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Asociácia horských sídiel Slovenska hodnotila aktuálny stav
Liptovský Hrádok – Štvrtok 21. júna sa členovia Asociácie
horských sídiel Slovenska (AHSS) stretli na spoločnom rokovaní
v Liptovskom Hrádku, aby prehodnotili 15-ročné vyvinuté úsilie. Rezonovali aktuálne problémy s cestami a miestnymi komunikáciami, kanalizáciou, nezáujmom kompetentných či stále aktuálne nepríjemnosti s medveďom či developermi. Hodnotil sa
minuloročný rozpočet a schválila sa nová koncepcia a plánovali
sa aktivity s cieľom zlepšenia života samospráv.
Problém s vodou – verejné vodovody a kanalizácie sú
v zlom stave
Skrytý havarijný stav vodovodov je neúnosný a proces
realizácie opráv je chaotický.
Asociácia AHSS adresovala
i list ministrovi Životného prostredia, no riešenie problému
neprichádza.
Problematika
vody sa tak stáva jedným z dlhodobých cieľov asociácie.
Zatiaľ žiaľ bez viditeľnej aktivity štátu. „Nič nenasvedčuje
pri dnešnom riadení a členení
obcí nad 2000 a pod 2000 obyvateľov, že sa stav zlepší. Na tento fakt doplácajú hlavne malé
obce, ktoré pomoc potrebujú
najviac,“ uviedol na stretnutí
valného zhromaždenia v Lip-

tovskom Hrádku predseda
predstavenstva AHSS Ján Mokoš, podľa ktorého sa následky
nesprávnych rozhodnutí v tejto
oblasti prejavujú nedostatkom
pitnej vody, nedostatočným
a často skrytým havarijným
stavom kanalizácií, čo pre budúcnosť neveští nič dobré.
Údržba miestnych komunikácii je nedostačujúca, chýbajú chodníky a cesty sú v zlej
kondícii
Kľúčová
je
starostlivosť
o cesty. Miestne komunikácie
prechádzajú
rekonštrukciou
a vysprávky či potrebné opravy
riešia samosprávy často z vlastných zdrojov a svojpomocne. Medvede sa udomácňujú
a najvyšší mlčia

Symbolickým odomknutím
Popradského plesa začala letná
sezóna. Od 15. júna sú turistické
chodníky po zime znovu otvorené.
Začalo sa aj Tatranské kultúrne
leto, ktoré bude jedinečné nielen
počtom podujatí.
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Stretnete ich takmer na každom kroku. Vyčíňajú na miestnych cintorínoch, uchrániť
pred nimi kontajner je takmer
nemožné, a ak ich stretnete
na ceste domov, niet sa čomu
čudovať. Situácia s výskytom
veľkých šeliem je vo vysokohorských oblastiach dlhodo-

bým problémom. Predstavenstvo AHSS jasne apeluje
na zodpovedných z vládnych
rezortov, ktorí v tejto oblasti
už dlhodobo nekonajú. „Na
stretnutí o tejto témy v marci
v Levoči sa z ministerstva životného prostredia nezúčastnil
(pokračovanie na str. 2)

Sťažnosti na stav vozovky
sú oprávnené
Vysoké Tatry – Otvorenie letnej turistickej sezóny v Tatrách
odštartovali sprievodné koncerty a možnosť kultúrneho vyžitia
pre návštevníkov a miestnych je naozaj bohatá. Nepríjemnosti
nastanú pri vstupe do mesta. Cesty sú aj napriek opravám, vysprávkam a apelom zo strany mesta v zlom stave. Kritický je
aj úsek na Ceste slobody medzi Tatranskou Kotlinou – Tatranskou Lomnicou a Starým Smokovcom.
Mesto rieši situáciu
a podnetov stále pribúda.
Na základe sťažnosti
občanov a návštevníkov
mesta žiadajú kompetentní urýchlenú opravu.
Podnety sa týkajú nielen
na vykonané opravy ktoré
sa podľa opisu naťahujú, Látanie výtlkov je vítanou aktivitou,
ale rovnako treba vyriešiť hoci neoznačených pracovníkov šoféri
aj kedy sa zapláta, praxou zbadali na poslednú chvíľu.
M. Ovšonka
ostáva, že cestári nechajú 
polovicu vysprávky stáť bez sta- Lesná (pri hoteli Karpatia) je
vebných úprav hoci aj dva dni. plánovaná veľkoplošná vysprávMichal Ovšonka, zo Životného ka o rozlohe cca 1000m2, asfalprostredia, údržby miestnych tovanie ostatných výtlkov je nakomunikácii mesta VT žiadal plánované do polovice júna 2018,
kompetentných o urýchlenú ná- a následne budú v uvedenom úsepravu i vyjadrenie pre občanov ku realizované Turbo vysprávky
a návštevníkov.
(t.j. zalievanie prasklín)“, uviedol
Uvedený úsek cestnej komu- Marián Kikta, vedúci Správy
nikácie patrí pod správu Pre- ciest PSK, stredisko Poprad.
šovského samosprávneho kraja
Sťažnosti sú oprávnené, veď
a riešenie komunikácii musí frézovať cestu a neoznačiť
byť prioritné.
ju dostatočne dopravným
„Na uvedenom úseku cesty bolo značením je neprípustné.
do dnešného dňa zabudovaných Stav vozoviek je na ce160 ton teplej obaľovej zmesi čo lom území krajiny v zlom
predstavuje cca 1600m2, na jed- na zamyslenie sa „nevhodnom úseku v obci Tatranská nom“ stave.
danbir

2

TD 13/2018

videli sme
KEŽMARSKO - TATRANSKÝ CYKLOMARATÓN odštartoval z kežmarského námestia v nedeľu 24. júna. Trať dlhá 80
km s prevýšením 1 325 metrov
prechádzala cez mestá ako Sp.
Belá, T. Kotlina, Ždiar a okolité
obce s cieľom na kežmarskom
hradnom nádvorí. Zastúpené
boli takmer všetky kategórie súťažiacich, od kadetov, žien, seniorov a handbajkerov.
Ďalší prípad zabudnutého
dieťaťa v aute vo Svite. Mestskí
policajti boli nápomocní pri záchrane spiaceho dieťaťa na parkovisku vo Svite. Matka nechala v zaparkovanom aute dieťa
a opustila ho na viac ako 20 minút. Za posledné dva týždne ide
už o štvrtý prípad kedy rodičia
zabudli na svoje dieťa, zamkli
auto a šli nakupovať. „Policajti
mu poskytli vodu. Matka dieťaťa
po príchode k motorovému vozidlu bola dôrazne napomenutá
za svoje nezodpovedné správanie,
ktorým vážne ohrozila život svojho dieťaťa. Za promptný zásah
hliadke poďakovala,“ uzavreli
muži zákona na sociálnej sieti.
Tatry sú aj v júni zasnežené.
Nezvyčajná situácia a ochladenie prekvapilo i miestnych. Je
prirodzené, že v horách sa počasie zmení z minúty na minútu,
no víkendové mrazy a sneženie
vo vyšších nadmorských výškach
prekvapilo. Teploty pohybujúce
sa v mínusových číslach či celkové ochladenie o viac ako 10 stupňov je v tomto ročnom období
netypické.
Výročie 60 rokov časopisu
ŽIVOT. Poľský mesačník počas
svojho jubilea dal priestor i mestu Vysoké Tatry. V augustovom
čísle tak aj naši susedia zistia novinky o meste. Chýbať nebude
ani prezentácia monografie či súťaž o dovolenkový pobyt v našich
veľhorách.
Premietanie historických filmov pod holým nebom na námestí v Kežmarku. Deky, rodina
a priatelia v spoločnosti nemých
filmov z archívov kežmarských
rodín z 30. až 60. rokov minulého
storočia za sprievodu živej hudby
boli jednou z možností ako si vychutnať bežný utorok (26. júna).
Nechýbali ani animované filmy
(pokračovanie na str. 5)

počuli sme

Na aktuálnu tému / Spravodajstvo

Asociácia horských sídiel Slovenska hodnotila aktuálny stav
(dokončenie na str. 1)

nikto – to je priam neuveriteľný nezáujem alebo ignorovanie
problému,“ vyhodnotil predseda predstavenstva asociácie,
ktorá v priebehu štyroch rokov
oslovila troch ministrov s potrebou riešenia, ponukou spolupráce a záujmom stav riešiť.
„Odpoveď prišla raz a bola veľmi
stručná – je to zložitá situácia,
ktorá si vyžaduje čas. Na ten sa
však čaká už 30 rokov,“ vysvetlil
predseda J. Mokoš.
Horská politika je súčasťou
spoločnej poľnohospodárskej
politiky EÚ.
„Problémom mnohých horských obcí bolo rozhodnutie vlády
neumožnenie čerpania finančných zdrojov z programu rozvoja
vidieka, čo sa stalo aj pri využití
iných finančných zdrojov,“ kritizoval predseda predstavenstva
asociácie s tým, že obmedzenia
sú zároveň výzvou pre lepšiu
spoluprácu. „Nás môže tešiť skutočnosť, že naša požiadavka zaradiť nadmorskú výšku do vzorca
prerozdeľovania dane z príjmu

Rokovanie asociácie v Liptovskom
Hrádku prinieslo množstvo podnetov.

fyzických osôb bola zohľadnená
a trvá dodnes. To je úspech, ktorý len potvrdzuje opodstatnenosť
nášho snaženia a dosiahnutie
dávky spravodlivosti pre horské
sídla,“ dodal Mokoš.
Cieľom AHSS je zachovanie
horských sídel aj pre ďalšie generácie.
V súčasnosti 120 členov, ktorí
aktívne pôsobia na skvalitňovaní života v horských oblastiach,
mestách a obciach prejavuje
snahu o navýšenie počtu členov. Valné zhromaždenie sa
teda snaží rozšíriť členskú základňu a zohľadniť zvyšovanie

životných nákladov obyvateľov
samospráv pri tvorbe štátneho
rozpočtu. „Naša priorita zostáva nezmenená – slušný život ľudí
v horských podmienkach. Paradoxom dnešnej doby je, že problémy sa kopia, hoci finančných
prostriedkov pribúda. Kritika
a pravda, ktorá menuje skutočnosti je nepríjemná a počúva sa
ťažko, ale je to najčistejšie riešenie k dosiahnutiu spravodlivosti.
Cesta v rovnováhe, v zdravom
slobodnom duchu, odovzdaná
ďalším generáciám a zachovanie
horských sídiel – to je náš cieľ,“
danbir
uzavrel Mokoš.

Blíži sa kolaudácia Domu služieb
Dom služieb v Starom Smokovci patril k najvýznamnejším stavbám v meste. Roky chátrajúci stav sa však podpísal na jeho dlhoročnej
a zdanlivo nekonečnej rekonštrukcii. Čoskoro
bude celý multifunkčný objekt skolaudovaný.
Dom služieb bol postavený v rokoch 1958 až 1959.
Následne bol zaradený do občianskej vybavenosti
mesta Vysoké Tatry poskytujúcej široké spektrum
služieb. Ponúkal napríklad cukrárenské a krajčírske
služby, opravu obuvi, nachádzala sa tam lekáreň,
kvetinárstvo či cestovná kancelária. Z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov a kritického stavu
strechy a statiky schválilo mesto na základe podnetu
poslancov v roku 2008 jeho rekonštrukciu a uzavretie. Obnova objektu bola náročnejším procesom,
ako sa predpokladalo. Až v roku 2014 bolo ukončené výberové konanie trvajúce 4 roky. Na investora
bolo od roku 2011 vyhlásených deväť obchodných
verejných súťaží. Obchodná verejná súťaž
bola úspešná a zmluva
na rekonštrukciu bola
s firmou uzatvorená
20. februára 2014.
Samotná
rekonštrukcia trvala viac
ako dva roky. Príčinou
neskoršieho odovzdania stavby investorom
bolo zistenie, že počas
dlhodobého státia budovy bez adekvátnych
rekonštrukcií sa vply-

vom poveternostných podmienok narušila statika,
ktorú museli nanovo opraviť. Opravila sa strecha,
vymenil sa kotol a zlepšil sa celkový vzhľad budovy.
Mestu Vysoké Tatry ako spoluvlastníkovi objektu
patrí 1 782,53 m². Z toho 13 priestorov o celkovej výmere 1 072,82 m² je určených na prenájom. Okrem
toho sa v objekte nachádzajú 3 pohotovostné byty
o celkovej výmere 117,70 m², pivničné kobky o celkovej výmere 179,01 m² a spoločné priestory o celkovej
výmere 413 m². Bytové priestory - apartmány a byty
na trvalé bývanie sú takmer v rovnakom pomere.
V troch kolách obchodných verejných súťaží na nájom nebytových priestorov sa obsadilo 12 priestorov.
Miesto v Dome služieb získali nasledujúce prevádzky: ľudová jedáleň (3 miestnosti), vinotéka, lekáreň,
pizzéria, cukráreň, predajňa kvetov a suvenírov,
kozmetický salón, pivné kúpele a denný stacionár
(2 miestnosti). Dvaja schválení nájomcovia neskôr
odstúpili od zmluvy.
Pizzéria nedostala povolenie od Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva z hľadiska hygieny, nájomca pivných kúpeľov
odstúpil od zmluvy.
Nová obchodná verejná súťaž je predložená na schválenie
na najbližšie mestské
zastupiteľstvo, ktoré sa
uskutoční 28. júna.
kb


3

TD 13/2018

Ochrana prírody / Spravodajstvo

Stretnutie s líškami vie byť nebezpečné
Výskyt líšok je v Tatrách prirodzený. Za posledné obdobie
Štátne lesy TANAP-u riešili prípady kedy došlo k stretom líšky
s človekom alebo zvieraťom. Najčastejšie riešili situáciu privolaní mestskí policajti, no ich výskyt nikdy nebol život ohrozujúci. Tieto hrdzavé, šikovné a inteligentné zvieratá sú nesmierne
vynaliezavé.
V rozhovore so zoológom zo Štátnych lesov TANAP-u Jozefom Hyblerom
sme bližšie spoznali ich správanie, výnimočnosť i možné riziko ktoré so sebou prináša stret
s týmto divým zvieraťom.
Majú skvelý sluch a čuch
a človeku sa snažia vyhýbať,
pretože ako u každých divých
zvierat je u nich vyvinutá prirodzená plachosť.
„Líška je ako zver veľmi užitočná. Videl som koľko hrabošov
dokáže pre svoje mláďatá pochytať a určite má svoje miesto
v prírode. Dôležitú úlohu má
aj pri požieraní zdochlín, ktoré
odstraňuje. Preto pokiaľ sa vyskytuje na miestach pre ňu v prírode určených tak ju rád vidím“,
uviedol J. Hybler.
Len v pár prípadoch dôjde
k závažným stretnutiam a väčšinou je to len neopatrnosťou
a ľahostajnosťou človeka. Je
dôležité mať pri pobyte vo vysokohorskom prostredí na pamäti, že sme na území, ktoré

hostí divé šelmy, sú teda ich
prirodzenou a neoddeliteľnou
súčasťou.
„Dlhoročný problém s líškami
je v blízkosti Rainerovej chaty
v smere na Téryho chatu. Pravidelne sa tam vyskytuje niekoľko líšok, odchovávajú mladé
a rodičia ich od malička naučia
pohybovať sa pri ľuďoch. Líška je
prefíkaná a rýchlo zistí, že načo
by behala po lese keď ľudia jej
potravu dajú. Lenže je to taký
nebezpečný zvyk, pretože líška,
nakoľko je divo žijúce zviera
prenáša nielen besnotu ale najmä Echinokokózu a Kokcidiózu – parazity,“ upozornil nás J.
Hybler.
Besnota či prenos nepríjemných ochorení je strašiakom.
Pre turistov a bežných návštevníkov je stret s líškou
nielen zaujímavý, raritný ale
i nezabudnuteľný. Často je zaužívaný fám, že prenášajú besnotu, čo je síce pravda ale vďaka
pravidelnej orálnej vakcinácii
je to už v súčasnosti málo prav-

Mestská polícia informuje

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

Novodobé otroctvo, neseriózny prístup či neľudské pracovné podmienky číhajú na zamestnancov a brigádnikov počas sezónnych prác.
Zorientovať sa v zahraničí, včas upozorniť
na problém či skontaktovať sa s políciou je často
v cudzom prostredí pre mladého človeka zložité.
Jozef Štefaňák, zástupca náčelníka MsP radí
mladým: „Upozorňujeme záujemcov o brigády
v zahraničí aby boli mimoriadne opatrní. Je veľmi
ťažké predvídať všetky rizikové situácie, v ktorých
sa môžete ocitnúť. V cudzine je človek vždy zraniteľnejší ako doma, čo obchodníci s ľuďmi veľmi
dobre vedia a využívajú. Niekedy sa i napriek
dokonalej príprave ocitnete v núdzi. Pred odchodom si zistite všetky dôležité čísla v mieste pôsobenia, napr. polícia, veľvyslanectvo, konzulát
a v prípade potreby neváhajte s ich kontaktom.“
Existuje niekoľko portálov vďaka ktorým sa
mladý človek, ktorý sa rozhodne vycestovať
do zahraničia môže dozvedieť dôležité informácie. Okrem medzinárodnej organizácie
pre migráciu (IOM) www.iom.sk je nielen
zaujímavá, ale najmä nápomocná iniciatíva
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depodobné. Besnota je vážne
ochorenie, ktoré sa v odbornej
literatúre popisuje ako vírusové ochorenie zvierat (cicavcov)
prenosné aj na človeka. Postihuje najčastejšie centrálny nervový systém v dôsledku čoho
sa pozorujú poruchy vedomia,
zvýšená dráždivosť, parézy
a paralýzy. Ochorenie sa zvyčajne končí smrťou.
Vakcinácia voľne žijúcich
zvierat, teda aj líšok sa na Slovensku realizuje od roku 1994.
Od roku 2006 sa na našom
území šesť rokov nevyskytovala besnota a v blízkosti hraníc

ANJELISTRAZNI.SK. Na nej sa dá zaregistrovať
bezplatne a komunikovať tak nielen so svojimi
najbližšími, ale v prípade potreby aj s kompetentnými. Od registrácie, po požiadanie najbližších
rodinných príslušníkov či priateľov, až po samotnú komunikáciu či aktivity na sociálnych sieťach
sú zaznamenané a CHRÁNENEC a ANJELI
STRÁŽNI sú tak v pravidelnom kontakte. Najdôležitejšia je však spätná väzba, vďaka ktorej vedia
včas najbližší kontaktovať nielen pracujúceho, ale
i konkrétne vyhľadať pomoc.
Mestská polícia praje všetkým, ktorí vycestujú
za brigádou do zahraničia ničím nerušený pobyt
a šťastný návrat. Upozorňuje tiež, že v prípade núdze môžete použiť aj Národnú linku pomoci obetiam obchodu s ľuďmi 0800 800 818.
danbir

s Poľskom bolo potvrdených
8 prípadov. Orálna vakcinácia
líšok pokračuje aj naďalej, situácia je monitorovaná a pre zaujímavosť susedné krajiny ako
Česká republika a Rakúsko boli
vyhlásené za krajiny bez výskytu besnoty a v Maďarsku je
dlhodobo priaznivá situácia,
preto znepokojenie z besnoty
prináša len zbytočnú paniku.
Zoológ zo Štátnych lesov
TANAP-u J. Hybler spomína
na nie tak dávne stretnutie, ktoré bolo nebezpečné.
„K stretu líšky so psom došlo
aj minulý rok, následne po privolaní policajnej hliadky líška
naznačila útok a bolo nevyhnutné ju odstreliť. Mala zmenené
správanie, bola agresívna voči
zvieratám i človeku.“ Je potrebné
si uvedomiť, že je to divé zviera
a v žiadnom prípade im nič nedávať, neprikrmovať ich a stretu
sa radšej vyhýbať.
Kokcidióza a Echinokokóza
– parazity, ktoré dokážu znepríjemniť život a diagnostikovanie je náročné.
Kokcidióza sú črevné parazity prenášané najčastejšie líškami a ich diagnostika je náročná.
Najčastejšie sa prejavuje nevoľnosťou, bolesťou brucha, hnačkami, malátnosťou a v menej
rozvinutých krajinách s nedostatočnou hygienou sú zaznamenané aj vážne poruchy pečene, žalúdka či smrti pacienta.
Kožné parazity sú lokalizované v koži a podkožnom
tkanive (filárie, larvocysty echinokokov, Taenia solium a dokonca môže spôsobiť i chronické
(pokračovanie na str. 6)
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Platená politická inzercia

Výletníkov spod Tatier spojili Pieniny
Pre obyvateľov jednotlivých častí mesta Vysoké Tatry bola sobota 23. júna zážitkovým dňom, ktorý
strávili v Pieninskom národnom parku. Výlet zorganizoval poslanec MsZ Vysoké Tatry Gabriel Jamnický (KDH).
Spoločným cieľom bolo splaviť Dunajec a prebádať tento nádherný kus Slovenska.
Ako uviedol v úvode, výber
lokality nebol náhodný. „Keď
som začal podnikať v oblasti
cestovného ruchu, rozhodol
som sa ponúknuť turistom
niečo viac. Spojil som Tatry
s Pieninami. Od roku 1990
už viac ako 50-tisíc návštevníkov Tatier, z toho 25-tisíc detí
z ozdravných pobytov navštívilo národný park a splavilo
Dunajec,“ spresnil. Dodal, že
tento najobľúbenejší výlet je
odmenou aj pre Tatrancov,
ktorí tu žijú a pracujú.
S chuťou byliniek
Gabriel Jamnický pozná v lokalitách Tatier každý kút. Už
cestou k prístavu Majere sa o
svoje vedomosti podelil s výletníkmi. Porozprával o asketickom živote mníchov v Červenom kláštore, nezabudol
na lietajúceho Cypriána, upozornil na niektoré prírodné
úkazy, načrel do histórie obcí
a prepojil výklad so súčasným
dianím.
Program máličko narušilo
počasie, ktoré v sobotu prinieslo prudké ochladenie a
dažďové prehánky. Našťastie,

na skrehnuté telo existuje liek
v kvapalnej podobe. Ten
v Majeroch mal príchuť byliniek a zahriaty bol na správnu teplotu J Výletníci jeho
účinok pocítili okamžite. Pripili si na pamiatku mnícha
Cypriána, ktorý bylinkám taktiež pripisoval zázračné účinky. Ako však skonštatoval Gabriel Jamnický, Tatranci sú na
zimu zvyknutí a dáka kvapka
dažďa ich nemôže prekvapiť.
Mnísi boli výstrahou
Dunajec vyviera vo Vysokých
Tatrách z poľskej strany. Biely
a Čierny sa zlieva dohromady a na niektorých miestach
dosahuje hĺbku až 20 metrov.
Aj tieto informácie odzneli
z úst pltníka Michala, ktorý
sprevádzal jednu zo skupín,
počas takmer dvojhodinového splavu. Svoj výklad okorenil vtipnými historkami, ale
i povesťami, ktoré sa viažu
k jednotlivých bralám. Osud
siedmich skamenených mníchov postrašil najmä chlapské osadenstvo, no i ženy sa
podľa povesti mali mať na
pozore. Osobitne si posvietil
na svokry, ktoré boli vďačnou
témou pre jeho výkladJ Hovoril však aj o ťažkom živo-

te mladých ľudí spod Tatier,
ktorí sú nútení opustiť tento
krásny kraj a odchádzať za
prácou do zahraničia.
V goralskom štýle
Dvanásťkilometrovú plavbu
zakončili pltníci v dedinke
Lesnica, kde na výletníkov
čakali koče so zapriahnutými
koňmi. Vo veľkolepom goralskom štýle ich priviezli na
chatu k bohato prestretému
stolu. Hostí osobne privítal
prevádzkovateľ chaty Ján
Gondek, ktorého pradedo
Gašpar Gondek bol prvým
pltníkom a položil základy
pltníctva na Pieninách. Ján
Gondek je zároveň i najdlhšie
pôsobiaci muž v cestovnom
ruchu v oblasti Zamaguria.
Podľa neho to bol práve Gabo
Jamnický, ktorý spojil Tatry
s Pieninami a rozvinul cestovný ruch. Patrí mu za to veľká
vďaka. Veľkým prekvapením
bolo i vystúpenie muzikantov,
ktorí rozprúdili na chate tú
pravú goralskú zábavu.
Pre mnohých po prvý
raz
Pozvanie do autobusu prijali obyvatelia viacerých častí mesta Vysoké Tatry, pre
ktorých boli zážitkové chvíle
vybočením z reality. K skupinke sa pridala i rodina Majerčáková s dcérkou Alexandrou. Návšteva národného
parku bola pre nich premié-

rou. „Škoda, že sme až teraz
odhalili tento krásny kút Slovenska. Je tu čo spoznávať,“
skonštatovala mamina Majerčáková. Páčila sa jej najmä
plavba a rozprávanie pltníka.
Jej manželovi zasa učarila atmosféra na plti a pobyt na
chate. „Kopec zábavy sme si
užili, takže veľmi pekne pánovi Gabrielovi ďakujeme.“
Aurélia Jankurová z Tatranskej Lomnice bola prekvapená
úrovňou akcie. Premyslené
a zariadené bolo podľa nej
všetko do detailu. Program,
jedlo i koč s koňmi. „Sedela
som ako veľká pani priamo
pri kočišovi,“ netajila radosť.
Dodala, že vďaka pozvaniu
pána Jamnického prežila
krásnu sobotu.
Stretnutie opäť
Sobota bola pre mnohých
obyvateľov podtatranských
obcí DŇOM hodným zapamätania. Na palube autobusu sa stretli občania Tatranskej Lomnice a Tatranských
Matliarov. Trpkým poznaním
bolo, že aj keď niektorí z nich
prežili celý život v Tatrách,
krásy Pienin nespoznali. Výlet za poznaním bol druhým
v poradí. Pripravené sú aj ďalšie, kde sa postupne vystriedajú obyvatelia všetkých častí
mesta Vysoké Tatry. Najbližší
výlet čaká Smokovčanov už
v sobotu 30 júna.
(ma)
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V e r e j n á schôdza
s občanmi plná podnetov
Dolný Smokovec/Vysoké Tatry - Verejná schôdza s občanmi sa konala v stredu 20. júna
v Dennom centre v Dolnom Smokovci – Pod lesom. Hlavnými bodmi programu boli okrem
aktuálneho problému s dopravou, novými parkovacími plochami aj komunitný plán. Diskusiu
rozprúdila i téma Denného Stacionára v Pod lese. V závere inžinierka architektka Maria Caffrey
predstavila Pocitovú mapu Vysokých Tatier.
Doprava, jednosmerná cesta a nové parkovanie i s ministerstvom a hľadali sme možnosti a riešena sídlisku Pod lesom rozprúdilo diskusiu.
nia, ktoré by boli napasované presne na naše podOddelenie územného plánovania, výstavby, mienky (počet obyvateľov i návštevníkov) a vybrali
životného prostredia a dopravy mesta sa vyjad- sme najlepšie koncepčné riešenie. Je treba i jasne
rilo k daným podnetom. Rezonovali najmä dve pomenovať problém, že oblúky na chodníkoch
pripomienky zo strany občanov. Jednou z nich je tento projekt neriešil a prípadné vzniknuté požiariešenie problémov s nákladnými autami, ktoré davky nemáme problém operatívne po schválení
by nemali mať vstup do obytných zón. Ďalšou finančnou komisiou riešiť.“
žiadosťou bola potreba osadenia spomaľovacích
Následne obyvateľka vyjadrila znepokojenie
prahov na cestu tretej triedy. Zástupca z oddele- nad devastovaním, zastavanou plochou územia
nia ÚPVŽP mesta vysvetlil situáciu slovami: „Čo a straty verejnej zelene. Poukázala na skutočsa týka žiadosti o osadenie spomaľovacích prahov nosť, že parkovanie je potrebné riešiť rozumne
odkomunikovali sme situáciu s okresným úradom s prihliadnutím na skutočnosť ochrany prírody
(Poprad) a krajským inšpektorátom nie je osade- a krajiny.
Následne sa k slovu prihlásil primátor mesta
nie na cestách III. triedy možné a je to komplikované aj vzhľadom k vykonávaniu zimnej údržby Ján Mokoš: „Súhlasím s požiadavkami, ktoré tu
ciest. Teda žiadosti na osadenie nebolo vyhovené. zazneli. Poprosím vás, dajte funkčne žiadosť, poNa miestnych komunikáciách si treba uvedomiť žiadavku kompetentným pani Čechovej alebo Madva vznikajúce problémy s tým spojené. Prvým je zurekovej z mestského úradu, pozrieme sa na prohlučnosť a druhým riešenie odvodnenia i zvýšená jekty. Je potrebné to naplánovať, naprojektovať
hladina exhalátov, pretože každé vozidlo musí a vyčleniť finančné prostriedky. Čo sa týka projektu
pred spomaľovačom pribrzdiť. Zároveň však bude tak kritérium, ktorému sme nevyhoveli je nízky poosadený pri prechode pre chodcov pri základnej čet obyvateľov a odvolali sme sa na ministerstvo, no
škole a od školy k budove Centru služieb,“ vysvetlil nemáme zatiaľ výsledok rozhodnutia. Čo sa týka
nákladných vozidiel, dala by sa situácia riešiť osaŠ. Mulik.
Emócie tiež rozpútala reakcia obyvateľky, kto- dením dodatkovej tabule, kde by mohli v prípade
rá sa zaujímala či sa budú vytvárať parkovacie nutnosti logicky vstupovať zásobovacie vozidlá.
plochy na úkor zelene. Následná diskusia po- Rád by som reagoval na pána Hudáka, viete vy
kračovala návrhom od občanov, ktorý naopak tvrdíte, že sa nič neurobilo ale títo občania sú akchceli existujúce pozdĺžne parkovanie ešte roz- tívni. To znamená, že sme vybudovali dve bytovky
šíriť, pričom mesto podľa slov Š. Mulíka takouto s parkoviskom, tieto spomínané nevybudoval štát
žiadosťou nedisponuje. Ďalšou reakciou bola a my za to teraz trpíme a chceme to riešiť. Vybunespokojnosť občana a požiadavka na zvýšenie dovala sa infraštruktúra pre bytovú výstavbu kde
hliadkovej činnosti mestskej polície, ktorá by sú naši občania, zriadili sme lekára, ktorý tu nebol
dohliadala na bezpečnosť či premávku nepri- v Dolnom Smokovci. Centrum sociálnych služieb
sa rieši, prebudovali sme Denné centrum hoci bolo
spôsobivých vodičov.
Prínosná bola informácia od nespokojnej oby- v dezolátnom stave. Presunuli sme materskú školu
vateľky, ktorá poukázala na nesprávne, resp. a vybudovali sme multifunkčné ihrisko. Pomohli
žiadne označenie chodníkov pre nevidiacich sme občanom spolu so štátnymi lesmi odvodnenie,
či telesne postihnutých. Nespokojnosť vyjad- ďalej je tu základná umelecká škola, ktorej sme
rila s umiestnením parkovacích plôch pred opravili a vyčlenili priestory, opravila sa základná
výjazdami z garáží a problém na križovatke, škola, zateplila sa budova, vymenili sa okná. Prekde je nevhodne riešený chodník i priechody to tvrdenia, že sa nič neurobilo urážajú občanov
pre chodcov. Na jej slová reagoval projektant, i poslancov ktorí sa snažili a pomáhali pri týchto
inžinier Dunajský: „Zhrniem tieto pripomienky aktivitách. Súhlasím s chodníkmi, robili sa narýcha nadúrovňový chodník, či nábehový obrubník nie lo a po dohovore s vami sa určite dorieši aj parkoje celkom v poriadku, no v obciach sa bežne pou- visko. Vezmime si pripomienky z tohto stretnutia
žíva. Zvolili sme takéto riešenie pretože sme chceli a vyriešme situáciu čo najoptymálnejšie.“
Diskusia pokračovala aj naďalej ohľadom
zachovať pochôzí pás pre občanov na druhej strane. Komplexne ani jeden vjazd nie je vyhovujúci, parkovacích miest no na pretras sa dostal i Kooblúky nie sú urobené, aký by mal byť. Vaša po- munitný plán, Denný stacionár. Argumentom
žiadavka je oprávnená no treba sa zamyslieť, že vo víre diskusií na neefektívnosť prerozdeľovatreba upraviť všetky požiadavky a neostanú nám nia finančných prostriedkov podala M. Fábryová
miesta na státie.“
z ekonomického odd. informáciu, že mesto má
Prednosta mesta E. Knotek sa k prejednávaným v rozpočte výdavky na kultúru 55 590 eur a na
záležitostiam vyjadril: „Súhlasím s pripomienka- sociálne služby a zdravotníctvo 124 150 eur.
mi, ale my sa musíme zaoberať teraz požiadav- Na prezentácii Pocitovej mapy inžinierky archikami a vyhodnotiť, že nebudeme zaberať zelené tektky Marie Caffrey už diskusia kulminovala.
danbir
plochy. Čo sa týka projektu tak sme riešili situáciu 
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z festivalu Fest Anča a tombola
s voľným vstupom na podujatie.
Pieninský pochod dobrej nálady 2018 v predposlednú júnovú
sobotu odštartoval približne 8 km
prechádzkou z prístavu pltí Majere do areálu Kúpeľov Červený
Kláštor SMERDŽONKA. Po trase boli zastávky pri Pltnici v Haligovciach, Lechnici, areál Rafting
Pieniny (prechod do Poľska) až
do areálu kúpeľov kde bol pripravený hlavný program. Country
kapely Kentacky z Košíc či Pádlo,
Reeggae N30 Bohunice a vyhlásenie tomboly uzavrel koncert
hlavnej hviezdy večera Jerry Lees
Rock & Roll service z Maďarska.
Cestári opravujú cesty, zrekonštruovať by sa malo 48 havarijných úsekov. Prešovský samosprávny kraj má na opravy
ciest, mostov a zosuvov v tomto
roku vyčlenených cca 12 milión
eur. Plánuje zrekonštruovať 48
havarijných úsekov v celkovej
dĺžke približne 60 kilometrov.
Krajská samospráva akcie financuje z vlastných zdrojov a úverov
z Európskej investičnej banky.
OKRES POPRAD II/534 Poprad
križ. I/18 križ. D1 Poprad, Vysoké Tatry III/3080 Poprad- Veľký
Slavkov - Nová Lesná.
Nový zákon o športe skomplikuje život mnohým klubom.
Situácia sa mala zlepšiť, no opak
je pravdou. Súčasný stav naznačuje, že nový Zákon o športe
môže mať likvidačný efekt. Nielen športoví funkcionári, ale najmä malé kluby bijú na poplach.
Na vážnosť situácie poukázal
i riaditeľ štátnej kolkárskej reprezentácie Ladislav Flachbart,
ktorý popisuje, že tento šport má
pod Tatrami existenčné problémy, hoci medzi najlepšími sú
aj víťazi Ligy majstrov či majstri
sveta.
KEHAN ZHANG & NIKLAS JOHANSEN v Tatranskej
galérii v Poprade predstavili
neobvyklú dramaturgiu albumu čínskeho huslistu Kehana
Zhanga a dánskeho gitaristu
Niklasa Johansena. Diela Niccola Paganiniho a Astora Piazzollu
predviedli v originálnych aranžmánoch a virtuóznom podaní
počas siedmeho ročníka Letného
hudobného festivalu Hevhetia.

danbir

počuli sme
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Rekordné kultúrne leto s množstvom noviniek
V piatok, 15. júna otvoril primátor mesta Vysoké Tatry Tatranské
kultúrne leto 2018. Nechýbalo tradičné posvätenie prameňa smokoveckej kyselky, prezentácia najnovšej knihy z domáceho vydavateľstva a ľudová hudba v podaní popradského folklórneho súboru.
Pre návštevníkov boli pripravené aj viaceré novinky a predstavenie
kultúrnych podujatí, na ktoré sa môžeme tešiť.
Kultúrne leto v Tatrách organizované tom Cigánskych diabmestom sa už tradične otvára pri liečivom lov a exhibíciou špičprameni kyselky v Starom Smokovci. Ján kových koscov, ktorí
Mokoš otvoril letnú sezónu príhovorom, kosia tradičným spôv ktorom predstavil niekoľko bodov progra- sobom - ručnou kosou.
mu kultúrneho leta. Toto leto bude z viace- Návštevníci Nového
rých hľadísk jedinečné. Jubileá, novinky či Smokovca získali podexkluzívne multižánrové koncerty potešia pisy od členov známeurčite každého. Sériu podujatí odštartovala ho ľudového orchestra
vernisáž výstavy veľkoplošných čiernobie- z Bratislavy. Prvý letný Novinkou tohto leta je aj kniha „Príbehy zemepisných názvov Vysokých
lych fotografií Jozefa Česlu v mestskej vý- víkend ukončil Tat- Tatier,“ ktorú na tradičnom Stretnutí pri Kyselke predstavil autor Ivan Bostavnej sieni vo Vile Flóra. Výstava africkej ranský juniáles v Tat- huš ml. Príhovormi a posvätením prameňa začalo Tatranské kultúrne leto.
Novinkou je aj tematickosť víkendov.
fauny „Tajomné savany africké“ potrvá ranskej Lomnici celodenným programom
do začiatku jesene. Novinkou stretnutia pre deti a dospelých. Podujatie hosťovalo Víkendové podujatia si môžete naplánovať
pri kyselke bolo ekumenické posvätenie Slovenský pohár v kosení ručnou kosou – aj podľa toho, či ste fanúšikom ľudovej hudprameňa. Tohto roku bol spolu s rímsko- 2. ročník kosenia pod Tatrami. Muži, ženy by, retro, country, folku,... S podporou meskatolíckym farárom Róbertom Tokárom i deti súťažili v dobových odevoch. Viacerí ta budú aj dva zrazy veteránov – automoaj evanjelický farár Pavel Kušnír. Pri pra- z nich sú členmi Slovenského koseckého bilov a motocyklov. Na Tatranský Oldtimer
meni predniesli žalmy a posvätili kyselku. spolku, v rámci ktorého sa u nás uskutoč- prídu vďaka Martinovi Mladoňovi unikátne
historické vozidlá vyrobené do roku 1925.
V sprievodnom programe účinkoval Det- nilo šieste kolo koseckej ligy.
Tie sa pod Tatrami zídu 7. júla. V jednom
Hudbou ožije aj Tatranská Kotlina
ský folklórny súbor Venček.
Podujatia sú naplánované počas leta z novších veteránov, ktoré sa predvedú
Ďalšie leto – nová kniha
Nasledovala prezentácia najnovšej pub- v Smokovcoch, Tatranskej Lomnici a po v Tatranskej promenáde Starým Smokovlikácie z Vydavateľstva IB Vysoké Tatry. desiatich rokoch aj v Tatranskej Kotline, com 24. augusta, by mal prísť aj prezident
Knihu autorskej dvojice otca a syna Bohu- najvýchodnejšej časti mesta. Tam každú Slovenskej republiky Andrej Kiska.
šovcov s názvom „Príbehy zemepisných stredu o 18.00 hodine zavítajú umelci a za- Dve jubileá
Mesto Vysoké Tatry je už od 1. ročnínázvov Vysokých Tatier“ predstavil Ivan hrajú komorné akustické koncerty. Toto
Bohuš ml. Čitateľom ponúka nový pohľad leto je naplánovaný rekordný počet podu- ka satelitným mestom festivalu mládežna dobre známe i odľahlé kúty Vysokých jatí. Ján Bendík s Jankou Kapustovou z od- níckych orchestrov a zborov Šengenský
Tatier. Texty o pôvode a vzniku názvov do- delenia kultúry a športu pripravili 64 pod- poludník-Euroorchestris Slovakia. Ten
pĺňajú farebné fotografie.
ujatí! Do Vysokých Tatier zavítajú umelci sa uskutoční od 30. júna do 4. júla a výniTatranské kultúrne leto je otvorené z 8 krajín, dokonca aj z exotických Filipín, močnými koncertmi oslávi svoje 10. jubilea na programe je množstvo zaujímavostí. Mexika či Hong Kongu. Tatranské letné um. Pätnásť rokov oslávi divadelný festival
Do Tatier sa vrátia osvedčené podujatia kino je v kalendári podujatí každý piatok. Stretnutia, na ktorý sa milovníci divadla
a umelci, no pribudlo aj niekoľko zaujíma- V mestskom parku v Tatranskej Lomnici sa môžu tešiť 13. až 15. júla.
vých noviniek. Trojdňové otvorenie letnej odohrá dovedna deväť nových filmov s ro- Predstavia sa aj domáci
Na zozname umelcov Tatranského kulsezóny pokračovalo exkluzívnym koncer- kom výroby 2017.
túrneho leta nemôžu chýbať Tatranci. Výborný koncert odohral James Evans, hudobník britského pôvodu žijúci už šestnásť
(dokončenie zo str. 3)
je potrebné uvedomiť si, že nebezpečným rokov v Tatrách. Skupinu Fanatik založila
poškodenie pľúc. Je potrebné si uvedomiť, zlozvykom je už spomínané prikrmovanie. partia študentov v čase socializmu. Zložili
že parazity v tele človeka pretrvávajú veľmi To je pôvodcom problémov predovšetkým viac ako dvesto vlastných piesní. Po dvaddlho, dozrievajú a neskôr môžu spôsobiť líšok vo vysokohorskom prostredí so zme- saťročnej pauze sa päťdesiatnici znovu zišli
vyššie spomínané problémy. Preto je dô- neným správaním. K stretu s líškou dochá- v skúšobni a odohrali niekoľko koncertov.
ležité rešpektovanie životného priestoru dza často a boli aj prípady pohryzenia,“ Predstavia sa aj toto leto na 3. ročníku festivalu Altanfest. Divadlo Paľa Bielika Tatlíšok, vyhýbanie sa stretov a najmä nepri- spomína J. Hybler.
krmovanie.
Nielen pre zvieratá je nesprávna kon- ranská Lomnica odohrá v Hoteli Lomnica
Prikrmovanie zvierat je nesprávne zumácia z prikrmovania nebezpečná, ale premiéru divadelnej komédie Dva tucty
najmä pre nás. Často sa stretnete s prí- červených ruží.
a nebezpečné.
Často majú miestni i turisti pocit, že padmi kedy pri podávaní maškŕt turista Praktická novinka tohto leta
Oddelenie kultúry a športu mesta Vysoké
zvieratá žijúce v tatranskej prírode sú uviedol, že ho zviera poranilo. Aj malá
hladné a treba ich prikrmovať. Opak je ranka môže v kontakte s nakazeným Tatry vydalo stolový kalendár s progravšak pravdou a miešať sa do práce erudo- zvieraťom do budúcna spôsobiť problé- mom kultúrnych podujatí. Prehľadný
vaných odborníkov je nesprávne a nebez- my. Preto je dôležité rešpektovať zákaz kalendár bol prílohou posledného čísla
pečné.
prikrmovania a skutočne vyhľadávať tat- Tatranského dvojtýždenníka, prípadne je
„Znižovanie početnosti výskytu líšok ranskú prírodu len za oddychom, špor- pre Vás k dispozícii na mestskom úrade.
v intravilánoch je dlhý a náročný proces. tom či nádhernými výhľadmi, čerstvým Vďaka nemu Vám žiadne mestské podujakb
danbir tie neujde C
Okrem možného odchytu alebo odstrelu vzduchom a pokojom.

Stretnutie s líškami vie byť nebezpečné
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Začala letná turistická sezóna
Sezónna uzávera turistických chodníkov skončila 15. júna. Odomykanie vôd Štrbského
plesa symbolizovalo otvorenie novej, dúfajme vydarenej sezóny. Slávnostné otváranie
turistických chodníkov a dolín sa uskutočnilo v sobotu, 16. júna na Popradskom plese.

V prístave člnkov na Štrbskom plese sa už jedenásty
krát otvárala sezóna. Starosta obce Štrba Michal Sýkora
spolu s verným pomocníkom Poseidonom, vládcom
všetkých morí, symbolicky
odomkli vody jazera Štrbského plesa. Súčasťou kultúrneho programu bolo vystúpenie
Detského folklórneho súboru
s Detskou ľudovou hudbou Štrbianček a Vincenta Jaša, ktorý
zahral na saxofóne, aj predstavenie dvoch noviniek na letnú
sezónu.
Keďže Vysoké Tatry poskytujú ideálne podmienky
pre šport a beh si získava čoraz
viac priaznivcov, organizátori
bežeckých podujatí Tatry Running Tour a starosta obce odovzdali do užívania ďalšie značené letné bežecké a nordic
walking okruhy. Ich súčasťou
je aj nový mapový a informačný podklad bežeckých okruhov
v podhorí od Štrby, cez zaniknutú osadu Šoldov, Tatranskú
Štrbu, Štrbské Pleso až po náročnejšie trasy okolo Kriváňa
alebo na Popradské pleso.
Ďalšou novinkou, ktorá bola
na otváraní sezóny predstavená,
je nová publikácia Štrbské Pleso a okolie – fakty – atraktivity
– zaujímavosti. Knihu uviedol
do života Michal Sýkora, Peter
Chudý a Daniel Hlinka s manželkou za Vydavateľstvo SLZA,

spol. s.r.o. Pokrstili ju lupienkami smrekovej šišky a Poseidon ju
pokropil vodou z jazera.
Turistické chodníky sa otvárali na Popradskom plese. Pred
horským hotelom zahrala skupina Akustika, horolezci z horolezeckého oddielu sa venovali
záujemcom o lezenie na umelej
lezeckej stene na hoteli a dobrovoľní záchranári z Tatranskej
horskej služby predviedli ukážky
záchranárskej techniky a kamarátskej pomoci v horách, ktorá
je veľmi dôležitá. Štátne lesy TANAP-u sa venovali najmä deťom,
pre ktoré nachystali vzdelávacie
a zábavné aktivity. Hlavným bodom programu bolo symbolické
odomknutie Popradského plesa.
Sedem potápačov sa ponorilo
pod hladinu plesa pod Ostrvou,
kde po chvíľke napätia a hľadania našli na dne jazera kľúč,
ktorým sa otvára letná turistická sezóna vo Vysokých Tatrách. Tento akt vykonal vedúci
ochranného obvodu Štrbské Pleso Štátnych lesov TANAP-u Radoslav Žlkovan.

Kam na výlet
počas leta?
Turistické chodníky sú otvorené od 16. júna do 1. novembra. Po takmer polroku sú
chodníky na turisticky značené štíty a prechody cez sedlá
znovu prístupné. Otvorila sa
aj Chata pod Rysmi, ktorá je

Jedným z najobľúbenejších turisticky prístupných štítov je
Kriváň, ktorý poskytuje krásne výhľady.

ako jediná otvorená len počas
leta.
Vo vysokohorskom prostredí
Tatranského národného parku
sa nachádza viac ako 600 kilometrov značených turistických
trás, sedem z nich vedie na tatranské štíty. Ostatné sú prístupné len horolezcom alebo s horským vodcom.
Štátne lesy TANAP-u, ktoré sú správcom turistických
chodníkov v Tatrách, uzavreli
aj napriek otvoreniu turistickej
sezóny obľúbenú turistickú trasu od Zeleného k Skalnatému
plesu. Dôvodom sú obrovské
a takmer nepriechodné zosuvy po predchádzajúcich prívalových dažďoch, ktoré trasu
na niekoľkých miestach zničili.
Podľa dodatkov k Návštevnému poriadku Tatranského národného parku platia v Tatrách
viaceré pravidlá, ktoré slúžia
k ochrane prírody.
K základným pravidlám
v prírode patrí dodržiavanie
čistoty a ticha. Okrem toho je
na území národného parku zakázané bivakovanie a stanovanie, zakladanie ohňa je možné
len na miestach na to určených.
Túry so psom sú povolené len

ak je na vôdzke a má nasadený
ochranný košík. V chránených
územiach so štvrtým a piatym
stupňom ochrany platí zákaz
voľného púšťania, vodenia
a nosenia psov.
Návštevníci národného parku
môžu vykonávať pešiu turistiku
len po turistických, náučných
a kúpeľných chodníkoch s výnimkou tých, na ktorých bol pohyb obmedzený alebo zakázaný
rozhodnutím orgánu ochrany
prírody a krajiny. V územiach
s piatym stupňom ochrany je
pohyb dovolený v dennej dobe
od hodiny po východe slnka
do hodiny pred západom slnka.
Horolezci môžu vstupovať
do vysokohorského prostredia
aj mimo turistických a náučných chodníkov, a to len za účelom nástupu na horolezeckú
túru. Horolezci sú pritom povinní mať pri sebe horolezecký
výstroj. Hoci začala letná sezóna, vo vyšších polohách sa stále
nachádza sneh. Preto si pred
každou túrou treba zhodnotiť
podmienky, pozrieť výstrahy
a predpoveď počasia na daný
deň a podľa toho si zvoliť adekvátny výstroj a cieľ túry.
kb


Tatranské putovanie za históriou a zaujímavosťami
Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry (ZCR VT) v spolupráci s Agentúrou Vietor
tatranský spustili v tomto roku nový produkt určený pre návštevníkov a obyvateľov
Tatier s názvom Tatranské putovanie.
„Aj napriek možnostiam mobilných apli- Štrbské Pleso, Starý Smokovec a Tatranská
kácií či QR-kódov sme vsadili na ľudský ele- Lomnica. „Počas takmer dvojhodinovej prement,“ vysvetľuje riaditeľka ZCR VT Michae- chádzky sa návštevníci – malí aj veľkí, domáci
la Rafajová a dodáva: „Inšpiráciou nám boli i zahraniční dozvedia veľa zaujímavých inveľmi známe Košické potulky s výnimočným formácií o vzniku, rozvoji, živote ale aj špecisprievodcom Milanom Kolcúnom či podob- fických povolaniach či významných osobnosný produkt s názvom Objavovanie Prešova, tiach, ktoré sa spájajú s Vysokými Tatrami.
pri zrode ktorého som bola pred pár rokmi Nechýbajú ani rôzne legendy a zaujímavosti,
osobne a ktorému dlhé roky bola odborným ktoré jednotlivé miesta robili a stále robia jegarantom a sprievodkyňou v jednej osobne dinečnými,“ vysvetľuje pani Figová. Keďže
pani Darina Petranská, mamička pre Tatran- návštevníkov častokrát zaujímajú aj informácov známeho nosiča Juraja Petranského.“
cie zo zákulisia - tzv. „pikošky“, sprievodca
Tatranské putovanie je kultúrno-historic- priamo v teréne odpovedá na mnohé zvedavé
ká prechádzka s profesionálnym turistickým otázky. „A to je hlavný dôvod, prečo sme vsasprievodcom – Ivanou Figovou z Agentú- dili na tento ľudský osobný prístup – priamy
ry Vietor tatranský po tatranských osadách a jedinečný kontakt, interakcia s návštevní-

kom, ktoré práve pri moderných technológiách
absentujú,“ dopĺňa riaditeľka združenia. Pani
Figová dodáva: „Teší nás, že toto podujatie
získava stále viac a viac priaznivcov z radov
návštevníkov Tatier. Určite k tomu prispela
aj prezentácia vo forme reportáže, ktorá bola
odvysielaná v relácii Ahoj Slovensko.“
Putovanie sa koná 3-krát v mesiaci, pričom každé v jednej z vyššie spomenutých
tatranských osád. Vstupenky na podujatie
je možné zakúpiť v predpredaji v Tatranskej
informačnej kancelárii v Starom Smokovci
(budova HZS) alebo v Tatranskej Lomnici
(pri hlavnej ceste, vedľa SKI MUSEA) alebo v deň konania na mieste stretnutia.
Najbližšie termíny putovaní nájdete
na stránke: www.tatry.sk
Michaela Rafajová,
výkonná riaditeľka ZCR VT

8

TD 13/2018

v skratke
Lezecká stena Woodrock, ktorá
sa nachádza v budove bývalej panelárne v Poprade, oslávila svoje
prvé narodeniny. Okrem 13 metrov
vysokej steny sa v objekte nachádza
aj kaviareň a miestnosť na premietanie. Projektovaná výška je 31 metrov,
čím sa popradská lezecká stena stane
najvyššou v strednej Európe.
Minulý týždeň sa neotvárala len
turistická sezóna. Primátor mesta
Vysoké Tatry Ján Mokoš spolu s Jánom Mikolajom slávnostne prestrihli
pásku na novej reštaurácii v centre Starého Smokovca. Reštaurácia
Central sa nachádza v rovnomennej
budove projektovanej významným
architektom Quidom Hoepfnerom.
Nový majiteľ, Vladimír Mikolaj,
zariadil v priestoroch niekdajších
potravín reštauráciu v modernom
štýle s tatranskými prvkami: drevom a kameňom. Dizajnový nábytok a dekorácie od majstrov z okolia
v kombinácii s pivom z tanku a tradičným jedlom i špeciálnymi steakmi
už v prvých dňoch prevádzky lákajú
množstvo návštevníkov. Reštaurácia s kapacitou 64 osôb v interiéri
a s možnosťou vonkajšieho sedenia je
od 14. júna otvorená denne od 11.00
do 22.00 hodiny.
Oddelenie cestovného ruchu
mesta Vysoké Tatry pred letom
zhodnotilo zimnú sezónu. Tá bola
z hľadiska odvedenej dane za ubytovanie na území mesta naozaj vydarená. V Tatrách sa ubytovali viac
ako tri milióny prevažne domácich
návštevníkov. V porovnaní prvého
kvartálu tejto sezóny s minuloročnou je viditeľný nárast návštevnosti
a s tým spojených ziskov z daní, ktoré
sa zvýšili počas mesiacov január až
marec o 11,28%. Vďaka priaznivému
počasiu a snehovým podmienkam
sa sezóna 2017/2018 hodnotí ako
historicky najúspešnejšia. Zimná sezóna začala už 1. decembra a v Lomnickom sedle, najvyššie položenej
zjazdovke na Slovensku, sa lyžovalo
už pred Vianocami. K návštevnosti prispelo aj množstvo kultúrnych
a športových podujatí a výborná propagácia nielen na veľtrhoch cestovného ruchu a stránkach regiónu.
Každoročné jarné sčítanie kamzíkov sa pre nepriaznivé počasie
presunulo na 4. júla. Sčítania sa zúčastňujú zamestnanci Štátnych lesov
TANAP-u v spolupráci so Správou
TANAP-u, Správou PIENAP-u, kolegami z poľského Tatrzańskiego Parku
Narodowego a dobrovoľníkmi. Monitoring počtu kamzíkov sa vykonáva
po každej zime, aby sa zistilo, koľko
zvierat zimu prežilo a koľko mláďat
pribudlo na jar.
Bodkou kultúrneho leta bude
druhý ročník festivalu Tatra Flowers.
Do Tatier zavíta viac ako desať umelcov alternatívnej scény, ktorých môžete poznať z rádia Devín, FM či Regina. Na programe je klasická hudba,
etno, violončelo, gitara, ale aj premietanie filmov a autogramiáda s Petrom
(pokračovanie na str. 11)

Z vrchov a dolín

Ukážky, školenia a výmena vedomostí
Medzisezónne obdobie
pre dobrovoľníkov z Tatranskej horskej služby nebolo
priestorom pre oddych.
Počas júna sme pokračovali
v úspešne rozbehnutom projekte výmeny skúseností s našimi
chorvátskymi a španielskymi kolegami. Začiatok mesiaca patril
takzvanej „veľkej výmene“ vedomostí záchranárov v chorvátskej
Paklenici. 18 záchranárov zo španielskej horskej služby„GERA
-Grupo Especial de Rescate en
Altura“ z Madridu, chorvátskej
„Hrvatska gorska služba spašavanja“ a slovenskej THS-DZ sa
venovalo týždeň lezeniu, improvizovanej a organizovanej záchrane v exponovanom teréne.
Záchranári spoločne zostúpili
aj 300 metrov pod zem 10 km dlhou jaskyňou Munižaba.
„Výmenu skúseností so záchranármi z iných krajín, kto-

Jaskyňa Munižaba v Chorvátsku
rú realizujeme vďaka podpore
programu Erasmus+, považujem
za mimoriadne užitočnú. Iná
krajina, iní ľudia a iné podmienky poskytujú priestor na odlišné
pohľady. Takto môžeme pracovať
na zefektívňovaní našich postupov a zároveň si vzájomne predstaviť techniky, ktoré sú špecifické
pre jednotlivé krajiny a ich terény“ uviedol podpredseda THS-

Sviatok horských vodcov

DZ František Mrázik.
Vzdelávanie horských záchranárov pokračovalo aj na domácej
pôde, kde naši členovia absolvovali školenie používania automatického externého defibrilátora
(AED), určeného pre laické, ale
aj odborné poskytovanie prvej
pomoci pri náhlom zastavení
krvného obehu spojeného so zástavou dýchania.
THS-DZ

Tradíciu svätenia vodcovských lán a cepínov
priniesol na Slovensko horský vodca Pavel
Rajtar. Myšlienka sa ujala a vodcovia sa
každoročne stretávajú na Sviatku horských
vodcov, kedy im farár posvätí výstroj a požehná im, aby sa z vysokohorskej túry vždy
šťastne vrátili.
Letná vodcovská sezóna začala 16. júna slávnostným otvorením pred Centralom v Starom Smokovci. Sprievod vodcov zo Slovenska, Čiech a Poľska sa
presunul ku kaplnke, kde zložili svoje horolezecké
laná, cepíny, skoby a karabíny. Tie im po krátkej
modlitbe posvätil rímskokatolícky farár Róbert Tokár. Hoci vodcovia majú špičkové vzdelanie a v horách sú ako doma, spoločne sa pomodlili, aby im
kb
a ich klientom podmienky priali aj zhora.

Vandrovanie a stieranie môže ísť dokopy

Stieracia mapa, ďalší zaujímavý počin.

Stieraciu mapu Vysokých Tatier spoznáte jednoducho. Nápady ako vandrovníkom či návštevníkom
spríjemniť pobyt je mnoho. Od máp, sprievodcov,
aplikácií, no zotrieť si miesto, ktoré ste práve navštívili je zaujímavé. Práve ZotriTatry predstavilo na svojej
stieracej mape všetky zaznačené turisticky zaujímavé
miesta a chodníky stierateľnou farbou. Po zotretí sa

vám na mieste, ktoré ste práve navštívili objaví farebný symbol turistických chodníkov v takej farbe, akou
sú reálne označené. Na stránke www.zotritatry.sk
môžete mapu objaviť a vyskúšať. Zdá sa, že kreatívni
turisti ocenia nápad autora Adriána Mela a stane sa
jedným z ďalších zaujímavých prvkou ako sa dá priblížiť turistika novým nadšencom. 
danbir
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Moja škola

Výročie Základnej školy vo Vyšných Hágoch – 70 rokov
Základná škola vo Vyšných Hágoch poňala tohtoročné oslavy sedemdesiatin veľkolepo. Príjemný deň
strávený s deťmi pri videu o histórii školy, zhliadnutí reportáže o KYSLÍKOVCOCH i vzácne návštevy
bývalých žiakov s nekončiacimi aktivitami sú obdivuhodné. Malotriedka, ktorá je najvyššie položenou
školou v Karpatskom oblúku nachádzajúcou sa v prostredí, ktoré jej možno len závidieť. Riaditeľku
základnej školy, Beátu Evansovú sme vyspovedali a mohli tak nahliadnuť do života jednej školy.
Prečo vznikla myšlienka zrealizovať takúto
pompéznu a veľkolepú oslavu 70 výročia?

„Pred piatimi rokmi sme 65. výročie školy oslavovali podľa mňa strašne narýchlo, preto sme sa
rozhodli osláviť 70. výročie školy. Napadlo nám, že
vlastne deti z osláv nemajú takmer nič, okre toho,
že nám pripravia program a bolo mi to ľúto. Rozhodli sme sa teda časť osláv urobiť pre nich, pretože škola bez detí by nebola školou. Preto sme teraz
oslavovali s deťmi a rodičmi a v októbri s hosťami.“

Akých hostí pozývate na oficiálnu časť, prečo
a koho si možno najviac vážite?

„Žiaľ prvú pani riaditeľku pani Karabovú sa nám
nepodarí hostiť, nakoľko už nie je medzi nami. Pozvali sme pani riaditeľku Hámorovú a dúfame, že
príde aj pani riaditeľka Liptáková a samozrejme pani
riaditeľku Baloghovú, to sú takí skalní čo tu učili
a pôsobili. Taktiež chceme pozvať priateľov školy, ktorí nám pomáhajú so všetkým. Pána primátora, zamestnancov z mestského úradu, ktorí nám boli neraz
nápomocní, poslancov a lesných pedagógov. Plánujeme mať takmer 50 hostí.“

Dnešný deň bol bohatý od videa o histórii školy až
po reportáž, ktorú odvysielala RTVS na dvojke či
predstavenie KYSLÍKOVCOV.

„Snažíme sa každoročne zapájať deti do projektov,
mali sme remeslá a teraz sme vymysleli KYSLÍKOV-

Oslava sa podarila a aktivít pre radosť neubúda.

COV. Deťom sa myšlienka veľmi zapáčila a píšeme
knihu, ktorú plánujeme v budúcom školskom roku
vydať. Za pomoci Mateja Maličkého, ktorý nádherne fotí a nádherne píše, nakoľko vydal už aj zopár
kníh a v horách fotí Kyslíkovcov. Prišiel, aby sa deťom
predstavil a nafotil s nimi pár skvelých záberov.“

Deti sa s nimi zžili, úplne ich zbožňujú. Čí nápad bol
vdýchnuť im práve takúto podobu, akú majú?

„Vyrába ich pani Gréta Hlaváčiková pôvodom z Oravy, ale zabývala sa v Tatrách. Aj dnešný deň budeme
mať vzácnych hostí a čaká nás maľovanie budovy školy
na plátno. Neskôr prídu rodičia pre ktorých sme pripravili športové hry pre rodiny, ktoré realizuje jedna rodina a budeme mať aj vystúpenie pre žiakov a pán Dolinka, ktorý spolupracoval s projektom SPIEVANKOVO
(hudobno-zábavná relácia RTVS pre deti, poznámka
redakcie) či skákací hrad a padáky, ktoré realizuje pani
Hudáková.“ 
danbir

Koniec školského roka v znamení koncertov
Žiakom Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Tatranskej Lomnici o chvíľu začnú prázdniny. Pred ich začiatkom pripravili spolu s pedagógmi pre rodičov a priateľov krásny darček v podobe dvoch koncertov.
Záverečný koncert sa uskutočnil v priestoroch kaviarne Malý
princ v Poprade. Pre mnohých bol
významnejším absolventský koncert žiakov hudobných a výtvarného odboru, na ktorom predviedli
niekoľkoročné úsilie a skvelé výsledky práce ich učiteľov.
Na koncerte vystúpilo spolu 19
absolventov. Od triednych učiteľov
si prevzali vysvedčenia a predstavili sa krátkym vystúpením. Interiér Teniscentra v Tatranskej Lomnici, kde sa vďaka ochote majiteľa
Petra Simčáka a personálu koncert
konal, zdobili diela absolventov
výtvarného odboru. Svoj talent
predstavilo 15 absolventov hu-

dobného a 4 absolventi výtvarného odboru. „Absolvovanie prvého
stupňa umeleckej školy trvá 8 rokov.
Po 4 rokoch štúdia žiaci absolvujú
skúšky, na základe ktorých sa dostanú do druhej časti štúdia. Druhý
stupeň absolvovala Lilka Škodová,
ktorá našu ZUŠ navštevovala 12
rokov. V programe vystupujú okrem
absolventov aj deti z tanečného odboru našej školy pod vedením pani
učiteľky Aliny Rudickej, “ vysvetlila
riaditeľka ZUŠ Silvia Bombarová
Zoričáková. Prvú časť hudobného odboru absolvovalo 11 žiakov:
Branislav Rak - klavír, Natália Raková - klavír, Roman Dubaj - gitara, Marco Gontko - gitara, Jakub

Mačák - flauta, Daniela Chocholová - klavír, Lenka Koleková - klavír, Michaela Raučinová - klavír,
Ella Anna Grich - husle, Pavol
Kocvár - husle, Esther Evansová - klavír. Druhú časť, čiže osem
rokov štúdia, ukončili dve žiačky:
Paulína Chudíková – flauta a Kristína Martičeková – gitara. Jedinou
absolventkou druhého stupňa hudobného odboru bola Liliana Škodová, ktorá sa po 12 rokoch stala
absolventkou odboru flauta, popri
ktorom sa venovala aj hre na klavír. Výtvarný odbor má štyroch
absolventov druhej časti: Rastislav
Petečel , Kristína Grichová, Jerguš
Michelčík, Matúš Jasenčák.
Žiaci za všetko, čo sa naučili,
vďačia najmä rodičom, ale aj učiteľom, ktorí sa im intenzívne venovali. O ich postoji a vytrvalej
práci sa v ďakovných rečiach vyjadrili pán primátor Ing. Ján Mokoš, za rodičov MVDr. Monika
Koleková a za absolventov Liliana
Škodová. Triedny učitelia Mária
Múdra, Ľudmila Bekešová , Diana
Bednárová DiS.art., Ing. Mária
Lukačková, Tomáš Kolodzej DiS.
art., Vladimír Rác DiS.art., Sta(pokračovanie na str.10
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Avizujeme
JAZDECKÉ
PRETEKY
v Tatranskej Lomnici (Kolbisko) potešia milovníkov jazdeckého športu. V posledný júnový
víkend sú pripravené preteky
na počesť bratov Bornemiszovcov s bohatým sprievodným
programom. Parkúrové súťaže,
ceny miest Poprad, Vysoké Tatry,
obce Veľká Lomnica a partnerov.
Pre najmenších sú pripravené
milé jazdy na poníkoch za vstupné 2 eurá, deti 1 euro a pre hendikepovaných je vstup i občerstvenie voľné.
Štrbské folklórne slávnosti koncom júna pripravia v 18.
ročníku tradičné podujatia.
V programe sa predstaví folklórna
skupina Štrbän, Detský folklórny
súbor a Detská ľudová hudba
Štrbianček, Detský folklórny súbor Fialka z Partizánskeho, Folklórny súbor Vagonár z Popradu
a Folklórny súbor Jánošík zo Svitu. Hudba, spev a tanec či krása
krojov a dobového remeselného
náradia používaného na spracovanie textílií a hospodárskeho
náradia sú pripravené už od obeda so začiatkom o 15.00 hodine
na pódiu pri budove Obecného
úradu v obci Štrba. Zaujme aj miniskanzen v Štrbskej drevenici,
chutné špeciality aj tombola.
Juraj Šebesta s literárnou
tvorbou v Kaviarni a čajovni
U VLKA. V piatok 29. júna predstaví autor svoju literárnu tvorbu a vypočuť si môžete i ukážky
z jeho diel za vstupné 1 euro. Rezervovať sa na podujatie môžete
telefonicky, osobne nakoľko počet je obmedzený.
Miroslav Dvorský s klavírnym sprievodom prof. Daniela
Buranovského v piatok 29. júna
v koncertnom recitály. Vychutnať
si ich môžete v Rajskom dvore starého kláštora Minoritov
pri Gamnaziálnom kostole v Levoči so začiatkom o 19.00 hodine.
Večerný beh v piatok o 21.00
hodine je v poradí druhým pretekom 3-dielnej bežeckej série Kežmarok Runnig tour 2018. Trať
bude začínať i končiť pri radnici
mesta Kežmarok a bude v dĺžke
7,4 km. Trať sa nachádza v kežmarskej prírode, v lesoch, lúkach
a poľných cestách a označená
bude reflexnými prvkami. Povinnou výbavou pretekárov je preto
čelovka.
(pokračovanie na str.10
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Avizujeme
(dokončenie zo str. 9)

Prvý ročník TATTOO SHOW
VYSOKÉ
TATRY
priamo
pod Lomnickým štítom. Podujatie sa uskutoční v letný víkend
30. júna a 1.júla v Tatranskej
Lomnici. Medzinárodná tetovacia súťaž bude hostiť špičkových
slovenských i zahraničných tatérov. Nebudú chýbať ani mladé talenty, barberi, sprievodný program, živá hudba, DJ
´s i graffiti či jedinečná možnosť nechať si urobiť tetovanie
od tých najlepších.
PINOKIO v podaní DIVADLA ZO ŠUFLÍKA je divadelné
predstavenie pre deti, ktoré zažijú veľké dobrodružstvo a vstúpia
do atmosféry Talianska odkiaľ Pinokio pochádza. Posledný júnový
deň o 10.00 hodine na Námestí
sv. Egídia v Poprade vykúzlia
deti z drevenej bábky ozajstného
a obetavého chlapca.
Tretí TATRANSKÝ OLDTIMER pod záštitou Gustáva
Anděla bude budúcu sobotu 7.
júla patriť veteránom. Veterány
budú od 10.00 hodiny v Ždiari,
Strachan Ski Centre, v Poprade na námestí sv. Egídia spolu
s retro módnou prehliadkou či
Salónu prvej republiky z Brna.
Pokračovať budú o 15.00 hodine
v Tatranskej Lomnici Pohárom
primátora Vysokých Tatier a čerešničkou bude koncert swingového orchestra The Fats Jazz
Band z Bratislavy.
LETNÝ TÁBOR MALÝCH
UMELCOV pripravuje Tatranská galéria v Poprade od 10.
do 12. júla tri dni plné umenia,
kreativity, radosti v zaujímavom
kultúrnom prostredí. Pripravovaný je v dvoch termínoch pre deti
vo veku od 6 do 10 rokov. Cena
za trojdňový turnus je 25 eur,
pričom je v cene zahrnutý obed,
pitný režim, občerstvenie i materiál na tvorivé dielne či vstupné
do galérie.
EURORCHESTRIES SLOVAKIA s 10. ročníkom festivalu mládežníckych orchestrov
a zborov Šengenského poludníka
predstaví sériu koncertov Užhorodského hudobného učilištia.
Predstavia sa aj: Dychový súbor
HORNÁD z Trstenej pri Hornáde i Symfonický orchester Centra
kultúry mesta Brzeg z Poľska.

danbir

Ochrana prírody / Moja škola

Sovy poputovali na Oravu
Drevené putovné sošky, o ktoré už 14 rokov bojujú žiaci základných škôl
vo vedomostnej súťaži Putovná sova sú na Orave. Súťaže, ktorej hlavným
organizátorom sú Štátne lesy TANAP-u, sa minulý týždeň zúčastnilo
osemnásť trojčlenných družstiev z tatranských škôl od Oravy po Pieniny.
Kyslíkovci z Vyšných Hágov počas prezentácie ich ročnej práce s lesným pedagógom

V utorok ráno sa súťažiaci, ktorí
sa pripravovali pod vedením učiteľov a lesných pedagógov, zišli
pred Múzeom TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Po privítaní
a predstavení členov poroty nasledovala prvá súťažná disciplína
– vedomostný test. „Súťažná časť
zahŕňa písomný test, ktorý pozostáva zo šiestich otázok zameraných na témy ako živočíšne endemity, glaciálne relikty, lykožrút či
horopis Tatier. Okrem neho žiakov
čakajú aj „poznávačky“ drevín,
živočíchov a hornín, opis požerku lykožrúta a prezentácie, prostredníctvom ktorých porotcom

priblížia, čo sa o Tatrách naučili
počas školského roka pod vedením
lesných pedagógov,“ uviedol Igor
Stavný, koordinátor akcie zo Štátnych lesov TANAP-u.
Mladší žiaci prezentovali svoju
ročnú prácu na maľovaných posteroch, starším pomohla technika a prezentácie si pripravili
na počítačoch. Porote porozprávali o zaujímavých aktivitách,
ktoré v rámci lesnej pedagogiky
absolvovali počas školského roka:
túry, sadenie stromov, zber odpadu či poznávanie flóry a fauny
priamo v teréne. Následne absolvovali „poznávačky“ drevín,

živočíchov a hornín, ku ktorým
tento rok pribudol aj opis požerku lykožrúta. Voľný čas im organizátori spríjemnili nesúťažnými
disciplínami. Vyskúšali si chôdzu
na choduliach, streľbu zo vzduchovky na terč, skladali drevené
puzzle, hádzali šiškou do prúteného koša a previezli sa na lanovke medzi stromami.
Sošku symbolizujúcu múdrosť
si odniesli v kategórii mladších
a starších žiakov žiaci z Oravy,
ktorým pomáhali lesní pedagógovia z Ochranného obvodu
Štátnych lesov TANAP-u Oravice. V kategórii mladších žiakov dosiahli spomedzi desiatich
družstiev najvyšší počet bodov
piataci z Vitanovej, spomedzi
starších žiakov sa najviac darilo ôsmakom z obce Liesek.
V kategórii mladších žiakov sa
na druhom mieste umiestnili
piataci zo Zuberca a tretie miesto
patrilo tretiakom a štvrtákom
z Vyšných Hágov. V kategórii
starších žiakov si drevenú sošku
Putovnej sovy vybojovalo družstvo ôsmakov z Liesku, druhé
miesto obsadili siedmaci z Trstenej a tretie šiestaci z Veľkej Lomnice.
kb

Koniec školského roka v znamení koncertov
(dokončenie zo str. 9)

nislav Balog a Mgr. Lucia Števčeková neskrývali radosť z výsledkov absolventov.
Absolventský koncert otvorili pedagógovia úvodným číslom Ruské melódie v úprave Vladimíra Ráca,
ktoré bolo oficiálnou rozlúčkou s pedagógom Stanislavom Balogom. Ten záverom školského roka
ukončí svoju 48-ročnú pedagogickú činnosť. „Pán
Balog sa venoval učeniu od roku 1970, od roku 1999
učí vo Vysokých Tatrách. Vďaka jeho originálnemu
prístupu si ho deti obľúbili a veľa sa od neho naučili.
Istý čas škole aj riaditeľoval, no prínosom bola aj jeho

všestrannosť: vyučoval akordeón, klavír, flautu, gitaru i teóriu. Ako pedagóg a skvelý človek nám tu bude
určite chýbať. Na záverečnom koncerte sme mu odovzdali plaketu za kvalitnú pedagogickú činnosť,“ povedala riaditeľka.
V budúcom školskom roku sa otvoria v hudobnom odbore nové študijné predmety: bicie, saxofón,
kontrabas. Pre veľký záujem o umelecké odbory sa
príjmu aj viacerí noví pedagógovia. Vďaka finančnej
podpore mesta sa podarilo dokúpiť nástroje a zostaviť orchester, s ktorým by sa mali predstaviť aj v zakb
hraničí. 

Lekár lieči, príroda uzdravuje
Azda na každú chorobu má príroda nejaký liek. O zázračnej sile bylín sa môžete naučiť
od starších, z publikácií či na špecializovaných kurzoch. V Krásnych sadoch sa uskutoční trojdňový Bylinkový tábor pre deti, ktorý bude viesť Miriam Latečková a Erika Kicová.
PhDr. Miriam Latečková je zakladateľka projek- pedagogičkou Zariadenia lesnej pedagogiky
tu Babičkina záhrada a autorka novej publikácie v Krásnych Sadoch v Mlynici chystajú bohaBylinky z babičkinej záhrady. Jej knižný debut je tý program pre deti od 6 do 11 rokov. Mladých
praktickým sprievodcom bylinkovým svetom. záujemcov čaká päť dní venovaných bylinkám,
V knihe nájdete opis niekoľkých desiatok byliniek prírode a práci s prírodnými materiálmi. Deti
zo slovenského prostredia, ktoré si môžete ľahko si počas prechádzok v prírode nazbierajú bylinnájsť v prírode, prípadne aj zasadiť v záhrade. Kni- ky, vyrobia si z nich čajíky, mastičky, zmrzlinu
ha je venovaná pestovaniu byliniek, dozviete sa, i smoothie. Navštívia permakultúrnu záhradu
kedy a kde je vhodné jednotlivé bylinky zbierať, a dozvedia sa, ako sa pestuje zelenina a ovocie.
ako ich v prírode spoznať, ako sa o ne starať v zá- Na pamiatku si vytvoria herbáre a rôzne predmehrade, ako ich sušiť, no nájdete v nej stovky tipov ty z prírodných materiálov. Keďže kapacita kurna prácu s bylinkami - recepty na tinktúry, sirupy, zu je obmedzená, záujemcovia sa majú nahlásiť
liečivé nápoje, domácu kozmetiku a omnoho viac. čo najskôr. Bylinkový denný tábor sa uskutoční
Miriam Latečková spolu s Erikou Kicovou, od 2. do 6. júla.
kb
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Z vrchov a dolín

Bolestivá tatranská spomienka
V pondelok, 25. júna sme si pripomenuli smutnú udalosť, jednu z najväčších tragédií, ktoré
sa odohrali vo Vysokých Tatrách. Pred 39 rokmi vyhaslo pri páde vrtuľníka sedem ľudských
životov. Životov tých, ktorí išli pomáhať druhým.
V júni sa rozbehla turistická sezóna. Do Tatier prichádzalo čoraz viac
turistov, s čím súvisel aj nárast počtu
zásahov vo vysokohorskom teréne.
Bol pondelok, ako každý iný. Po tradičnej porade v stredisku Horskej
záchrannej služby sa rozdelili úlohy
a čakalo sa na telefonáty s prosbou
o pomoc. Na dispečing zasadol Martin Mladoň, v pohotovostnej službe
bol Ladislav Janiga a Bernard Jamnický. Do služby ich prišiel navštíviť
kamarát, kolega Milan Kriššák, ktorý
sa po štyroch mesiacoch vrátil z expedície. Záchranári boli požiadaní
o pomoc pre nemeckú turistku, ktorá si pod Bystrím sedlom poranila
nohu. Keďže počasie prialo, dispečer požiadal
o súčinnosť pri záchrane leteckú záchrannú
službu. Českí piloti Vladimír Bačák, Svatopluk
Nitsch a Václav Dvořák naložili na palubu vrtuľníka Mi-8 Ladislava Janigu, Bernarda Jamnického, Pavla Husku, Martina Hudáka, Štefana
Estočka a vedúceho zásahu Milana Kriššáka.
Bernard sa akcie zúčastnil aj napriek desaťročnému sľubu, ktorý si dal po páde vrtuľníka,
ktorý prežil. Porušenie sľubu sa mu však stalo
osudným... Záchranári spolu s pilotmi prelietavali Mlynickou dolinou a hľadali zranenú
ženu. Po neúspešnom hľadaní z výšky sa pilot
rozhodol, že časť posádky na vhodnom mieste

Pamätná tabuľa vo vestibule Horskej záchrannej služby v Starom Smokovci.

vysadí a tí budú hľadať priamo v teréne. Avšak
pri náhlej a silnej zmene vetra dostal stroj mimo
kontroly. Po náraze o skalu sa rútil dolinou a začal horieť. Štyria členovia horskej služby a dvaja
piloti zomreli na mieste nešťastia. Doma ich čakali rodiny a malé deti. Milan Kriššák, Ladislav
Janiga a Svatopluk Nitsch javli známky života.
Kamaráti im poskytli prvú pomoc a zniesli dolu
do sanitiek. Nemka medzitým zišla dole do hotela pešo. Milan Kriššák po týždni v popradskej
nemocnici zraneniam podľahol. Najviac šťastia
spomedzi záchranárov mal Ladislav Janiga, ktorý sa v tento deň druhýkrát narodil.
kb


Človek milujúci hory musí vždy počítať s ich nástrahami. Akokoľvek môže byť skúsený, vždy treba
mať pokoru, pretože príroda je silnejšia.
Už je to päť rokov od tragickej udalosti, keď v základnom
tábore pod osemtisícovým
Nanga Parbatom prišlo o život
11 ľudí. Ľudí, ktorí milovali
hory a hľadali v nich pokoj.
O to bolestivejšia bola správa,
že o život ich pripravili pakistanskí teroristi. Medzi zastrelenými obeťami boli aj dvaja
Slováci: Anton Dobeš a Peter
Šperka prezývaný Ujec. Obaja
boli horskí záchranári a v horách často riskovali vlastné životy, aby pomohli druhým.
Anton Dobeš sa narodil 10.
apríla 1963 v Žiline. Okrem
troch expedícií na osemtisícovky mal na svojom
konte
viacero
výstupov
v Himalájach, Alpách, Andách
a Pamíre.
„Ujec“ sa narodil 29. októbra
1955 v Martine. Bol členom
Tatranskej horskej služby –
dobrovoľného zboru, neskôr

Šperka: Horský vodca, záchranár
a Tatranec Peter Šperka. čas.sk

profesionálnym členom Horskej záchrannej služby, horský
vodca U.I.A.G.M., skialpinista, horolezec, organizátor
pretekov a vedúci expedícií.
Zúčastnil sa siedmich expedíciína osemtisícovky (Šiša Pangma, Manaslu, Broad Peak,
Gašerbrum II, Čo Oju, Nanga
Parbat), na piatich z nich ako
vedúci expedície.

Všetci, ktorí ho poznali, si
ho pamätajú ako usmiateho
človeka s obrovskou charizmou. Bol to veľmi dobrý človek, ktorý miloval hory. Ako
vravieval: „žijem v horách,
dýcham v horách, pracujem
v horách.“ Lezenie v Tatrách,
Alpách a Dolomitoch považoval za prípravu na vysoké hory.
Lákali ho Slovákmi nezlyžované a nevylezené hory v Himalájach a Karakorame. Ako
vodca bol 681-krát na Gerlachovskom štíte. Vodil nielen v Tatrách, ale aj v Alpách,
Afrike, Ázii, Južnej Amerike
a Kaukaze, no Vysoké Tatry
považoval za najkrajšie hory
sveta. S Vladom Tatarkom vymysleli súťaž tímov Horských
záchranných služieb. Po Vladovej smrti tieto preteky organizoval pod názvom Memoriál Vlada Tatarku. Až po 12.
ročník, kedy sa názov pretekov
zmenil na „Memoriál Vlada
Tatarku a Petra Šperku.“
 kb
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v skratke
(dokončenie zo str.8)
Hámorom. Prvý koncert sa uskutoční
prvý septembrový deň. Úderom polnoci sa smokoveckým kostolom v atmosfére sviečok rozoznejú tóny huslí
a harfy.
Turisti znovu podcenili Gerlachovský štít. Hneď druhý deň
sezóny prijala Horská záchranná
služba (HZS) krátko po polnoci žiadosť o pomoc. Volajúci oznámil, že
štyria českí a traja poľskí horolezci
uviazli vo východnej stene po tom,
čo v tme netrafili správnu zostupovú cestu. Na pomoc im letel vrtuľník, ktorý v skorých ranných hodinách vyzdvihol z heliportu v Starom
Smokovci dvoch záchranárov HZS
a leteli do Velickej doliny. Po lokalizácii miesta boli záchranári vysadení v stene pri uviaznutých horolezcoch a všetkých pripravili na letecký
transport. Za pomoci vrtuľníka boli
v podvese spoločne so záchranárom
HZS postupne evakuovaní z terénu
a transportovaní k Sliezskemu domu.
Zdravotný stav horolezcov bol dobrý
a nikto nebol zranený. Následne sa
záchranári HZS vrátili na základňu
a záchranná akcia bola pred ôsmou
hodinou ráno ukončená.
Počas víkendu, ktorým sa v Tatrách začala letná turistická sezóna,
členovia Tatranskej horskej služby
- dobrovoľného zboru (THS-DZ)
zaznamenali až 18 zásahov. „Asistovali sme pri bežeckých a cyklistických
podujatiach. Väčšina zásahov sa týkala početných odrenín a povrchových
poranení, ktoré účastníci športových
podujatí utrpeli po pádoch na tratiach,“ zhodnotil šéf dobrovoľných
záchranárov Jaroslav Švorc. Okrem
drobných poranení záchranári THSDZ ošetrili aj vážnejšie poranenia
horných aj dolných končatín či hlavy,
kedy malého cyklistu od vážnejších
následkov zachránila prilba, ktorá
po kolízii zostala nepoužiteľná. Záchranári na Popradskom plese ďalej
ošetrili a transportovali účastníčku
horského behu, ktorá utrpela v oblasti
Ostrvy úraz členka. Ošetrenie na Popradskom plese si vyžiadala aj rozťatá
hlava horolezca.
Dňa 16. júna bola HZS požiadaná
o pomoc pri vážnych úrazoch na stavbe v Starom Smokovci. Počas búracích prác budovy spadol panel stropu,
na ktorom bol bager a dvaja robotníci.
Obe osoby zostali uväznené pod bagrom. Pomocou žeriava, ktorý bol
na mieste, sa podarilo bager zdvihnúť
a osoby, ktoré utrpeli vážne poranenia vytiahnuť. Na miesto bola vyslaná
aj posádka RZP, ktorá ošetrovala jedného pacienta, horskí záchranári poskytovali pomoc druhému pacientovi.
Leteckí záchranári vysadili na mieste
nehody lekárku. Jedného z mužov
v umelom spánku hasiči transportovali na heliport v Starom Smokovci,
odkiaľ bol letecky dopravený do nemocnice v Poprade. Druhá zranená
osoba bola po ošetrení a poskytnutí
prvej pomoci z miesta nehody transportovaná do nemocnice posádkou
RZP. kb
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Šport

Zdravie je bohatstvo.
Pokoj mysle je šťastie.
Joga k tomu ukazuje cestu.


Sv. Višnudévananda

Joga je 5 000 rokov staré fyzické, mentálne a duchovné cvičenie
pochádzajúce z Indie. Zameriava sa rovnako na telo a myseľ.
Vo viacerých slovenských mestách sa 21. júna cvičením a meditáciou oslavoval medzinárodný deň jogy.
Joga ako meditačná prax a teória pochádza zo starovekej
a stredovekej Indie, hoci na západe ju mnohí ľudia chápu len
ako telesné cviky, tzv. ásany.
Joga je vhodná pre každého
bez obmedzenia veku, pohlavia a fyzickej zdatnosti. Prostredníctvom nej možno získať
alebo udržať si dobré zdravie.
Preto sa čoraz častejšie využíva
v medicíne, napr. pri rehabilitáciách. Pomáha odstraňovať
psychogénne ochorenia, choroby, ktoré si spôsobujeme negatívnym myslením, negatívnym
prístupom k životu, stresovými
situáciami, disharmonickými
medziľudskými vzťahmi. Rôzne polohy tela pôsobia na žľazy
s vnútornou sekréciou, stimulujú tvorbu hormónov a udržujú nervovú sústavu v bdelom
stave. Pránajámou, čiže dýchacími technikami, ovplyvňujeme
priaznivo celý telesný metabolizmus, imunitu a upravujeme
krvný obeh. Okrem toho joga
rozvíja koncentráciu, dáva
schopnosť prekonať zlozvyky
a závislosti. Je výborným tréningom vytrvalosti a trpezlivosti.
Z medzinárodného inštruktorského kurzu, ktorý sa konal

v Nepále, sa nedávno vrátila
Slávka Macuráková, rodáčka z Tatranskej Lomnice. Čo
pre ňu joga znamená a ako sa
k nej dostala nám prezradila
v krátkom rozhovore.
„S jogou som sa prvýkrát
stretla počas môjho 6-mesačného pobytu v Indii v roku 2013.
Odvtedy je súčasťou môjho života.
Je spojením tela a ducha, ktoré pomáha pri mnohých fyzických či psychických problémoch.
Preto som ako fyzioterapeutka
techniky jogy často využívala aj v práci a tešila sa z toho,
ako sa mojím pacientom zlepšoval zdravotný stav. Preto som
sa rozhodla urobiť ďalší krok
a zúčastniť sa medzinárodného
kurzu inštruktorov a zdokonaliť
svoje vedomosti. Prečo Nepál?
Prečo nie C Joga síce pochádza
z Indie, ale v Nepále má veľmi
silný vplyv na miestnu kultúru.
A takisto preto, lebo som o ňom
snívala už ako malé dieťa.“ Stať
sa profesionálnym inštruktorom nie je vôbec jednoduché.
Okrem fyzickej sily a cvičenia
si to vyžaduje aj množstvo hodín študovania teórie. „Kurzy inštruktorov sú rozdelené
na 200, 300 a 500 hodinové. Ja

Slávka pri budhistickej stupe
v Káthmandu, hlavnom meste Nepálu.
archív S. Macuráková

som sa zúčastnila základného,
200 hodinového, ktorý trval
štyri týždne. Denný program
obsahoval cvičenia tzv. Asany
z rôznych štýlov jógy – Hatha,
Vinyasa, Jin,…, teoretické hodiny (anatómia, história jogy,
filozofia), očistné techniky tzv.
Satkarma a dýchacie cvičenia
tzv. Pranayama. Začínali sme
ráno o 05:00 a končili o 20:30,
takže to boli náročné 4 týždne.
Na záver kurzu nás čakala skúška, ktorá pozostávala z teoretického písomného testu, praktickej
skúšky a vedenia jednej hodiny
jogy pre skupinu podľa vlastného
výberu,“ zhodnotila kurz Slávka
a dodala, čo pre ňu joga znamená: „mám také svoje príslovie:
„ten, kto žije jogu, žije naplno.“
Joga sa podľa mňa nedá „robiť“.
Joga sa žije. U nás sa hovorí:
v zdravom tele zdravý duch. Ja
by som to pozmenila na: so zdravou mysľou je zdravé aj telo.
A o tom to celé je. Telo nemôže byť zdravé ak nie je zdravá
myseľ. Robiť šport je jednoduché. Ale len šport neurobí telo
zdravým. Dôležitá je aj strava,

Z a s l ú ž e n ý l e t n ý o d d yc h
Tatranskí bežci na lyžiach z Telovýchovnej jednoty (TJ) Vysoké Tatry
trénujú pod vedením učiteľa zo ZŠ
Tatranská Lomnica Miroslava Plichtu,
ktorý obnovil roky nefungujúci krúžok bežeckého lyžovania. Na začiatku leta si spoločne zosumarizovali
prehľad pretekárskej činnosti za sezónu 2017/2018, ktorá bola náročná
no vskutku vydarená.
Žiaci štartovali na významných celoslovenských i medzinárodných pretekoch
Slovenského pohára žiactva a dorastu,
Majstrovstvách Slovenskej republiky,
Tatranskej lyžiarskej ligy a verejných pretekoch. Súťažná sezóna im začala v de-

cembri a pokračovala do marca. Za ten
čas absolvovali takmer každý týždeň jednodňové ale aj viacdenné preteky. Spolu
osemnásť súťaží absolvovali na rôznych
miestach Slovenska i v Poľsku. Jednotlivé
preteky a súťažné kolá preverili všestrannosť bežcov. Súťažili v šprinte, cross šprinte štafetách i vytrvalostných pretekoch
klasickou i voľnou technikou. Mesto Vysoké Tatry reprezentovali väčšinou žiaci
navštevujúci Základnú školu v Tatranskej
Lomnici: Vrábel Oliver, Koleková Lenka,
Chudíková Paulína a Hana, Polorecká Timea a Brabec Andreas. Každému z detí sa
počas sezóny podarilo aspoň raz umiestniť v trojici najlepších pretekárov. Naj-

návyky, dostatok spánku, detoxikácia. To, ako udržať zdravého
ducha a pokojnú myseľ je u každého iné, ale v podstate stále to
isté. Pre niekoho je to modlitba,
pre iného meditácia, pre niekoho prechádzka lesom. A spojenie
toho všetkého je joga.“ Slávka
žije v Rakúsku, kde pracuje ako
fyzioterapeutka. Hneď ako sa
vrátila z kurzu domov do Tatranskej Lomnice, zorganizovala
hodinu jogy v školskej telocvični. „V Rakúsku ponúkam kurzy
zatiaľ raz týždenne. V Tatrách
ponúkam kurz stále keď som
doma, čo je tak raz za mesiac.
Pripravujem ale projekt, ktorý
by sa mal konať v lete a na jeseň
a bude priamo v Tatrách. Viac
info bude zverejnených čoskoro na mojom Instagramovom
profile (tihidi) alebo na facebooku pod menom Bergasana (je
to ale nemecko-anglická verzia,
takže ak niekto nehovorí týmito
jazykmi môže ma kontaktovať
aj na mojom súkromnom profile
Slauka Em alebo cez emailovú
adresu: slavka.macurak@gmail.
kb
com.“

viac pódiových umiestnení si vybojoval
siedmak Oliver Vrábel: päť víťazstiev, šesť
strieborných a jednu bronzovú medailu.
V celkovom hodnotení Slovenského pohára získal krásne druhé miesto. „Hoci
minulého roku sme na Majstrovstvách
Slovenska získali ešte viac medailí, tohtoročná sezóna bola veľmi vydarená. Budúci
rok nám odíde jedno dievča na strednú
školu. Plánujem otvoriť prípravku pre žiakov druhého až štvrtého ročníka. Najväčším problémom je momentálne to, že
na trénovanie som sám, s pomocou rodičov. Chceli by sme však absolvovať všetky
preteky Slovenského pohára a Tatranskej
lyžiarskej ligy,“ zhodnotil tréner Miroslav
Plichta.
 kb
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Lomnická desiatka sa aj napriek dažďu tešila veľkej priazni bežcov
Prvý ročník bežeckého podujatia Lomnická desiatka odštartoval aj napriek
upršanému počasiu v nedeľu 24. júna.
Organizátorom podujatia TJ Vysoké Tatry však nezabránilo dostať na trať slušný
počet športovcov, odhadovaný počet bol
na takmer stovku účastníkov. Na čele pretekov bol na bicykli rýchlostný lyžiar Michal
Bekeš, ktorý svojim výkonom na lyžiach
dosiahol tohto roku rýchlosť neuveriteľných
223km/h. Športovcov prišiel odštartovať
primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš.
„Lomnickú desiatku sme sa rozhodli zorganizovať ako organizátor TJ VYSOKE TATRY.
Sme športový klub, kde sa venujeme prevažne
zjazdovému lyžovaniu. V klube máme 10 čle-

nov lyžiarov masters (veteránov). V zime sa
zúčastňujeme pretekov tak slovenský pohár,
ako aj svetový pohár masters (slalom, obrovský slalom). Organizujeme pravidelne majstrovstvá Slovenska masters a niekoľko rokov
sme spoluorganizátormi svetového pohára
masters,“ vysvetlil organizátor P. Krasuľa.
Bežal sa 10 km okruh od lanovky cez park
do cieľa (4 km) a druhé kolo na Tatranské
Matliare a do cieľa (6 km). Snahou organizátorov bolo udržať trať v centre Tatranskej
Lomnice a pokračovať i ďalším ročníkom.
Pre víťazov boli pripravené medaile s logom
Lomnického štítu a lanovky. Na trati nechýbali ani športovci nordic walkingu, štartujúci následne po bežcoch. 
danbir

Kilometre v nohách, ktoré pomôžu tým najmenším
Tretia etapa charitatívnej
cyklotour Na bicykli deťom
pre život 2018 prechádzala
v pondelok 18. júna aj cez
mesto Vysoké Tatry.
Projekt prostredníctvom Občianskeho združenia Deťom
pre život pomáha onkologicky
chorým detským pacientom.
Založil ho Miroslav Bílik, otec
Matúška, ktorému bola diagnostikovaná leukémia vo veku dvoch
rokov. Nakoľko je vášnivým cyklistom nevzdáva sa a preto sú jeho
charitatívne akcie spojené práve
s cyklistikou.
Projekt môže podporiť ktokoľvek jazdou na bicykli a prejsť
krátku trasu s pelotónom. Symbolický šek, ktorý pomôže de-

Na čelo
pelotónu sa
pridal i primátor, deťom
prajeme najmä neochvejné zdravie.
mimosa

ťom, ktorí to najviac potrebujú
odovzdal aj primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš. Pridal sa
k nadšencom a podporil svojou
trochou detských onkologických
pacientov na Slovensku.
„Podľa dĺžky najkratšia etapa
tour. Nedajme sa však oklamať.

V etape bolo nutné prekonať hrebeň Nízkych Tatier. Takže žiadna
prechádzka ružovou záhradou.
Štart bol v Tatranskej Lomnici
a hneď na úvod nás čakalo stúpanie do Starého Smokovca, 6 km
s prevýšením 186 m, Ø 2,9%. Nasledoval zjazd z Tatranskej Po-

lianky do Svitu v dĺžke 8 km.
Od Svitu sme išli prakticky stále
hore kopcom. Po Šuňavu nás čakal 10 km s relatívne príjemným
priemerným stúpaním 1,3%, ale
po trase bolo niekoľko krátkych
„hupákov“ s výrazným sklonom.
Zo Šuňavy sme zbehli dole kopcom až k horárni Biely potok.
Na tomto mieste sme sa rozlúčili
s policajným doprovodom a s najväčšou pravdepodobnosťou aj so
sprievodnými vozidlami. Vošli sme
totižto do NAPANT-u,“ popisujú trasu a priebeh organizátori
Na bicykli deťom. Posledná ôsma
etapa podujatia skončila v sobotu
23. júna. Bola taktiež najdlhšou
etapou a zavŕšila tak úspešný
9. ročník podujatia.
danbir

8. ročník etapových bežeckých pretekov Tatry Running Tour spoznal svojich víťazov
Orolín, Puklová a Petr obhájili minuloročné triumfy. Štrbské Pleso žilo počas uplynulých dní otvorením letnej turistickej sezóny a zároveň bežeckými etapovými pretekmi Tatry Running Tour, ktoré
organizuje Sport Club 1896 Štrbské Pleso v spolupráci s OOCR Región Vysoké Tatry a obcou Štrba.

Preteky Tatry Running Tour si v priebehu
svojej 8 ročnej existencie získali popularitu
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Tento rok sa zaregistrovali účastníci z 12 krajín sveta, medzi nimi aj z Mexika, USA či
Kanady. Podujatie sa koná v štýle cyklistických tour, kde si celkoví víťazi odnášajú ako
hlavné ceny jedinečné dresy, vyrobené špeciálne na túto príležitosť. Žltý dres je určený
pre najlepšieho muža, ružový dres pre najlepšiu ženu, zelený dres pre víťaza bodovacej vrchárskej súťaže a biele dresy si domov
odnášajú najlepší v jednotlivých kategóriách. Pred 4 rokmi sa začala písať aj história náročnejšej verzie podujatia, známa
pod názvom Tatry Running Tour “EXTREME”, kde víťaz a víťazka získavajú špeciálne
modré dresy. Pôvodná aj extrémna verzia
pretekov majú spoločnú úvodnú a záverečnú etapu, rozdiel tvoria sobotňajšie etapy,
ktoré sa odlišujú dĺžkou aj celkovou obtiaž-

nosťou. Kým v pôvodnej verzii “CLASSIC”
bežci absolvujú 12km dlhý okruh s označením “CROSS RUN”, extrémna verzia prináša mimoriadne náročnú trasu v dĺžke 34km
určenú len pre fyzicky zdatných a dobre
trénovaných jedincov. O obtiažnosti tejto
etapy, ktorá má označenie “SKY&CLOUDS
RUN” svedčí aj fakt, že spomedzi zaregistrovaných pretekárov sa do cieľa v časovom limite 7hodín dostalo menej ako 70%
z nich. Absolútnym víťazom tohto behu sa
stal v rekordnom čase 3h 48min 47s
český pretekár Jiří Petr, ktorý
získal už po 4x aj modré tričko, určené pre celkového
víťaza a v doterajšej histórii Tatry Running Tour
“EXTREME” ešte nenašiel
premožiteľa. Medzi ženami
zvíťazila v tejto etape a aj v celkovom hodnotení slovenská pre-

tekárka Linda Beniačova.
Klasickú verziu Tatry Running Tour
ovládli minuloroční víťazi. Medzi mužmi
dominoval Pavol Orolín, ktorý po druhýkrát získal prestížne žlté tričko a prvenstvo
v kategórii žien obhájila domáca bežkyňa
Patrícia Puklová, ktorá si zo Štrbského Plesa odniesla víťazné ružové tričko. Do zeleného trička, určeného pre víťaza bodovanej
vrchárskej súťaže, obliekli organizátori ďalšieho slovenského bežca Tomáša Grigera.
Úvodná etapa Tatry Running Tour
“NIGHT RUN”, bola zároveň druhým podujatím série Tatry v pohybe PRESTIGE
TOUR, ktorá odštartovala 7. mája
v Starom Smokovci. Táto séria
pozostáva celkovo z piatich
pretekov v regióne Vysokých Tatier a pokračuje už
9. júla populárnym Malým štrbským maratónom
v podtatranskej obci ŠtrV. Halasová
ba.
M.Tomko
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Inzercia
Predám leštený smrekový
tatranský obklad perodrážku
3€/m2, zrubový obklad, hranoly aj dlážku na podlahu. Tel:
0908 234 866.
Prijmeme upratovačky
a chyžné pre hotelové, bytové a komerčné priestory.
0910 964 977

Šport / Infoservis

Z n e š k o d ň o v a n i e i nv á z ny c h
a n e b e z p e č n ýc h r as t l í n
V minulom čísle sme písali o nebezpečnej inváznej rastline, ktorá sa k nám dostala z oblasti Kaukazu,
odkiaľ bola privezená ako okrasná rastlina. Bielymi kvetmi kvitnúci boľševník obrovský môže dorásť
do výšky niekoľko metrov. Na Slovensku je najagresívnejším rastlinným druhom. V dôsledku toho mesto
zabezpečuje jeho zneškodňovanie. Ak ste tento druh niekde videli, nahláste to prosím na mestský úrad.

Čistenie kobercov, sedačiek,
automobilov. Cenník na www.
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.

Boľševník rastie takmer všade – popri cestách,
potokoch, ale dostáva sa aj do záhrad. Na jar vyklíči ako prvý a menším rastlinám nedovoľuje rásť,
čím narúša prirodzené ekosystémy. Pre ľudí je však
táto kaukazská rastlina tiež veľmi nebezpečná. Ak
rastlinu odtrhnete a jeho šťava sa dostane na pokožku, vyvolá pľuzgiere podobné silným popáleninám a alergie. Pri silnejšom poleptaní pokožky
sa človek môže liečiť aj niekoľko rokov. Preto je
dôležité vyhnúť sa kontaktu s touto rastlinou a zabrániť jej šíreniu. Mesto objednalo špeciálny postrek na zneškodnenie tejto inváznej buriny. Ak
sa nachádza v blízkosti vášho obydlia prípadne
ak viete, kde sa hojne vyskytuje a hrozí, že s ním
môžu prísť do nepríjemného kontaktu najmä deti,
informujte prosím oddelenie Životného prostredia
a údržby miestnych komunikácii na Mestskom
úrade v Starom Smokovci, alebo prostredníctvom
e-mailovej adresy michal.ovsonka@vysoketatry.sk.
V prípade, že sa dostanete do kontaktu so šťavou,
ktorú obsahuje v stonke, je potrebné postihnuté
miesto čo najskôr umyť vodou a mydlom. Keďže
šťava obsahuje fototoxické furanokumaríny citlivé
na svetlo, postihnuté miesto aspoň dva dni nevystavujte slnečnému žiareniu, ktoré pocit nepríjemného pálenia znásobuje. „Boľševník obrovský,

ktorý teraz kvitne, má listy podobné deväťsilu, ľudovo nazývanému lopúch. Avšak boľševník ich má
špicaté a vykrojené, do šírky majú aj viac ako jeden
meter. V prípade dvoj až trojročných rastlín môže
byť kvet na byli vysoký až dva metre. Biely kvet je
podobný druhom z čeľade mrkvovité (napr. kôpor),
avšak tento je mimoriadne veľký, preto sa nedá zameniť s inými druhmi. Pri manipulácii sa musia používať hrubé rukavice. Veľmi nebezpečné je aj jeho
stínanie – šťava, ktorú obsahuje je pod tlakom, takže pri mechanickom poškodení môže vystreknúť
a pri kontakte s pokožkou spôsobiť až popáleniny
druhého stupňa,“ povedal Anton Potáš zo Správy
Pieninského národného parku. Postreky vykonáva
už zhruba 13 rokov. Za ten čas sa množstvo nebezpečného druhu zredukovalo, no aj napriek tomu je
dôležité situáciu stále kontrolovať. Ak sa kvet nestihne zneškodniť a dozrie do semien, lokalitu treba monitorovať aj desať rokov, pretože semená sa
často zobudia až časom a vytláčajú pôvodné druhy.
Boľševník obrovský je teda ukážkovým inváznym
druhom, ktorý je nebezpečný aj pre človeka.  kb

S lo v e n sko
j e to p
vo f i t n e s s

Regionálne združenie zdravotne postihnutých
Prešovského kraja Základná organizácia Dolný
Smokovec – Pod Lesom

Vážený pán poslanec Alexander Galfy, RZZP – PK,
ZO Dolný Smokovec – Pod Lesom, Vám touto cestou ďakujeme za všestrannú pomoc pri zabezpečovaní akcií pre zdravotne postihnutých členov našej
základnej organizácie.
Je to veľká pomoc nám zdravotne postihnutým ako
aj výboru našej ZO pri zabezpečovaní rôznych akcií
v roku 2018. Veríme, že aj v budúcnosti nám vyjdete
v ústrety.
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

S úctou ZO
– Dolný Smokovec.

Mesto Vysoké Tatry

prijme do Materskej školy
v Tatranskej Lomnici
upratovačku na plný úväzok.
Nástup ihneď.
Viac informácií: Lucia Petrasová,
Personalistika a mzdy, Mesto Vysoké Tatry
Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry
Tel: 052 478 04 37,
lucia.petrasova@vysoketatry.sk

Nikola Kŕčová majsterka sveta vo fitness sa
v sobotu 23. júna zúčastnila medzinárodnej
súťaže Maskomania fitness vo Varšave. V kategórii fitness jednoznačne vyhrala a nechýbala
ani pri rozcvičke na podujatí Lomnická desiatka. „Dnes som unavená tak precvičujem bežcov
na pretekoch inak by som sa zapojila,“ prezradila
danbir
nám Nikola.

Kalendár podujatí

TD 13/2018

15

16

TD 13/2018

Otvorenie TKL Fotoreport

Slávnostné ekumenické posvätenie prameňa kyselky
v Starom Smokovci.

Fotograf Jozef Česla na vernisáži
„Tajomné savany africké“ predstavil svoju tvorbu.

Exkluzívny koncert ťaháku
Tatrnaského kultúrneho leta
– CIGÁNSKI DIABLI.

Liptovskí zbojníci vítali účastníkov
Tatranského junialésu tradičnými
dobrotami.

V druhom ročníku kosenia
pod Tatrami si zasúťažili
i mladší a zahanbiť sa nenechali ani účastníčky.

James Evans a band hrali pomedzi kvapky v Novom Smokovci.

Dobrovoľní hasiči už
po šiestykrát zapálili Jánsku
vatru, symbol zachovania
slovanských tradícii a privítania leta.

red.

