeme naše požiadavky
na bežnú údržbu aj na investičné
akcie,“ doplnil Ján Mokoš. Riaditeľ
cestárov s primátorom pripravili
plán opráv úseku s dĺžkou 44 km –
od západnej hranice okresu Poprad
po križovatku v Tatranskej Kotline. Do komunikácie pôjde takmer
30 tisíc eur. Rozdelenie nákladov
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Kde zmizli nádoby na kov?
Hoci sa o triedení odpadu povedalo a napísalo veľa, záujem
o recyklovanie stúpa, obyvatelia majú stále viacero otázok, ako
správne separovať. Celosvetovo sa produkuje stále viac odpadu,
čo spôsobuje nadmerné znečisťovanie planéty a s tým súvisiace
ekologické problémy. Avšak chyby pri separovaní nemajú vplyv
len na životné prostredie, ale aj na zvyšujúce sa poplatky za komunálny odpad. Malou čiastkou môžeme pomôcť aj my – ak budeme produkovať minimum odpadu a začneme správne separovať.
Pretože triedením dávame odpadu „nový život.“
Priemerný obyvateľ vyprodukuje viac ako
320 kg odpadu za rok. Len 6 až 8 % odpadu sa na Slovensku separuje, čím sa radíme
medzi jednu z najhorších krajín Európskej
únie. Odvoz komunálneho odpadu a separovaných zložiek na území mesta Vysoké Tatry
zabezpečujú Verejnoprospešné služby (VPS).
„Za normálnych okolností vysypávame papier,
plasty a biologicky rozložiteľný odpad každý
týždeň, sklo raz za dva týždne. Problémový
týždeň máme jeden v roku - počas Veľkej noci.
V tom čase tu je viac obyvateľov a návštevníkov, no na Veľký piatok ani Veľkonočný pondelok nemôžeme ísť po odpad a tým pádom
sa omeškáme a nestíhame preplnené zberné
nádoby ihneď po sviatkoch vyprázdniť,“ objasnil problém s odpadom Zoltán Berger, vedúci prevádzky odvozu odpadu z VPS Vysoké
Tatry, s. r. o.
Okrem pozitívnych vplyvov na životné
prostredie sa správne separovanie odzrkadlí aj v cenách poplatkov za odpad. Čím dôkladnejšie sa bude v meste separovať, tým
menej odpadu bude končiť na skládkach
komunálneho odpadu, vďaka čomu bude
sadzba poplatku za odpad nižšia.
V priemere až 45% komunálneho odpadu
tvorí biologicky rozložiteľný odpad využiteľný kompostovaním. Práve preto prednedávnom pribudli na viacerých miestach
na území mesta Vysoké Tatry 240-litrové

bude z 85 percent použitých z eurofondov, 10 % nákladov pôjde zo štátneho rozpočtu a len 5 % budú tvoriť vlastné zdroje
Prešovského samosprávneho kraja. „Ak
verejné obstarávanie prebehne podľa plánu, začatie prác predpokladám na druhý
polrok 2018,“ konštatoval M. Barilla, riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského
samosprávneho kraja (SÚC PSK).

Do niektorých staničiek na odpad pribudli nádoby na Bio
odpad, inde sáčky na psie exkrementy. Informačný panel obsahuje rady, ako správne separovať. Foto: kb

nádoby na BIO odpad: „Väčšie nám už nevošli do zberných staničiek a vysypávame ich
vždy v pondelok. Nedali sme ich všade, pretože nemáme ich zatiaľ dostatok a biologický
odpad nie je zahrnutý v poplatku za odpady,
takže to zatiaľ robíme na vlastné náklady. Ak
sa to uchytí, vieme ich dodať do každej zbernej staničky.“ Naopak, nádoby na kovy boli
zo staničiek odstránené: „Nádoby na kovy
sme stiahli, čím sme ušetrili miesto napríklad
pre nádoby na biologicky rozložiteľný odpad
alebo posilnili tie, ktoré kapacitne nepostačovali. Kovy boli väčšinou znečistené. Keďže
mi ich netriedime a je ich málo, dohodli sme
sa s popradskou spoločnosťou Brantner, že
malé kovy a tetrapakové obaly likvidujeme
cez plastové nádoby, ktoré k nim dovážame.“
Kovy teda patria do nádoby na plasty. Pred
vyhodením by sme mali zmenšiť ich objem
stlačením, čím sa ušetrí miesto v zberných
nádobách. Na to, či treba odpad pred vyhodením umývať a ako správne triediť sme sa
opýtali vedúceho prevádzky odvozu odpadu:
„Bolo by dobré pred vyhodením plasty či kovy
trošku opláchnuť. Najmä počas leta v konve
hnijú a kysnú aj týždeň, keďže odvoz robíme
raz týždenne. Spôsobuje to potom nepríjemný
zápach a priťahuje medvede. Všimli sme si,
že medvede najčastejšie rozhádzali kontajner
na plasty a komunál, najviac ich lákali obaly
od sladkého. Hoci existuje množstvo druhov

ské cesty predbežne plánujeme 354 ton
asfaltového betónu. Tento objem môže byť
v prípade potreby navýšený,“ potvrdil Barilla. Vysprávky tatranských ciest patria
medzi priority podtatranských cestárov.
„Tatry sú turistami najviac navštevovaným regiónom v Prešovskom kraji a spolu
s Bratislavou patria medzi najviac navštevované miesta na Slovensku. Sú našou viV riešení budú aj samotné vysprávky
zitkou a podľa nich si návštevníci tvoria
„Na zabezpečenie vysprávok na tatran- obraz o úrovni Slovenska. Preto plánujeme z Tatier odísť, až kým
budú cesty kompletne vyčistené a vyspravené,“ dodal
popradský riaditeľ SÚC PSK.
„Mesto Vysoké Tatry sa rozprestiera na ploche 360 km2
a svojou rozlohou patrí medzi
najväčšie mestá v Slovenskej
republike. Preto je súčinnosť
so správcom cesty pre nás
veľmi dôležitá,“ vysvetlil tatranský primátor Ján Mokoš.
Tatranské cesty sú aj naďalej prioritou.
(M. Sýkora)

Text: (danbir)

plastov - šušťavé obaly od keksíkov či igelitové vrecúška, všetky patria do plastov. Plastové fľaše od saponátov či olejov by bolo taktiež
vhodné pred odhodením opláchnuť. Príliš znečistený odpad, ako napríklad kartóny od jedla,
je lepšie dať do komunálu.“
„Nebezpečný odpad (autobatérie, oleje,
elektroodpad či použité filtre) zbierame aj my,
na dvore VPS v Starom Smokovci. Nadrozmerné odpady možno doniesť do zberných
surovín alebo k nám na hospodársky dvor.
Zberné staničky pre obyvateľov a drobných
podnikateľov sú aj v Tatranskej Lomnici, gro
je v Smokovci, kde sú z každého druhu minimálne po štyri nádoby. Nádoby na nebezpečný
odpad sú určené len pre obyvateľov. Na zbernom dvore máme napr. nádobu na opotrebované kuchynské spotrebiče, spálené kuchynské
oleje či elektroodpad. Ak si s odvozom nevedia
Tatranci poradiť, sme ochotní pomôcť im a priviezť to ku nám na dvor.“
„V zmysle zákona a záväzného nariadenia
rozmiestňujeme po Tatrách dvakrát do roka
veľkoobjemové kontajnery. Okolo 40 kontajnerov na nadrozmerný odpad (gauč, skriňa,...)
umiestňujeme od Podbanského po Tatranskú
Kotlinu.“
V druhej polovici roka má vyjsť veľká novela Zákona o odpadoch. „Európska únia nás
tlačí, že do roku 2022 musíme znížiť produkciu
množstva komunálneho odpadu aspoň o 50%.
Za tonu komunálneho odpadu (KO) platíme
okolo 22 Eur. Ak nedodržíme tieto nariadenia
a neznížime produkciu KO, náklady za skládkovanie sa 300-násobne zvýšia, čo sa premietne v poplatkoch za odpad aj pre obyvateľov,“
upozornil Berger.
Skládka KO pre územie Vysokých Tatier sa
nachádza v Žakovciach. Samotná 50 kilometrová cesta je veľmi nákladná. Snažme sa preto
produkovať čo najmenej odpadu a čo najviac
separovať.
Separovaný odpad sa vozí do Popradu, sklo
sa skladuje na podniku v Starom Smokovci
a vozí vo vlastnom náklade VPS do Nemšovej. Odtiaľ vyťažia autá posypom, štrkom
na chodníky či pieskom na detské ihriská
na území Vysokých Tatier.
V záujme podpory správneho separovania
dostali obyvatelia k výmerom za smeti letáčik,
v ktorom bolo popísané, ako správne separovať jednotlivé druhy odpadov. Berger na záver rozhovoru vyjadril spokojnosť s obyvateľmi, ktorí separujú. Ako povedal, horšie je
to s víkendovými návštevníkmi, ktorí vyprodukovaný odpad netriedia tak poctivo. (kb)
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Novinky z tatranskej

knižnice

Beňová, Emily: Dotyk túžby

Dotyk túžby - príbeh nabitý vzrušujúcimi emóciami, napätím, vášňou, láskou a humorom. Dva pohľady dvoch odlišných a pritom tak
podobných postáv. Odhaľte spolu
s hlavnými postavami pravú tvár lásky a dotknite sa spolu s nimi túžby.
Minier, Bernard: Noc

Temná nočná búrka v Severnom
mori. Na ropnej plošine pristáva
helikoptéra s Kirsten Nigaardovou,
ktorá prichádza vyšetrovať vraždu.
Jeden muž záhadne zmizol a Kirsten
objaví v jeho kabíne zvláštnu sériu
fotografií.
May, Peter: Stopa krvi

Enzo sa pokúša zistiť, kto a prečo
tak nebezpečne ohrozuje jeho rodinu, aby ho zasiahol na najcitlivejšom mieste. Jeho dcéra len o vlások
unikla smrti a majetok rodiny ľahol
popolom.
Nesbo, Jo: Macbeth

Sedemdesiate roky, ponuré priemyselné mesto sužuje chudoba
a úpadok mravov. Zatvára sa jedna
továreň za druhou, po uliciach sa
potácajú narkomani a vysoko postavení občania figurujú na výplatných
páskach dílerov.
Freeman, Brian: Nočný vták

Keď niekoľko žien po nevysvetliteľnom nervovom kolapse spácha
samovraždu, Frost Easton zo sanfranciskej polície má pred sebou
záhadný prípad. Na prvý pohľad
nesúvisiace obete majú jedno spoločné. Všetky boli pacientkami renomovanej psychiatričky Francescy
Steinovej, ktorá pomocou spornej
terapie vymazáva pacientom z pamäti traumatické spomienky.
Havranová, Ivana: Mníška

Životný príbeh mladého dievčaťa, ktoré, pochádzajúc z veľmi chudobných pomerov sa rozhodne stať
mníškou. Prechádza najrôznejšími
skúškami vôle, charakteru až napokon dosiahne vysnívaný cieľ. Tým
však túžby dievčaťa nekončia...
Steel, Daniel: Rozbúrená voda

Ellen Whartonová, úspešná interiérová dizajnérka, sa teší na návštevu svojej činorodej matky architektky a napriek varovaniam
meteorológov odletí za ňou do New
Yorku. Odlet z Londýna má ešte jeden utajený cieľ – dôležité osobné
stretnutie. Keď udrie hurikán, sedemdesiatštyriročná Grace Madisonová aj napriek dcérinmu naliehaniu odmietne odísť z bytu, ktorý
sa nachádza v centre evakuačnej
zóny. Svoj omyl uzná, až keď sa
s Ellen po pás vo vode brodia k policajným člnom.
(Štefaňáková)

Tatranské spektrum

Príbeh Ingrid už aj pre deti
Príbeh medvedice Ingrid, ktorú odstrelili 2. júna 2017 v Liptovskej Kokave vyvolal vlnu diskusie. Medializovaný a spoločnosťou prevažne negatívne vnímaný prípad bol označovaný ako
vrchol nekompetentnosti, stal sa námetom dokumentov, kníh a najnovšie aj knižky pre deti.
Medvedica s dvoma mláďatami sa spočiatku túlala
v okolí Bilíkovej chaty, kde
pokojne sedávala na strome.
Tam sa pravdepodobne snažila
ukryť pred starým medveďom.
Najväčšiu pozornosť na seba
upútala 5. mája, keď sa spolu
s mladými usadila na strome
v centre Starého Smokovca.
Tam ju počas celého dňa obdivovalo množstvo turistov
a zástupcov médií. Zo stromu
sa jej preto podarilo zliezť asi
až po dvanástich hodinách.
V záujme bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta ju
pracovníci Správy Tatranského národného parku v spolupráci s kolegami z poľského
národného parku o niekoľko
dní odchytili, nasadili jej satelitný obojok a spolu s mladými
previezli do hlbokej tatranskej
doliny. Vo svojom novom domove sa ale dlho nezdržala.
Nasledujúce dva týždne sa potulovala po obciach pod Tatrami. Hrozilo, že z mláďat sa
stanú kontajnerové medvede.
Medvedica bola od mláďat
oddelená a prevezená späť
do Tichej doliny. Keď sa však
objavila v Liptovskej Kokave,
zastrelili ju. Mláďatá sú momentálne v dočasnom výbehu
v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach.

Novú knihu
z vydavateľstva
EVIK o smutnom
príbehu medvedice Ingrid
napísala Hana
Gebauerová.
Foto: Evik.sk

Desaťminútový dokument
„Inga – skutočný príbeh
tatranskej medvedice,“ približujúci jej život natočila redaktorka Ivana Ratkovská.
Najnovším dielom, v ktorom
je spracovaný smutný príbeh
medvedice, ktorú ochranári
pomenovali Ingrid, je detská
kniha „Medvedica Ingrid.“
V knižke sa dočítate o tom, ako
si zvieratá i ľudia žijúci v horách alebo na okraji lesa na seba
často rýchlo zvyknú a každý

rešpektuje svoj priestor. Ale
ako čas beží, priestor zvierat
zaberá hlučný a sebecký človek.
Tento príbeh by mal upozorniť
všetkých ľudí na ubúdajúce
lesy a pokojný priestor pre divé
zvieratá. Autorkou novej publikácie z vydavateľstva EVIK je
Hana Gebauerová. Ilustráciami
ju obohatila Eva Buroňová, autorka a ilustrátorka viacerých
kníh pre deti s tematikou prírody a zvierat podľa skutočných udalostí. 
(kb)

Uzávierka súťaže sa blíži!
Prešovský samosprávny kraj a Podtatranská
knižnica v Poprade vyhlásili 4. ročník súťaže
školských časopisov Podtatranský školák
pre žiakov základných škôl Prešovského
a Košického samosprávneho kraja. Jej
cieľom je podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity
detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby.
Uzávierka súťaže je 8. júla 2018. Do súťaže
je potrebné zaslať školské časopisy vydané
v školskom roku 2017/2018. Každý účastník
musí poslať minimálne 2 rôzne čísla v dvoch
vyhotoveniach. Prihlásiť časopis je možné
zaslaním prihlášky spoločne s časopismi alebo
odoslaním vyplnenej prihlášky na e-mailovú
adresu bibliografia@kniznicapp.sk. Prihláška
a propozície k súťaži sú zverejnené na webe
knižnice www.kniznicapp.sk a na Facebooku
knižnice. Časopisy posielajte na adresu knižnice: Podtatranská knižnica v Poprade, Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad.

Časopisy bude hodnotiť odborná porota
zložená z dlhoročných redaktorov a grafikov.
Výsledky budú vyhlásené v poslednom septembrovom týždni v Podtatranskej knižnici
v Poprade a zverejnené na stránke knižnice
a v regionálnych periodikách.
Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným
partnerom projektu. 
(PTK)

Región Vysoké Tatry a Združenie cestovného ruchu
informovali o aktivitách na letnú sezónu 2018
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry (OOCR
RVT) v spolupráci so Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry (ZCR VT)
dňa 24. mája 2018 v hoteli Atrium v Novom Smokovci zorganizovali pravidelné stretnutie pre ubytovateľov – členov ZCR VT s cieľom oboznámiť
ich s novinkami, aktualitami či podujatiami na letnú sezónu.
Stretnutie
sa
konalo
pod záštitou pána primátora
Ing. Jána Mokoša.
Na stretnutí, ktoré moderátorsky viedla pani Ing. Veronika Littvová, M. B. A., výkonná
riaditeľka OOCR Región Vysoké Tatry, ako prvý vystúpil
pán prednosta Mestského úradu Ing. Eugen Knotek, CSc.,
ktorý prítomných informoval
o aktivitách mesta Vysoké
Tatry v rámci prichádzajúcej
letnej turistickej sezóny.
Pred účastníkov stretnutia, ktorých bolo viac ako 70,
predstúpili aj zástupcovia
cestovnej kancelárie Enjoy
Tatras, spoločnosti TMR a zástupcovia Mesta Poprad.
Spestrením stretnutia bola
aj prezentácia subjektov, ktoré sa doteraz ešte pred členmi
ZCR VT a OOCR RVT nemali
možnosť verejne odprezentovať. Tentokrát svoju ponuku
aktivít pre hotelierov a iné
zariadenia cestovného ruchu
ako aj možnosti spolupráce
odprezentovali spoločnosti,
ktoré ponúkajú
tatranské regionálne produkty: Tatramelky a Tatran-

ská minerálka a Farma Východná. Okrem prezentácie
nechýbala ani ochutnávka
produktov spomínaných spoločností. Súčasťou podujatia
bola aj prezentácia a ukážka
veľmi jedinečných a originálnych machových obrazov autorky Adriany Bocanovej.
Výkonná riaditeľka OOCR
Región Vysoké Tatry informovala o aktivitách na letnú sezónu (novinky, podujatia, prezentácie) a o prechode agendy
produktu TATRY Card na nového prevádzkovateľa ZCR
VT. Ubezpečila prítomných,
že OOCR RVT v týchto týždňoch robí maximum pre čo
najjednoduchší prechod celej
agendy na ZCR VT. Zároveň
informovala, že o všetkých potrebných náležitostiach budú
všetci včas informovaní.
Výkonná riaditeľka ZCR VT
Michaela Rafajová zhodnotila
zimnú sezónu, informovala
o aktivitách, prostredníctvom
ktorých ZCR VT v spolupráci
s OOCR RVT prezentovali Región VT a jeho širokú ponuku
doma, v zahraničí a informovala o aktívach na letnú sezó-
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ZCR informuje / Napísali ste nám

združenie cestovného ruchu

VYSOKÉ TATRY
www.tatry.sk

nu. Účastníkom stretnutia bol
predstavený edičný plán,
štyri nosné produkty ZCR
VT: Tatranské putovanie, Tatry v pohybe, Tatranské letné
rozprávkové putovanie a Tatry Card ako aj ďalšie aktivity, prostredníctvom ktorých
bude združenie realizovať
prezentáciu a propagáciu svojich členov a Vysokých Tatier
v letnej sezóne.
Organizátori stretnutia veria, že stretnutie bolo úspešné, že došlo k nadviazaniu
spolupráce resp. k výmene
potrebných informácií s prezentujúcimi subjektmi a že si
ubytovatelia a prevádzkovatelia služieb v cestovnom ruchu
odniesli zo stretnutia potrebné informácie.
Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry želá všetkým subjektom pôsobiacich
v cestovnom ruchu na území
Mesta Vysoké Tatry a v celom
regióne úspešnú letnú turistickú sezónu! 
M. Rafajová
Za obsahovú stránku zodpovedá
Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry

75 rokov prvej leteckej linky pod Tatrami
Ani sa tomu nechce veriť, ale 3.júna to bude presne 75 rokov , čo ráno o pol ôsmej z trávnatého letiska Tatry ( tak sa vtedy volalo ) odštartovalo prvé lietadlo na pravidelnej linke Prešov
– Tatry – Sliač – Bratislava . Pravidelnú leteckú dopravu vtedy zabezpečovala Slovenská
letecká spoločnosť so sídlom v Bratislave dvoma lietadlami FW-58 ( OK- HLM,OK- TRE ).
Na tejto fotografii prvých cestujúcich, osádky zemkov, vybudovať hangáre, komunikácie, odletiska a osádky lietadla z 3. júna 1943, keď bolo bavovaciu a prevádzkovú budovu a dobudovať
letisko zapojené do leteckej dopravnej siete je technický park. Vieme, že osádku letiska tvorili
tretí zľava Karol Jančár, prvý správca letiska v tom čase aj Vlado Dráb, neskorší pilot ČSA,
Tatry. Do tejto funkcie bol ustanovený len dva ktorý zahynul pri leteckom nešťastí na Dakodni predtým s poverením zabezpečiť výkup po- te OK-WDZ v Levočských vrchoch 18.1.1956
a tiež Jozef Simkanič z Veľkej, ktorý bol po vojne štartérom povereníctva dopravy odbor „L“ Štátnej
leteckej správy na Slovensku. Ten
zažil na tomto letisku o päť rokov,
presne 18. júla 1948 udalosť o ktorej sa málo vie, a to odlet a odcudzenie lietala ČSA Junkers 52,
imatrikulačnej značky OK-ZDO.
Ale to je už iná história.
Foto archív a text:
Michal Bednár

Avizujeme
Dvojdňové podujatie pre deti
TATRY DEŤOM sa začne posledný májový deň v kúpeľoch
Nový Smokovec s Klauniádou
pre deti predškolského veku.
Pokračovať bude aj nasledujúci
deň, v piatok 1. júna v mestskom
parku v Tatranskej Lomnici.
Podujatie je rozdelené do dvoch
častí. Beh olympijského dňa,
kedy si zabehajú všetky deti
po vytýčených trasách a každý sa môže tešiť na pekné ceny
od Slovenského olympijského
výboru. „Mesto spolu so spoluorganizátorom Olympijský klub
Vysoké Tatry na čele s predsedníčkou Máriou Jasenčákovou ďakuje za pomoc a spoluprácu. Zároveň ďakujeme aj pedagógom
a riaditeľom základných škôl,
bez ktorých pomoci by sa bežecká časť nedala realizovať,“ uviedol J. Bendík, vedúci oddelenia
kultúry a športu mesta Vysoké
Tatry. V druhej etape sa môžete tešiť na koncert mladých
muzikantov zo Zemplína skupiny ICONITO. Okrem podpory
spomínaných organizátorov sa
toto podujatie uskutoční za finančnej podpory Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej
republiky.
Deň detí s rozprávkami
v kine Tatran v Poprade. V predstavení sú pre najmenších pripravení obľúbení žltí Minions
o 15.00 a veľký, malý BossBaby
o 17.00 hodine, za vstupné 1
euro. Aj nasledujúci deň, 2. júna
pokračuje program pre deti.
Krojované bábiky predpoludním o 10.00 hodine na námestí
sv. Egídia a popoludní Ja a môj
psík o 14.00 hodine na školskom dvore ZŠ ul. Mládeže.
Rovnako nabitý program bude
aj v ďalších dvoch dňoch. Tešiť
sa môžete napríklad na tanečníkov v Show Popradských tanečníkov, rozprávky či Metloball Prvý oficiálny tím muklovského
metlobalu na Slovensku.
Festival študentského remesla predstaví umenie mladých už po šiesty raz. Vo štvrtok, 7. júna podvečer o 20.30
hodine otvorí program sprievodom v maskách s lampiónmi
s večerným koncertom speváčky Celeste Buckingham. Súkromná stredná odborná škola,
Biela voda 2 v Kežmarku tak
(pokračovanie na str.8
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Avizujeme
(dokončenie zo str. 7)

ponúkne počas celého dňa, 8.
júna okrem tradičných remeselných ukážok aj kreatívne dielničky, strašidelný hrad či historické hry a na záver je pripravený
koncert speváka Róberta Miklu.
Popradský modelársky deň
2018 v sobotu 9. júna bude hostiť sto modelárov zo Slovenska,
Česka a Poľska. V Aréne Poprad sa tak už počas 9. ročníka
očakáva aj účasť vystavovateľov
z Ukrajiny a Rakúska. Medzi
najväčšie atrakcie bude patriť
opäť malé mestečko pre diaľkovo ovládané modely ťahačov
s návesmi s rekordne veľkou
plochou 15 x 30 metrov. Počas
podujatia vyvrcholí seriál majstrovstiev Slovenska RC truckov
v dvoch kategóriách. Nebudú
chýbať ani sprievodné aktivity
pre deti či veľké modely tankov.
CESTOU NECESTOU v Poprade v letnom vydaní festivalu
v kine Tatran. V utorok 12. júna
od 15.00 hodiny môžete spoznať historicky prvého Slováka,
ktorý prešiel vyše 4 tisíc kilometrov z Mexika do Kanady,
cestovateľku popri práci na plný
úväzok či Košičanov – cestovateľov na starom mercedese.
Popradský farmársky festival v dňoch od 15. do 17. júna
na námestí v Spišskej Sobote
organizovaný pod záštitou Ministerstva šťastia a v spolupráci s Slow Food International
a mestom Poprad a ďalšími zahraničnými a miestnymi producentmi. Cieľom festivalu bude
nielen oboznámenie návštevníkov s dobrými, čistými a férovými potravinami hnutia Slow
Food, ale i možnosť spoznať
svojho lokálneho producenta.
Pre deti sú pripravené sprievodné aktivity - výroba vlastného
masla, syru, tvarohu či pečenie
chleba so šéfkuchárom Gabom
Kocákom. Predstavenie tradičných a lokálnych zvierat, vyskúšanie ekologickej dopravy či
ceremoniál kávy.
MARIÁN ČEKOVSKÝ &
BAND hudobník, spevák, skladateľ, dabingový herec, komik
a moderátor Marián Čekovský
so skupinou zahrá svojim fanúšikom na námestí v Spišskej
Sobote v sobotu 16. júna o 18.00
hodine. 
(danbir)

Tatranské spektrum

Naučte sa angličtinu v Tatrách
Rozmáhajúci sa medzinárodný cestovný ruch, komunikácia cez internet a globalizácia
spôsobujú, že vo svojom živote čoraz viac potrebujeme znalosti cudzích jazykov. Medzi
svetovo najpoužívanejšie jazyky patrí Angličtina. Vďaka lektorke s tridsaťročnou praxou a rodenému Angličanovi máte ideálnu príležitosť zdokonaliť sa v angličtine a nemusíte ani ďaleko cestovať.
Zuzana a Martin Walsh, ktorí žijú vo Vysokých Tatrách, sa
dlhoročne venujú vyučovaniu
angličtiny. Klienti sa na nich
často obracali s prosbou vyučovať praktickú angličtinu
pre podnikateľov, a tak sa
rozhodli otvoriť takéto kurzy
v Tatranskej Lomnici. Prvého
kurzu v Hoteli Lomnica sa zúčastnilo 14 subjektov z oblasti
cestovného ruchu a podnikania. „Na základe požiadaviek
sme sa rozhodli urobiť Business
English Brainstorming pre lokálnych podnikateľov a záujemcov. Nielen v Tatrách je
v tejto oblasti medzera na trhu.
Ľudia na kurzoch študujú všeobecnú angličtinu a nevedia sa
dostať do vyššej úrovne jazykových znalostí. Vyučujeme angličtinu so zameraním na komunikáciu o biznise, v biznise
a v podnikaní,“ povedala lektorka Zuzana. Kurz podľa nej
nemusí byť nutne zameraný
iba pre podnikateľov, ale aj pre
zamestnancov, ktorí sa chcú
zdokonaliť v oblasti, v ktorej

Poďakovanie

Prvý kurz angličtiny pre podnikateľov so Zuzanou a Martinom Walsh sa
konal v malej kongresovej sále Hotela Lomnica. 
Foto: kb

potrebujú komunikovať a nevedia si poradiť so slovnou
zásobou. Na kurze sa okrem
toho naučia ako písať pracovné e-maily, urobiť profesionálnu prezentáciu, komunikovať
na rokovaní, ale zamerajú sa
aj na oblasť marketingu – tvorbu reklám.
Ďalšie stretnutie sa uskutoční v júni. V prípade záujmu
a ďalších otázok môžete lektorov kontaktovať prostredníctvom ich stránky www.walsh.
sk. „Počet účastníkov kurzu
sme limitovali na 6 osôb, aby

sme mohli ísť spoločne do hĺbky, každý mal možnosť nahliadnuť do svojho problému
a mohol diskutovať s inými.
Vekovo to nie je obmedzené, avšak predpokladáme, že
klienti budú mať od 35 rokov.
Nevyžadujeme excelentnú angličtinu, no nemal by to byť ani
začiatočník. Pokiaľ by klient
cítil potrebu absolvovať pred
týmto spoločným mítingom
osobnú konzultáciu, môžeme
mu ju poskytnúť cez Skype alebo osobne – face to face,“ dodala Zuzana Walsh. 
(kb)

Dňa 19.5.2018 sa členovia Denného centra v Dolnom Smokovci
zúčastnili divadelného predstavenia- opereta v Banskej Bystrici pod názvom “Grófka Marica„
za čo sa chceme poďakovať vedúcej Denného centra pani Helenke
Špakovej, ktorá nám pripravuje
rôzne zaujímavé podujatia počas
celého roka a táto opereta zanechala v nás krásne a nezabudnuteľné spomienky. Tiež sme sa zúčastnili aj na slávnostnom obede
v reštaurácií v Banskej Bystrici,
za čo sa chceme poďakovať pánovi primátorovi Ing. Jánovi
Mokošovi. Boli to veľmi pekné
chvíle ktoré sme strávili v meste
pod Urpínom.
Prajeme Vám veľa pevného
zdravia a úspechov vo Vašej náročnej práci, ktorú vykonávate
pre zlepšenie života seniorov.
Seniori Denného centra
v Dolnom Smokovci

Noc v múzeu
Počas celoslovenského podujatia „Noc múzeí a galérii“
sprístupnilo výstavné priestory viacero inštitúcií v Tatrách
a ich okolí. Do podujatia sa už po štvrtýkrát zapojili Štátne
lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP-u).
Návštevníci sa cez mikroskop pozreli, ako vyzerá
kliešť, ale uvideli aj tvrdoňa
smrekového, nepriateľa tatranských lesov. Foto: kb

Pre návštevníkov Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici
bol od poobedia pripravený
bohatý program: besedy so zaujímavými hosťami, ukážky
prác výskumníkov, premietania a samozrejme večerná prehliadka expozície tatranskej
prírody, kultúry a histórie. Podujatie otvoril koncert žiakov
a učiteľov Základnej umeleckej
školy v Tatranskej Lomnici.
Hosťom podujatia boli aj včelári, ktorí priniesli na ukážku
živé včely a ich produkty. Parazitologičky z Parazitologického
ústavu SAV Košice sa venovali
najmä problematike kliešťov.
Keďže kliešte sú čoraz viac
rozšírené aj u nás, o toto stanovište bol v rámci prevencie
proti ochoreniam ktoré spôsobujú veľký záujem. Nielen deti
sa učili, ako správne vytiahnuť
kliešťa pomocou špeciálnej
pinzety, ktorá sa dá zakúpiť napríklad v lekárni. Upozornili, že
počas pobytu v lese treba dbať
o bezpečnosť – zahaliť sa a používať špeciálne repelenty. Po návrate domov treba skontrolovať,
či sa nejaký kliešť neprisal. Ak
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Ochrana prírody

áno, musíme ho čo najskôr celého vybrať, bez použitia krémov či olejov a na záver ranu
vydezinfikovať.
Jaskyniarska
skupina
zo Spišskej Belej zasvätila návštevníkov do práce speleológov.
Možno málokto vie, že vo Vysokých Tatrách sa nachádzajú
krasové oblasti. Najväčšou jaskyňou, ktorú pri ich špecifickej
práci objavili, bola Javorinka.
Do dnešného dňa zamerali 12
kilometrov jaskynných priestorov, ktoré predstavili v krátkom

filme. V jaskyni našli aj 53-tisíc
rokov staré kosti jaskynného
medveďa. Jedinou sprístupnenou jaskyňou na našom území
je Belianska jaskyňa, ktorá je
pre výskumníkov stále atraktívna.
V exteriéri múzea sa nachádzali zaujímavé stanovištia
približujúce výskumné práce
lesníkov, botanikov či geológov,
ale aj prácu Horskej záchrannej
služby. Záchranári so služobným psom predviedli poslušnosť a výcvik, hľadanie osôb
a transport psíka v špeciálnom
postroji na lane. V zaujímavej
besede priblížili prácu záchranárov, kynológov, technické
vybavenie horskej služby a vrtuľníkovú záchranu v horách.
Múzeum v rámci štvrtého
ročníka noci múzeí a galérii
a zároveň druhého ročníka fascinácie rastlinami privítalo viac
ako 500 návštevníkov vrátane
detí z okolitých škôl. Nielen
oni si domov odniesli vzorky
minerálov od geológa Stanislava Pavlarčíka, výkresy, výrobky
včelárov a množstvo nových
vedomostí. Brány múzea boli
otvorené do 22.00 hodiny. (kb)

O stanovištia zamerané
na rozoznávanie zvukov
zvierat, druhov rastlín či
nerastov bol veľký záujem.
Geológ Stanislav Pavlarčík
deťom daroval vzorky tatranských hornín. Foto: kb

Spachtoši v yliezli z b r lo h o v
Svišť vrchovský tatranský (Marmota mormota latirostris) je celoročne chráneným druhom.
Tento poddruh nežije inde na svete a klimatickým zmenám na našom území sa prispôsobuje už od doby ľadovej, ktorá tu skončila približne pred desaťtisíc rokmi.
Svoj pôvodný domov majú v Západných, ciou (pravým zimným spánkom), ktorá u nich
Vysokých a Belianskych Tatrách. Spolu s kam- trvá šesť až sedem mesiacov. Počas spánku
zíkom vrchovským tatranským žili na našom im klesá frekvencia tepov srdca na päť úderov
území už v ľadových (glaciálnych) dobách, pre- za sekundu a telesná teplota na 3 až 5°C, poto sa zaraďujú medzi glaciálne relikty. Stavbou čet vdychov klesá z 25 na 4-5 za minútu. Žijú
tela sa oba druhy líšia od ich príbuzných, čím v sociálnych zväzkoch - rodinných skupinách.
sa zaraďujú medzi tatranské endemity – druhy V jednom brlohu zimuje viac ako desať jedinžijúce na území Tatranského národného parku cov. Zaliezajú do nich v októbri, predtým však
a nikde inde na svete.
ešte odoženú choré jedince a vchody upchajú
Svište nedávno vyliezli vplyvom oteplenia zeminou a štrkom. Spia schúlené v klbku a vzáz brlohov a dolinami sa opäť ozýva ich charakte- jomne sa zahrievajú.
(pokračovanie na str. 10)
ristické hvízdanie. Tuhú zimu prečkali hiberná-

v skratke
Plytvanie potravinami neobchádza ani Slovensko. Hoci celosvetovo viac ľudí trpí obezitou
ako hladom, až 80 miliónov ľudí
jedáva iba raz denne a nemá prístup ku kvalitnej potrave, v dôsledku čoho každý deň zomrie
od hladu až 40 000 ľudí. Plytvanie potravinami môžeme znížiť
aj my. Priemerne každý Slovák
vyhodí vyše sto kilogramov jedla
ročne. Plytvanie jedlom znamená plytvanie prírodnými zdrojmi, prácou aj energiou. Najčastejšie vyhadzovanou potravinou
je chlieb, pečivo a navarené
jedlo. Aby sme predišli zbytočnému vyhadzovaniu jedla, ktoré
je výsledkom práce nie len toho,
kto ho pre nás pripravil, mali
by sme nakupovať v menších
množstvách a naozaj len to, čo
potrebujeme. Častejšími menšími nákupmi sa vyhneme zbytočnému potravinovému odpadu,
ušetríme peniaze a môžeme mať
doma čerstvejšie produkty.
V utorok, 5. júna o 14.00 hodine v Dennom centre v Tatranskej Lomnici bude prezentácia
Pocitových máp určená aj pre
nečlenov klubu. Vítaný je každý,
komu záleží na našom okolí.
Expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici sa
aj tento rok zapojí do Víkendu
otvorených parkov a záhrad.
Akcia bude v sobotu 2. júna.
Pre návštevníkov sa pripravuje
sprevádzanie po botanickej záhrade každú celú hodinu alebo
na požiadanie, ukážky sadeničiek vysokohorských rastlín
a ich semienok a tvorivé dielne
pre deti. Deti si vytvoria kvetinkovú paletu, budú spoznávať
stopy zvierat, skladať drevené
3-D puzzle a môžu za zabaviť
pri kvíze Tatranské „NAJ“.
V Poprade rastie nové medicínske centrum. Za neštátnym
zariadením pre samoplatcov
stojí popradské Aquacity podnikateľa J. Telenského a spoločnosť Interklinik - poskytovateľ
estetickej medicíny z Bratislavy. Koncept stavia na symbióze
akvaparku, hotelového rezortu
a kliniky. Pod strechou jedného
z pavilónov Aquacity Poprad sa
pobočka bratislavskej kliniky sústredí na služby a zákroky z oblasti plastickej chirurgie, estetickej medicíny a dermatológie.
Súčasťou nového medicínskeho
centra bude tiež ortopédia, fyzio(pokračovanie na str. 10)
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v skratke
(dokončenie zo str. 9)

terapia, rehabilitácia a športová
medicína. V Aquacity od roku
2006 funguje kryocentrum, ktoré poskytuje služby na najvyššej
zdravotníckej úrovni.
Za účelom zníženia rizika
úrazovosti detí na našich cestách sa uskutočnila tradičná
preventívno - výchovná akcia
pre žiakov tatranských škôl. Spolu s Mestskou políciou ju viedli
záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby
(HZS) Vysoké Tatry. Dopravná
výchova bola určená pre žiakov 1. stupňa Základných škôl
z Vyšných Hágov, Tatranskej
Lomnice a Dolného Smokovca.
Na prenosnom dopravnom ihrisku mestskí policajti z Vysokých Tatier učili žiakov základné dopravné značky, dopravné
predpisy, správanie sa a pohyb
v cestnej premávke. Od horských záchranárov sa dozvedeli
ako privolať pomoc a základy
poskytovania prvej pomoci.
Poľský turisti nedodržali sezónnu uzáveru a podcenili snehový terén vo vysokohorskom
prostredí. Túra na Končistú
sa pre nich skončila tragicky.
57-ročný turista sa pošmykol
na snehovom poli pri schádzaní
z vrcholu Končistej centrálnym
žľabom, v ktorom sa stále nachádza množstvo snehu. Pád dlhým
svahom na skaly si v dôsledku
vyžadoval resuscitáciu, ktorú
začali vykonávať jeho kolegovia. Horskí záchranári požiadali o súčinnosť posádku leteckých záchranárov, ktorí zobrali
na palubu vrtuľníka z heliportu
v Starom Smokovci horského
záchranára a spoločne smerovali
k miestu udalosti. Po vysadení
lekárky VZZS a horského záchranára pokračovala rozšírená
kardiopulmonálna resuscitácia.
Napriek snahe záchranárov sa
poľského turistu zachrániť nepodarilo.
Polročné pátranie po nezvestnom 53-ročnom turistovi českej
národnosti je ukončené. Veci
hľadaného turistu, ktorý do hôr
chodieval trampovať a neprespával v chatách, sa našli v Malej
Studenej doline. Poľskí záchranári oznámili HZS, že našli telesné pozostatky človeka na ich
strane Rysov, ktoré s najväčšiu
pravdepodobnosťou patria hľadanému turistovi. 
(kb)

Ochrana prírody / Pozvánka

Spachtoši v yliezli z b r lo h o v
(dokončenie zo str. 9)

Zväčša sa prebúdzajú začiatkom mája. Spočiatku sú malátne, takmer neprijímajú potravu,
vyhrievajú sa na slnku. Potom sa začnú intenzívne pásť rastlinnou vysokohorskou potravou.
Na jar sa začína aj párenie, pri ktorom nie sú
zriedkavé súboje medzi samcami. Po piatich
týždňoch gravidity sa v brlohu narodí 2 až 6
slepých, holých mláďat. Do týždňa sú už pokryté jemnou srsťou, oči otvárajú po 3 týždňoch,
kedy im už rastú hlodáky.
Po šiestich týždňoch cicania materského
mlieka vychádzajú hravo

Svišť, typický tatranský hlodavec žijúci vo vysokohorskom prostredí, sa tento mesiac vyhrabal po zimnom
spánku z brloha. Foto: I. Bohuš

z brloha. Na jeseň majú veľkosť takmer ako dospelí. Pohlavne dospievajú v treťom roku života.
Letné brlohy bývajú menšie, vo vyšších polohách a využívajú v období rodenia,
odchovávania mláďat a v nebezpečenstve. Už koncom leta začínajú
pripravovať výstelku do zimného
brlohu. Odhrýzajú steblá trávy,
rozkladajú ich na ploché skaly
a po vysušení ich odnášajú v papuli do brloha.
Ako ohrozený druh zveri sú
celoročne chránené. Na nebezpečenstvo upozorňujú ostrým
hvizdom. Medzi jeho najväčších nepriateľov patrí líška, rys,
krkavec a orol. V minulosti ich
lovili ľudia pre kožušinu a pre
tuk, ktorému sa pripisovali
liečivé účinky. (kb)
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Stretnutie s medveďmi a Jurajom Ksiažekom
Strážca z TANAP-u Juraj Ksiažek bol hosťom Ivany Figovej v Galérii Tatranský Šperk. Porozprával nám o stretnutiach s medveďmi
a prostredníctvom prezentácie spomenul zaujímavosti z nebezpečných stretnutí. „Mám povesť fotografa a o medveďoch v Tatrách
sa nedá hovoriť iba ako o fotografii ale je to širšia problematika,“ prezradil na úvod Ksiažek. Vysvetlil nám, že medvede a Tatry sú
úzko spojené, od podhoria až po vrchy a kdekoľvek je možné stretnúť sa s ním. Medvedice s mladými sú najopatrnejšími a je to
veľký problém sa k nej vôbec priblížiť. Typický je pre nich najmä les, ale veľmi radi sa zdržiavajú v pásme kosodreviny a to najmä
na jeseň keď dozrievajú čučoriedky. „Nerátam koľkokrát som sa za svoj život stretol a medveďom, ale každé stretnutie je iné. Spomínam na stretnutie so statným samcom, mohol mať 250 kíl a aký je veľký, taký je plachý. Prišiel blízko na takmer 50 metrov a keď počul
spúšť fotoaparátu, pravdepodobne ho to vyplašilo. Nemohol ma cítiť, nakoľko som bol v závetrí, ale po pár minútach odbehol a bolo
po paráde. Normálne správajúce sa medvede reagujú takto, sú plaché,“ vysvetlil nám na úvod strážca Ksiažek.
Život maca a jeho príbytok
nám bližšie predstavil rozprávaním o brlohoch a miestach
ich najčastejšieho výskytu.
Podľa jeho slov mávajú jedince brlohy najčastejšie práve
v pásme kosodreviny a hornej hranici lesa. Celé hniezdo
je vystlané konárikmi a jedna
samica dokonca v takomto
skromnejšom brlohu priviedla na svet dve mláďatá. Potom
sú vraj aj luxusnejšie brlohy
nachádzajúce sa pod koreňmi
starších límb či pod skalným
previsom vystlané suchou trávou, kde je sucho a bezpečne. Vysvetlil aj ako zistíme, že
medveď je bezprostredne blízko. Stromy sú v okolí značne
dodriapané, majú stiahnutú
kôru a polámané konáre. Pokračoval príbehom kolegu, ktorý mal šťastný koniec. „Kolegovi
sa stalo, že na jar stopoval medveďa a chcel zistiť kde ten brloh
mal. Podľa bežnej praxe predpokladal, že medveď bude zháňať
potravu a nebude v blízkosti.
Našiel brloh, položil batoh a išiel
si urobiť fotografie a keď sa tak
díval do hľadáčika zistil, že mu
zaostruje priamo na ňufák medveďa. Dopadlo to našťastie tak,
že kolega sa až po dvoch dňoch
vrátil naspäť po ruksak. Hoci sa
mu dole kopcom bežalo nepohodlne mal šťastie, že medveď ho
nechcel napadnúť a labou ho len

Ilustračné foto

minul. Bolo to nebezpečné, riskantné a sami voči sebe, by sme
mali byť oveľa kritickejší ako
k iným ľuďom. Nič sa našťastie
nestalo, ale mohlo sa stať a to
je riskantné a potrebné si zapamätať,“ upozornil nás strážca
na záver.

Jedným z častých mýtov je ten,
že medvede sú hladné.

S istotou nám však strážca
Ksiažek potvrdil, že to nie je
pravda a väčšina príde do kontajnerov iba maškrtiť. Hlavnou
pochúťkou sa zdajú byť kelímky a niektorí macovia vyhodili
celý kontajner len preto, aby sa
k nim dostali. Väčšinu záškodníkov tvoria mladé medvede,
ktoré ešte počas mladosti navštevovali tieto miesta spolu
s medvedicou. Neskôr keď sa
osamostatnili, zapamätali si
najjednoduchší spôsob obživy.

Spôsob ako im zabrániť, aby
kontajner navštívili je vraj pomerne jednoduchý.

Najviac sa osvedčilo zamedzovanie prístupu pomocou
zamrežovania či zakrytia kontajnerov. „Nebezpečné je aj správanie sa relaxujúcich ľudí, ktorých maco navštívi, pohostia
ho a správajú sa k nemu ako
k milému prítulnému mačiatku.
Veľmi nebezpečné, nesprávne
a život ohrozujúce správanie sa,
ktoré môže byť pre ľudí nielen
nebezpečné, spôsobuje zlé návy-

ky u medveďov a potom
žiaľ sa deje to čo sa deje,“
upozornil na nesprávne
konanie turistov. Najlepšou formou obrany
sa zdajú byť korenisté
spreje, ktoré nesmierne dráždia sliznicu
a zaberajú vynikajúco.
„Záškodníka, ktorého
sme takto vyplašili sme
zatiaľ nestretli. Samozrejme, že stále platí zásada zanechávať za sebou istú dávku hluku.
Pripnúť si na ruksak
rolničky, zaspievať si,
Mladý medveď na potulkách sídliskom.
či jednoducho dopredu
Foto: I. Bohušová
upozorniť na svoju prítomnosť v lese a myslieť na to aj v období, kedy je prikrmovazakaždým, nielen v inkrimino- nie neefektívne a nepotrebné.
vanom čase. Súhra okolností Strážca uviedol, že: „množstvo
vás môže nepríjemne prekvapiť chutnej potravy slúži zvery
a doviesť do nepríjemného stre- na prikŕmenie a jednoduchší lov
su, ktorý sa minimálne skončí a aj to priláka maca, pre ktošokom,“ vysvetlil ako sa správne rého je to jednoduchý a neraz
efektívny zdroj obživy. Nevýhochrániť počas pobytu v lese.
Ďalším mýtom je, že medveď dou je aj to, že sa nachádzajú
na zadných útočí.
v blízkosti osád a obydlí miestNie je to však podľa slov Ksia- nych. „Jeden z monitorovaných
žeka pravda, pretože jednak je medveďov poslal také pozície,
medveď pomalší, ako na šty- ktoré jasné poukazujú na miesroch labách. Pravdepodobne ta zákrmov.“
sa na laby stavajú preto, že to
Na základe spolupráce, slejednak vedia a potrebujú svo- dovania fotopascí, spočítavaje zmysly dostať vyššie. Umelé nia a spoločnej komunikácie
krmoviská poľovníkov lákajú pracovníkov TANAP-u a iných
viac ako si dokážeme pred- organizácií sa odhaduje postaviť. Poľovníci tak konajú čet medveďov na 140 kusov
a to nielen na území Tatier ale
aj kompetenčného územia správy TANAP-u. „Na celom území
sa nachádzajú informačné tabule, ktoré upozorňujú na výskyt medveďov, ale žiaľ niektoré sa stávajú suvenírmi a po
inštalácii zmiznú. V zahraničí
dostávajú návštevníci krátku
inštruktáž o tom kde sa nachádzajú a takou perličkou je, kde
uvádzajú, že všetko dopadne
nakoniec tak ako bude chcieť
medveď a v praxi je to pravda.“
Zamyslel sa na záver strážca
TANAP-u J. Ksiažek.  (danbir)
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Prvú júnovú sobotu, 2. júna sa po 18-ty krát uskutočnia otvorené cestné cyklistické preteky „JARNÁ KLASIKA“.
Štart pretekov je v Poprade na Velickom námestí o 11.00 hodine. Trať v celkovej dĺžke 94 km s prevýšením 1500 metrov vedie
cestami, ktoré lemujú národné parky Slovenský Raj, Nízke Tatry,
Vysoké Tatry a je ideálna pre technicky a silovo pripravených pretekárov, ktorí sú rozdelení do piatich vekových kategórií. Kvalitné
cesty, množstvo zákrut, krátkych aj dlhších stúpaní a zjazdov s cieľom na legendárnom Hrebienku dokonale preverí každého. Jarná

Šport

klasika od svojho vzniku v roku 2001 píše medzinárodnú históriu.
Pravidelnými účastníkmi sú pretekári z Česka, Maďarska, Poľska
a Slovenska, ale každoročne sú na štarte aj pretekári mimo štátov
strednej Európy. Jarná klasika je príležitosťou pre všetkých, ktorí
hľadajú medzinárodnú konkurenciu a k tomu prislúchajúcu organizáciu a zabezpečenie v jedinečnom prostredí. 
F. Pitko
Tatry Tour o.z. , organizátor Jarnej klasiky, vyzýva všetkých
účastníkov cestnej premávky k rešpektovaniu pokynov dopravnej polície a dobrovoľníkov na trati pretekov.
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Do práce na bicykli
5. ročník celoslovenskej súťaže „Do
práce na bicykli“ tento mesiac končí.
Po prvýkrát v histórii podujatia sa okrem
Mestského úradu Starý Smokovec zapojili aj iné inštitúcie pôsobiace na území
mesta. Spoločne priniesli pre Vysoké Tatry
výborné výsledky. Zamestnanci však
naďalej pokračujú v podpore zdravého
životného štýlu a znižovania motorizmu.
Tohto roku sa do kampane zapojili aj Kúpele Nový Smokovec, a.s., Sanatórium Tatranská kotlina n.o. a Tatry mountain resorts, a.s. Za mestský úrad súťažili dva tímy
zložené z primátora a zamestnancov Mestského úradu. Počas mája najazdili v rámci
kampane 1173,19 kilometrov, čím ušetrili
293,30 kilogramov CO2 (oxidu uhličitého),
ktorý by sa vyprodukoval pri rovnakom
počte najazdených kilometrov autom. Pomohli tak nielen svojmu zdraviu, ale malou
čiastkou aj životnému prostrediu. Najlepšie
sa darilo Tiborovi Kilianovi, ktorý počas
mája najazdil do práce na náročnej trase
z Popradu do Starého Smokovca 792,40 ki-

lometrov. „Tohto roku chodievam do práce
na bicykli od prvého mája a budem chodiť
dovtedy, kým sa bude dať. Minulý rok som
bol ešte aj v novembri. Pre tento región by
bolo ideálne, ak by akcia bola až v júni, kedy
je teplejšie počasie,“ povedal Kilian, ktorého
plánom je najazdiť aspoň 10 000 kilometrov, ako minulý rok.
V tabuľke samospráv Slovenska zora-

Na chatu vyniesli viac ako tonu
Profesia horského nosiča je skôr záľubou či životnou filozofiou, drinou spojenou
s pokojom a pobytom v horách. Nosiči počas vynášky súperia s ťažkým nákladom,
so samým sebou i počasím. Okrem nevyhnutného zásobovania vysokohorských
chát sa „sherpovia“ každoročne stretávajú na náročných pretekoch.
Najstaršou nosičskou súťažou je
svetovo jedinečná Sherpa Rallye,
ktorá sa koná od roku 1985. Miesto
pretekov sa mení, niekoľkokrát boli
aj v zahraničí. Uplynulý víkend sa
po sedemnásty krát konala Nosičská
stovka. Nosičská stovka je memoriálom Juraja Petranského, ktorého
v roku 2000 zasypala pod Téryho
chatou počas vynášky lavína. Práve
Juraj bol iniciátorom súťaže, kde muži
vynesú 100 kg a ženy 25 kg náklad.
Hlavným cieľom však nie je súperenie, ale kamarátske stretnutie a spomienka na priateľov, ktorých si účastníci pretekov uctili minútou ticha.
Na Hrebienku sa na štart postavilo 56
nosičov: 17 mužov, 12 „amatérov,“ 19

Zľava: Peter Cetinský,
Tibor Kilian, Ján Mokoš,
Katarína Bohušová,
Emil Nemešány.
Foto: danbir

žien a 8 dvojíc. Tí pokračovali s nákladom na chrbtoch na Zamkovského
chatu v Malej Studenej doline. Muži
niesli na špeciálne upravenej drevenej
krošni neuveriteľných 100 kg. Ženy
si do batohov nabalili 25 kg, dvojice
100 kg (obaja 50 kg alebo 80 a 20 kg),
amatéri prispeli menšou, no určite
nie zanedbateľnou čiastkou k vyneseniu zásob na letnú sezónu. Dohromady priniesli viac ako tonu materiálu.
So 100 kg nákladom vyšiel najrýchlejšie Marián Fiam z Téryho chaty.
V cieli bol za 43 minút a 52 sekúnd.
Za ním Lukáš Švolík a s niekoľkosekundovou stratou minuloročný víťaz
Rastislav Goriščák zo Zbojníckej
chaty. Ženy zvládli trať rýchlejšie ako
bežní turisti. Pre nich je na smerovníkoch písaný turistický čas
55 minút. Najrýchlejšou bola
bežkyňa Patrícia Puklová, ktorá s 25 kg nákladom vybehla
na chatu za 23 minút a 11 sekúnd. Predbehla aj niekoľkonásobnú víťazku Lauru Vnenčákovu z Téryho chaty. Za ňou
nasledovala Katarína Bohušová
z Tatranského dvojtýždenníka.
Príjemnú atmosféru dotvorila
hudobná skupina Sexit a pohostinnosť chatárky Janky Spitzkopf
Kalinčíkovej. 
(kb)

denej podľa počtu najazdených kilometrov na jedného účastníka sú Vysoké Tatry
na prvom mieste! Dovedna sedem tímov
zložených z 21 jednotlivcov najazdilo
6 947,39 kilometrov, čo je v priemere 330,83
km na účastníka. Na druhom mieste sa
umiestnili Nováky s priemerným počtom
243,33 km na účastníka a Svit (199,77 km).
(kb)
Martin Koči a Radovan Mozner ml. sa
stali absolútnymi víťazmi aj v náročných podmienkach.

Rally Tatry v Poprade v 45. ročníku s druhou časťou seriálu Majstrovstiev Slovenskej republiky
v Rally 2018.
Absolútnym víťazom sa stala posádka ŠKODA
Slovakia Motorsport Martin Koči, Radovan Mozner ml. na vozidle Škoda Fabia R5. Najbližšie víťazom bola už len dvojica Rufa Šport Grzegorz
Grzyb, Boguslaw Browinski na vozidle Škoda Fabia R5, ktorá zaostala za vedúcimi pretekármi o 35
sekúnd. Tretie miesto obsadila maďarská posádka
László Német, János Szegi takisto jazdiaci na Fabii
R5. Organizátorov z AOS klubu Poprad potrápilo
najmä počasie. Prívalové dažde a silná búrka komplikovala život nejednému pretekárovi. Na štart
sa postavilo 67 štartujúcich z 5 európskych krajín
- Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska
a Talianska. Slovenskú Rally vyhral Pavol Spišák
(LADA VFTS), druhý skončil so stratou 43,6 sekundy Tomáš Polovka (SEAT Ibiza 2.0 16V), tretí
Jakub Kolek (Citroën C2) so stratou na vedúceho
pretekára 1:23,0 minúty na víťaza. Aktuálny ročník Rallye Tatry dokončilo 51 vozidiel, 39 v rámci
MSR, 11 posádok klasifikovali v SRP a jednu dvojicu v rámci Rallyškoly. 
Text a foto: danbir
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„Zemiaková“ medaila z majstrovstiev SR v streľbe
V Svätom Petri (okres Komárno) sa konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v športovej streľbe žiakov ZŠ a osemročných
gymnázií. Našu školu reprezentovalo družstvo starších žiakov:
Branislav Tóth, Rastislav Petečel a Kristína Martičeková,
ktorí si účasť na Majstrovstvách SR vybojovali víťazstvom
na krajskom kole v Prešove. Našim strelcom chýbal v silnej
konkurencii na medailu malý kúsok a tak sa museli uspokojiť
síce s pekným, ale nepopulárnym 4. miestom.

Text a foto: Miloš Strnka, tréner

V Tatranských Matliaroch sa od 26. mája do 2. júna konajú Majstrovstvá Slovenskej republiky seniorov v šachu. Trinásty ročník je už tradične
vo Vysokých Tatrách, ktoré si organizátori turnaja zo Šachového klubu
Slovan Bratislava vybrali ako symbolické miesto, typické pre Slovensko.
Turnaj sa uskutočnil aj vďaka podpore mesta Vysoké Tatry. Seniori súťažia v dvoch vekových kategóriách – mladší (nad 50 rokov) a starší (viac
ako 60 rokov), kde je väčšie zastúpenie. Majstrovstvá Slovenska sa konajú za účasti hráčov zo zahraničia: Česka, Maďarska, Švédska a Poľska,
odkiaľ pricestoval najstarší spomedzi 145 účastníkov, 91-ročný šachista.

Foto a text: kb

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

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

www.vysoketatry.sk

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

Vedeli Ste,
že 35
% domovejspotreby
spotreby vody(Tajnička)
(Tajnička) ?
Vedeli
Vedeli Ste,
Ste, že
že 35
35 %
% domovej
domovej spotreby vody
vody (Tajnička) ??
www.krizovky-osemsmerovky.sk

www.krizovky-osemsmerovky.sk
www.krizovky-osemsmerovky.sk
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Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

Všetky deti si môžu zabehať pre svoje zdravie a zároveň
získať pekné ceny

10:00 h

ICONITO

19:00 h

PIATOK

19:00 h

SOBOTA

9

15:00-17:00

SOBOTA

10

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka

13:00-15:00

Vstupné: 5 €

Vstup pre divákov
voľný

celý
mesiac

Starý Smokovec - Kaviareň a čajovňa U Vlka

SĽUK PRE DETI: ZVUKY NIE
SÚ MUKY

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

celý
mesiac

Organizátor: Hotel Lomnica, reception@hotellomnica.sk,
+421 52 285 3500

Starý Smokovec – Vila Flóra, Galéria
Tatranský šperk

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

Organizátori: Alkan klub horských športov, 0917 171 829,
Mesto Vysoké Tatry, Chata pri Zelenom plese, Sport Rysy

FK VYSOKÉ TATRY - TJ TATRAN
ĽUBICA

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA
Starý Smokovec
Expozície:

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

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY

AALTOVA PRÍRODA Výstava fínskeho architekta
a dizajnéra.

Tatranská Lomnica - Hotel Lomnica,

VÍKENDOVÁ ŠKOLA ŠPERKU

XIII. ročník Behu na Zelené pleso - memoriál
Karla Jakeša.

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

Detské predstavenie SĽUK-u. Profesionálni hudobníci
predvedú deťom svet hudobných nástrojov.
Predstavenie vhodné pre deti od 5 do 10 rokov.

ŠPORT

1-2

Vstupné: 0,5 € - 2 €

REEL ROCK 12 - 2. ČASŤ
Organizátor: Kaviareň a čajovňa U Vlka, rezervácie:
uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk, +421 908 704 412

Organizátori: Cykloklub pri TJ Nižná, 0902 972 263,
Mesto Vysoké Tatry, Obecný úrad Nižná, Obecný úrad Ždiar

VÝSTAVY

Film (SR, 36 min. 2017, réžia: Rastislav Hatiar)
Filmové premietanie festivalu Hory a mesto.

Film (USA 54 min. 2017)
Filmové premietanie festivalu Hory a mesto.

51. ročník medzinárodného cykloturistického podujatia
cyklistov zo siedmich krajín Európy.

Tatranská Lomnica - futbalové ihrisko
Vstupné: 1 €
Majstrovský zápas 29.kola 5. futbalovej ligy
(deti a ženy zdarmo)

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

Vstupné: 12 €

SO-NE

TEÓRIA ŠŤASTIA PODĽA
RYBANSKÉHO

Vysoké Tatry, Ždiar

Tatranské Matliare - Biela Voda

Vstup pre divákov
voľný

Koncert hudobnej skupiny z Michaloviec

Vstupné: 1 €

PIA-SO

9

OKOLO TATIER

BEH NA ZELENÉ PLESO

17:00 h

BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA

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

Vstup voľný

09:00 h

Vstupné: 1 €

všetky
májové
víkendy

PIA-NE

Interaktívna klauniáda pre deti predškolského veku.

Organizátori: Mesto Vysoké Tatry - oddelenie kultúry a športu +421 52 478 04 56,
Olympijský klub Vysoké Tatry +421 903 319 630,
Región Vysoké Tatry za spoluúčasti Ministerstva dopravy a výstavby SR

2

Vstup pre divákov
voľný

Nový Smokovec - areál Kúpeľov, a.s.
Tatranská Lomnica - mestský park

Vstup voľný

1

8-10

SOBOTA

1

KLAUN HUDOBNÍKOM

NEDEĽA

PIATOK

Vstup voľný

31.5. - 13.6. 2018

MAJSTRI SVOJHO REMESLA I.
Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

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

PRIPRAVUJEME
OTVORENIE LETNEJ SEZÓNY
VO VYSOKÝCH TATRÁCH

PIA-NE

31

TATRY DEŤOM
10:00 h

ŠTVRTOK

PROGRAMY

KALENDÁR
PODUJATÍ

15-17
Vstup voľný

Vysoké Tatry

MAJSTROVSTVÁ SR V ŠACHU
Tatranské Matliare - Hutník II.

Majstrovstvá SR seniorov v šachu 2018.

Organizátor: Šachový klub ŠK Slovan Bratislava,
0903 787 151, Mesto Vysoké Tatry, Slovenský šachový zväz

viac na www.vysoketatry.sk

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

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

