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Smart City – Štruktúra inteligentného mesta
Vysoké Tatry – Firma OMS, a.s., ktorá poskytuje inovatívne a udržateľné riešenia
pre inteligentné mestá predstavila rôzne oblasti svojej činnosti. Takzvané moduly
sa zaoberajú najmä infraštruktúrou, životným prostredím, spoločnosťou (napr.
riešením krízových situácií), kvalitou života a dostupným portálom pre občanov.
Prvotne by v meste malo prejsť rekonštrukciou osvetlenie, ktoré je potrebné najmä na zlepšenie bezpečnosti.
Zhoršená kvalita ovzdušia, problémy
s odpadovým hospodárstvom, zhustená
doprava a nedostatok parkovacích miest či
bezpečnosť sú každodenným problémom
občanov. Riešenie prostredníctvom tzv. CitySys (trvalo udržateľné riešenia) môžu byť
budúcnosťou. Dáta by boli monitorované
a spracovávané v takzvaných snímačoch
pouličného osvetlenia. Tie vedia spracovať
a vyhodnotiť informácie o hluku, obsadenosti parkovacích miest, snímajú pohyb,
premávku a pod.
OSVETLENIE – riadenie, údaje, optimalizácia a údržba.
Systém umožňuje priame riadenie osvetlenia viacerými možnosťami. Diaľkového
a automatizovaného spínania, ktorý sa dá
variabilne nastaviť. Na samotné tlmenie
svietenia sa používajú profily stmievania,
ktoré sú rozdelené jednotlivo a riadené
každé podľa potreby. Rovnako platforma
poskytuje možnosť aj manuálneho stmievania verejného osvetlenia. V systéme sa dá

sledovať nielen stav elektrických rozvádzačov ale aj informácie o udalostiach a poruchách, so stručným prehľadom spotreby
elektriny.
DOPRAVA – údaje o premávke, plánovanie, riadenie a aktuálne informácie.
Zhromažďovaním potrebných údajov
o premávke sa zvýši najmä bezpečnosť
a informovanosť vodičov. K dispozícii by
boli presné údaje o dopravnej situácii a to

Najmä vďaka jedinečnému prírodnému potenciálu, ale
aj infraštruktúre, kultúre a službám sú Vysoké Tatry obľúbenou
destináciou cestovného ruchu s medzinárodným významom. Viac
o konkurencieschopnosti regiónu sa dočítate na strane 6.
kb

najmä v núdzových situáciách, ktorými sú
nehody či zvýšený počet automobilov počas akcií. Vďaka systému, by bolo možné
zistiť nielen počet vozidiel ale aj ich rýchlosť, vzdialenosť, čas jazdy, informácie
o dopravnej situácii a samozrejme aj počet
chodcov alebo cyklistov.
PARKOVANIE – množstvo vozidiel
pribúda a dopyt po parkovaní rastie.
Dostupnosť informácií o voľných parkovacích miestach by dokázala situáciu aspoň
skrotiť. Rovnako pohodlná, no najmä účinná by bola možnosť platby parkovného prostredníctvom mobilných aplikácií, ktoré sa
v mestách osvedčili. Pre samosprávu by zase
nebolo zložité nastaviť si platbu, tarify či
jednoznačne označiť zóny parkovania (napríklad aj označené miesta pre vozičkárov).
ODPAD – odpadové hospodárstvo.
Triedenie (separácia) a jeho efektivita,
riešenie čiernych skládok či trvalo udržateľný rozvoj. Trvalo sa nedá vytvárať len
odpad a neriešiť jeho zneškodnenie, odstránenie či efektívne narábanie s ním.
Životné prostredie a čistotu vody (najmä
spodné vody) je potrebné chrániť. Práve
prostredníctvom aplikácie by sa dal proces
odpadu monitorovať a systematizovať.
(pokračovanie na str. 2)

Nádherný elegán Tatra 20 vyrobený v roku 1924 vo veľkej premiére
po rekonštrukcii. Vysoké Tatry tak mali jedinečnú možnosť byť
hostiteľom nádherného automobilového kúsku. Viac sa dočítate
na strane 7. 
danbir

2

TD 14/2018

Spravodajstvo

Smart City – Štruktúra inteligentného mesta

(dokončenie zo str. 1)

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA – najdôležitejšie požiadavky v systéme inteligentných riešení.
Premostenie bezpečnosti a prípadnej pomoci je nevyhnutnosťou. Od vzniku problému,
havárie, krádeže či výtržníctva je nielen dôležitý záznam, ale i rýchlosť privolania pomoci.
Zriadenie tzv. inteligentných stĺpov je rozhodne zaujímavou myšlienkou. Stanica tiesňového
volania spolupracuje s miestnymi zložkami
(mestská polícia, záchranné zložky a iné). Kamerové záznamy a dohľad je v reálnom čase

a stanice sú zriaďované na miestach kde sa pohybuje väčšie množstvo ľudí, ako stanice, väčšie obchody či úrady.
Koncepcia inteligentného mesta v sebe
spája využívanie informačných technológií
na zefektívnenie dopravy, trvalo udržateľnú
spotrebu energie no najmä čistejšie a zdravšie
životné prostredie. Práve spomínaný systém
verejného osvetlenia dokáže v praxi a po rokoch dokázať efektívnosť riešení. Podobné
koncepcie sú však vítané, nakoľko súčasný stav
je potrebné riešiť, nie len nečinne sledovať. 
 danbir

Posledné mestské zastupiteľstvo pred začiatkom prázdnin

Starý Smokovec/Vysoké Tatry – Posledné júnové mestské zastupiteľstvo zo štvrtka 28.
júna ako tradične vyhodnotilo plán kontrolnej činnosti, rovnako i zimnú turistickú sezónu.
Prípravu na letnú turistickú sezónu a správu o hospodárení spoločnosti TATRY TEPLO a úpravu
rozpočtu s využitím finančných prostriedkov z rezervného fondu. Riešilo sa aj predlžovanie
nájmov nebytových priestorov, vyhlasovanie obchodných verejných súťaží a vlnu diskusií
prinieslo i Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb.

Úprava rozpočtu s využitím
finančných prostriedkov z rezervného fondu sa týkala najmä potreby vybudovať 10 priechodov pre chodcov v meste,
na projektovú dokumentáciu
a technický dozor pre vydanie
stavebného povolenia na výstav-

bu požiarnej zbrojnice v Tatranskej Lomnici, na stavebné úpravy
požiarnej zbrojnice v Tatranskej
Kotline a na zhotovenie mostíka
pri kostoloch v Novom Smokovci. V poslednom júnovom mestskom zastupiteľstve sa určil i rozsah výkonu funkcie primátora

mesta na nové volebné obdobie
a taktiež sa určili volebné obvody a počty poslancov. V závere
vznikla požiadavka vytvorenia
návrhu aktualizácie územného
plánu mesta do pripravovaného
septembrového zastupiteľstva.

danbir

Hasičská stanica v Tatranskej Kotline prechádza rekonštrukciou.
Zatepľovanie a oprava fasády sú
v plnom prúde. Práce pokračujú
aj v interiéri výmenou elektrických rozvodov či osadením novej
garážovej brány.

danbir J. Gál

Z diskusie a interpelácií mestského zastupiteľstva
V diskusii reagoval poslanec Schlaffer
na rekonštrukciu vybavenia interiéru požiarnej zbrojnice a možnostiach financovania, kde reagovala vedúca ekonomického
úseku M. Fábryová dotazom, že vzhľadom
k tomu, že bude prebiehať rekonštrukcia
navrhuje preriešiť stav na najbližšom mestskom zastupiteľstve. V rámci diskusií zaujímala poslanca Alexandra Gálfyho aj uplynutá lehota na vymenovanie viceprimátora,
ktorej sa vzdal poslanec Jozef Janiga.
V diskusii sa spomenula i projektová
dokumentácia vily ISKRA a nayšovanie
ceny spracovania. J. Gál, vedúci oddelenia
investičnej činnosti, opráv a údržby uviedol: „Projektová dokumentácia bola spracovaná kompletne, financovanie je zabezpečované zo zdrojov ministerstva financií
vo výške 150 tis. Z toho 130 tis. na stavbu
a 20 tis. na projektovú dokumentáciu. Bol
tam zapracovaný aj pamiatkový posudok.
Čo sa týka havarijného stavu okien, to neboli faktúry ale objednávky a boli na základe pripomienok pamiatkového úradu,
na kontrolných dňoch stavby a sú nad rámec zmluvy a ak potrebuje poradenstvo,
navýši sa aj cena. Dodržiavame rozpočet
a prípadné zememeračské práce. Je tam
napríklad aj autorský dozor a písomne
vám môžem dať podrobný popis toho, čo
sa tam robilo.“

Diskusiu rozvírila i sociálna oblasť
v ktorej poslankyňa Jatiová i poslanec
R. Gálfy pochválili aktivity mesta a navrhli riešenia na ďalšiu komunikáciu, no
najmä spoluprácu samosprávy so súčinnosťou poslancov.
Z interpelácií mestského zastupiteľstva
Poslanec Alexander Gálfy interpeloval
prednostu MsÚ.
„Žiadam prednostu o informáciu, prečo
Mesto Vysoké Tatry nereagovalo na dlho
očakávanú Výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich služieb s kódom
IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6, ktorá 29.
júna končí, keďže mesto mohlo takýmto
spôsobom získať nemalé financie na investície do našej sociálnej infraštruktúry
a taktiež na podporu služieb spojených
s poskytovaním sociálnych služieb?“
Zároveň interpeloval aj inžinierku
D. Šípkovú, vedúcu oddelenia územného
plánovania, výstavby, životného prostredia a dopravy: „Na základe listu od občanov Tatranskej Lomnice žiadam o preskúmanie dodržania regulatívov priestorového
usporiadania /zastavanosti a podlažnosti/,
urbanistickej intervencie a funkčného využitia územia v regulačnom bloku L25,
teda či výstavba na tomto území je v súlade
s Územným plánom mesta Vysoké Tatry.

žiadam o informáciu, či pri výstavbe apartmánov v objekte Teniscentra na mieste bývalých tenisových kurtov bol projektom
a výstavbou zabezpečený potrebný počet
parkovacích miest, podľa platných noriem
pre statickú dopravu.“
Interpelácia hlavného kontrolóra Ing.
Mrázika kde spomínaný poslanec uviedol: „1.na základe listu od občanov Tatranskej Lomnice žiadam o informáciu, či
je predaj apartmánov v objekte Teniscentra
v súlade so zmluvou o nájme č. 126/2009
čl. 3.1 a čl.6.2 a taktiež o informáciu, kto
dal súhlas na zápis týchto apartmánov
vo vlastníctve iných vlastníkov na LV č.
946 a 947 a 2.žiadam o informáciu, ako je
možné, že mesto kolaudovalo apartmány
vlastníkov v objekte Teniscentra, ktorí nemajú s mestom žiaden zmluvný vzťah?“
V závere interpelácií padla požiadavka
aj na primátora mesta: „1.na základe listu
občanov Tatranskej Lomnice, žiadam o informáciu, v akom rozsahu mesto bezplatne
využíva priestory tenisovej haly v Tatranskej Lomnici a kto konkrétne rozhoduje
o tom, kedy, kto a na aký účel halu bezplatne využíva? 2.žiadam o informáciu, ako
je konkrétne zabezpečené prinavrátenie
prenajatých tenisových športovísk do vlastníctva mesta po skončení nájomnej zmluvy
danbir
v roku 2022?“ 

Len vzájomná komunikácia nás môže
posunúť tým správnym smerom
Koncom júna sme s kolegyňou poslankyňou Darinkou Jatiovou
zorganizovali stretnutie s obyvateľmi mestskej časti Dolný
Smokovec. Bola vynikajúca účasť, čo umocňuje fakt, že našim
občanom nie je ľahostajné, ako sa riešia veci verejné.
Dôležitosť stretnutia podčiarkla aj hojná účasť pracovníkov
Mestského úradu (MÚ) na čele
s pánom primátorom a pánom
prednostom.
Prečo píšem tieto riadky: začali sa totiž šíriť rôzne konšpiračné reči o výsledkoch tohto
stretnutia a tak by som chcel
ešte raz racionálne a hlavne
stručne vysvetliť naše stanovisko k doleuvedeným témam,
ktoré sa na stretnutí prejednávali a hlavne prijaté opatrenia.
Chcel by som zdôrazniť, že
vedenie mesta má snahu všetky pripomienky riešiť a už sa
s nimi aj zaoberá. Na stretnutí
odzneli aj vystúpenia podfarbené emóciami, čo je podľa mňa
v poriadku - veď len dialóg nás
môže posunúť dopredu tým
správnym smerom!
(Zápis vrátanie pripomienok
občanov zo stretnutia môžete
nájsť aj na http://www.vysoketatry.sk/zapisnice-zo-stretnuti-s-obcanmi.html )
Riešenie pozdĺžneho parkovania a jednosmerka na sídlisku Pod lesom
Na túto tému odznelo množstvo pripomienok (všetky sú
uvedené v horeuvedenom linku na stránke Mesta). Celý
zámer bol myslený len v tom
najlepšom úmysle. Pracovníci
MÚ nás ubezpečili, že sa budú

pripomienkami zaoberať a my
sme zatiaľ prijali stanovisko, že
jednosmerka sa zatiaľ otvárať
nebude. Bude sa sledovať, ako
sa sídlisko stotožní/nestotožní
s namaľovanými parkovacími
miestami a budú sa hľadať ďalšie riešenia na lokalizáciu parkovacích miest pre domácich
obyvateľov.
Stavba obytného domu
(na mieste bývalých potravín)
a prenájom parkovacích miest
Citlivá téma pre všetkých
obyvateľov sídliska. Prvý krát
sme o stavbe hovorili s občanmi už 12.9.2017. Odvtedy prenájom parkovacích miest blokujeme a majiteľ nehnuteľnosti
tak nemôže so stavbou začať.
Počas stretnutia odznelo opäť
množstvo argumentov proti aj
napriek tomu, že hlavný projektant prítomných ubezpečil,
že nepôjde o apartmánový
dom, ale o obytný dom. Áno,
nečudujem sa... skúsenosti
z Tatranskej Lomnice a napokon aj z nášho sídliska dokazujú opak. Na základe diskusií
podporujeme
rozhodnutie
vedenia MÚ, ktoré rozhodlo,
že navrhne majiteľovi odkúpenie nehnuteľnosti a s pomocou
Štátneho fondu rozvoja bývania postaví na mieste bývalých
potravín bytovku s nájomnými bytmi. Elegantné riešenie

a ja verím, že sa ho podarí
aj zrealizovať!
Retardéry a ich osadenie
Množstvo šoférov nedodržiava predpísanú rýchlosť
pri prejazde cez naše sídlisko
a odpoveďou časti našich spoluobčanov na túto skutočnosť
je požiadavka na osadenie retardérov. Zaoberáme sa tým už
takmer rok. Po dohode s pánom prednostom sme sa dohodli, že v prvej fáze sa osadia
dva retardéry. Jeden pri Základnej škole a druhý pri Pošte.
Samozrejme, treba ale zdôrazniť, že posledné slovo pri posudzovaní žiadosti mesta bude
mať Dopravný inšpektorát.
Pocitová mapa
Každý z nás má svoju predstavu, ako by malo vyzerať
prostredie, v ktorom žijeme.
Aby sme ale naše vízie pretavili
do skutočnosti, mali by sme sa
na jeho tvorbe aktívne podielať. Pani architektka Cafferey
nám predstavila svoj projekt
„pocitovej mapy“ Vysokých
Tatier a vyzvala všetkých, aby
sa do projektu zapojili. (Podrobné info nájdete na http://
www.vysoketatry.sk/oznamy/
pocitova-mapa-vysoke-tatry.
html ) My sa k tejto výzve pripájame a prosíme Vás – zapojte
sa do projektu. Pomôžeme tým
sami sebe !
Príjemné prežitie leta
Vám praje R.Gálfy,
poslanec MZ

Fungovanie elektrických
oplotkov potvrdí až prax
Elektrické oplotky na cintoríne v Novom Smokovci
plánuje mesto v spolupráci s VPS skúšobne spustiť
v pondelok 16. júla. Slúžiť,
by mali najmä ako prevencia
proti návštevám medveďov či
líšok. Vysokú zver ako jelene
a srny zrejme neodplaší, nakoľko dokážu plot preskočiť.
Na podnet občanov sa
umiestnilo na cintorín v Novom Smokovci aj mobilné
WC, ktoré je už k dispozícii.
 danbir
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videli sme
Anketa 77 dôvodov, prečo
mám rád Slovensko s prvenstvom
hotela Patria v Tatrách. Anketa
organizovaná spoločnosťou GAS
Familia zo Starej Ľubovne oslovila
takmer 2 tisíc Slovákov. Hlasovalo
sa v siedmych kategóriách a spolu
udelili takmer 369 tisíc hviezdičiek. Kategórie ako osobnosť roka,
športovec, udalosť, film roka, ale
i anketa čo pijú Slováci najradšej.
Práve v kategóriu novodobej ikony slovenskej architektúry získal
prvenstvo hotel Patria vo Vysokých Tatrách. Druhé miesto patrilo Mostu SNP v Bratislave a tretie
miesto Pamätníku SNP v Banskej
Bystrici.
Vznik čiernych skládok je
za posledné obdobie alarmujúci.
Nezákonne umiestnený odpad
nielenže v našom prostredí pôsobí rušivo, ale je aj nebezpečný.
Pre každú samosprávu je likvidácia finančne náročná a preto
vznikajú rôzne iniciatívy zo strany
firiem na ich likvidáciu. Okrem
vypracovania všetkých prác spojených s jej odstránením a rekultiváciou je to vítanou aktivitou,
nakoľko povedomie o zlepšovaní
nášho okolia a prírody má stúpajúcu tendenciu.
Kurz sebaobrany pre deti s aktivitami nielen počas školského
roka. Prázdninové tábory sebaobrany s Tiborom Sklutom, hlavným trénerom Kobukrav sú jednou z možností ako zvýšiť bezpečie
detí. Fyzická či psychická šikana je
na školách rozšírená. Aj keď sa pedagógovia snažia najviac ako len
môžu, úplne tomu zabrániť nevedia. Cieľom takýchto kurzov je naučiť deti brániť sa. Po absolvovaní
budú účastníci schopní sebaobrany, teoreticky pochopia a prakticky
použijú obranný manéver. Zvýši sa
tak nielen ich odvaha ale i samotná bezpečnosť.
Potraviny Fresh v Tatranskej
Lomnici budú otvorené do 22.00
hodiny a nakúpiť si môžete aj počas sviatkov.
Majster sveta v súťaži Ironman, Popradčan Laurenc Dívald
(73) je aktívnym vzorom. Náročná súťaž Ironman spájajúca v sebe
zvládnutie niekoľko kilometrovej
krkolomnej trasy, pozostávajúca z disciplín ako plávanie, beh

Kosenie v meste prebieha pravidelne aj počas nepriaznivého počasia.
 VPS

(pokračovanie na str. 5)

počuli sme
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Splavovanie Dunajca malo pokračovanie
Poslanec mestského zastupiteľstva Gabriel JamnicPoslanec mestského zastupiteľstva Gabriel Jamnický (KDH) zorganizoval ďalší zo série zážitkových
ký (KDH) zorganizoval ďalší zo série zážitkových
výletov, ktorý sa uskutočnil v sobotu 30. júna.
výletov, ktorý sa uskutočnil v sobotu 30. júna.
Dunajec splavili tentokrát Smokovčania.
Dunajec splavili tentokrát Smokovčania.
Výletníci prežili opäť nád- sa viaže niekoľko povestí.
Výletníci prežili opäť nád- sa viaže niekoľko povestí.
herný deň plný zážitkov Gabriel Jamnický už pred
herný deň plný zážitkov Gabriel Jamnický už pred
a užitočných informácii, rokmi spojil Tatry s Pienia užitočných informácii, rokmi spojil Tatry s Pieniktoré poskytol priamo orga- nami. Vďaka nemu už viac,
ktoré poskytol priamo orga- nami. Vďaka nemu už viac,
nizátor podujatia. Obozná- ako 50-tisíc návštevníkov
nizátor podujatia. Obozná- ako 50-tisíc návštevníkov
mil ich s nádhernými prírod- Tatier, z toho 25-tisíc detí
mil ich s nádhernými prírod- Tatier, z toho 25-tisíc detí
nými zákutiami, ku ktorým z ozdravných pobytov nanými zákutiami, ku ktorým z ozdravných pobytov na-

Smokovčania spolu s poslancom MsZ mesta Vysoké Tatry, Gabrielom Jamnickým.
Smokovčania spolu s poslancom MsZ mesta Vysoké Tatry, Gabrielom Jamnickým.

V kostole sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci
vystúpil spevácky zbor z Filipín.
kap

Cirkusová skupina JAUNIBA
z Lotyšska
ohúrila
obecenstvo
svojimi
kreáciami.
Mimosa

vštívilo Pieninský národný
vštívilo Pieninský národný
park a splavilo Dunajec.
park a splavilo Dunajec.
Tento najobľúbenejší výlet
Tento najobľúbenejší výlet
sa rozhodol venovať aj Tatsa rozhodol venovať aj Tatrancom.
rancom.
Nástupným ostrovom boli
Nástupným ostrovom boli
v sobotu opäť Majere, kde
v sobotu opäť Majere, kde
sa začala takmer dvojhodisa začala takmer dvojhodinová výletná plavba. Ako
nová výletná plavba. Ako
vyplynulo so vzájomných
vyplynulo so vzájomných
rozhovorov, viacerí obyvarozhovorov, viacerí obyvatelia spod Tatier absolvovali
telia spod Tatier absolvovali
v národnom parku prvú plavv národnom parku prvú plavbu v živote.
bu v živote.
Vtipné historky pltníkov,
Vtipné historky pltníkov,
pozorovanie prírody či rozpozorovanie prírody či rozhovory účastníkov boli príhovory účastníkov boli príjemným spestrením ich dňa.
jemným spestrením ich dňa.
Odvoz kočom a veselica
Odvoz kočom a veselica
v chate Lesnica urobili bodku
v chate Lesnica urobili bodku
za jedným z krásnych výleza jedným z krásnych výletov, ale aj za mesiacom jún.
tov, ale aj za mesiacom jún.
Ďalšie akcie budú uskuĎalšie akcie budú uskutočnené priebežne a Gabriel
točnené priebežne a Gabriel
Jamnický bude o nich včas
Jamnický bude o nich včas
informovať.
(ma)
informovať.
(ma)

Domáca skupina Fanatik odohrala na Altanfeste v Tatranskej
Lomnici výber z vlastnej tvorby v bigbítovom štýle.
kb

Po 10 rokoch
sa vrátilo
kultúrne leto
do Tatranskej
Kotliny.
Bohuslav
Valiga
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Rekonštrukcie a novinky v osadách
Dva objekty, ktoré dlhodobo zívali prázdnotou, budú mať nové využitie.
Po obľúbenej Tricklandii v Starom Smokovci pribudnú ďalšie dve zábavné galérie a herne pre deti v Tatranskej Lomnici a Tatranskej Polianke.
Vďaka Mariánovi Bizubovi, zakladateľovi Tricklandie, sa rekonštruuje roky zanedbaná budova
Práčovne v Tatranskej Lomnici
a multifunkčný objekt bývalých
potravín a pošty v Tatranskej Polianke. Nové projekty sú určené
nielen pre najmenších. „V Tatranskej Polianke chceme otvoriť "Galériu Poliankovo." Bude to digitálna
galéria, využívajúca rôzne digitálne formy prezentácie: rozšírenú
realitu, dynamickú projekciu, 3D
mapping, virtuálnu realitu a podobne. Na obsahu sa už pracuje,
ale vyzerá to tak, že z časového

hľadiska ju otvoríme v dvoch fázach. Najprv sa otvorí kaviareň
a až na jeseň plánujeme spustenie
galérie. Momentálne riešime kolaudáciu budovy, takže ak to pôjde
dobre otvoríme, ak bude potrebné
ešte niečo vyriešiť, možno sa časový harmonogram trochu posunie,“
objasnil zámer rekonštrukcie
v Tatranskej Polianke Marián Bizub. V Tatranskej Lomnici je už
na prvý pohľad viditeľná obnova
zanedbaného objektu a premena
na „Dobrú hračku.“ „V Lomnici sme sa rozhodli podporiť náš
obchodík "Dobrá Hračka," ktorý

Altanfest a skupina Fanatik
Počas minulotýždňového sviatočného dňa odzneli
v mestskom parku v Tatranskej Lomnici známe
aj originálne skladby v podaní undergroundových kapiel. Na multižánrovom festivale zahrala
aj tatranská kapela Fanatik, ktorej história siaha
do študentských čias Základnej školy v Tatranskej
Lomnici. Festival Altanfest sa konal už tretíkrát.
V programe, ktorý trval do večerných hodín, sa
predstavili hudobné skupiny Deja-Vu, Romanika,
Fest, duo MogoX&Lucy Project a nechýbali domáci Fanatici. Bigbítová skupina Fanatik vznikla v 70.
rokoch, kedy si štyria siedmaci splnili sen o založení kapely. Poctivo trénovali už pred vyučovaním,
od 4.00 hodiny ráno, prečo ich viacerí nazývali fanatikmi. A tak spontánne vznikol názov kapely, ktorý
sa po menšej úprave na „Fanatik“ zachoval dodnes.
Chlapci mali viacero koncertov a skladali si vlastnú
hudbu až do roku 1982, kedy ukončili stredné školy,
išli na vojenčinu, usadili sa mimo Tatier a boli od seba
vzdialenejší. Kapela nefungovala až do roku 2015,
kedy si Vilo Ferenčík kúpil novú gitaru a rozhodol sa
oživiť kapelu. To sa mu ako zázrakom po 33 rokoch
podarilo. Z pôvodnej zostavy ostali traja členovia:

máme v Tricklandii. Zistili sme, že
priestorovo nám už nestačí a chceli
sme mať aj ďalšie nové, zaujímavé
hračky. V súčasných priestoroch to
už nejde, takže sme hľadali a našli
tento zaujímavý priestor. Na ploche
približne 500 m² chceme vytvoriť
Galériu Dobrá Hračka, kde sa deti
môžu zahrať a vyskúšať si hračky,
ktoré ponúkame. Tiež potrebujeme
ešte pár dní na dokončenie stavby,
priebežne sa rieši aj interiér. Po
kolaudácii nás čakajú približne
dva až tri týždne príprav interiéru
a začiatkom augusta sa nám to hádam podarí spustiť,“ dodal Bizub.
Povrávalo sa, že do jedného z pripravovaných objektov sa presunie
Tricklandia. Tá však naďalej ostáva
kb
v Starom Smokovci. 

Vilo Ferenčík (autor textov, huby, gitarista, klávesák, spevák), Michal Labus (basgitarista) a Milan
Kontrík (bicie). Pred viac ako rokom sa k nim pridal gitarista Rudo Kubaský. Po návrate na scénu
odhohrali viacero významných koncertov v Bratislave. Hosťovali v hudobnom štúdiu Pod Lampou, ale aj v Hlave XXII, na festivale v Šamoríne,
Hurbanove, ale aj na domácej pôde v Tatrách. Hoci
sú pracovne rozlietaní po celom Slovensku, na hranie majú menej času, aj tak poctivo cvičia, tvoria
a pripravujú sa na ďalšie koncerty a vydanie debutového CD. V repertoári majú množstvo vlastných
skladieb, z ktorých majú asi 30 obľúbených. „Máme
toľko vlastných skladieb, že by sme mohli vydať desiatky CD-čiek. V prvej fáze chceme nahrať staršie
skladby, aby sa zachovali, potom budeme pokračovať novšími. Bude to náročné na čas a financie, no
pomôžu nám známi a kamaráti. Máme šťastie, že
sme priateľmi s výbornými zvukármi, s ktorými nahrávali aj Collegium musicum či Dežo Ursiny. Plány
máme veľké, tak snáď sa nám to podarí zrealizovať.
Čakajú nás ďalšie koncerty v Bratislave, na jeseň by
sme mali znovu hrať v Klube Pod lampou, ale aj na
festivale v Šamoríne,“ povedal na záver „Mavo“
Kontrík. kb

Sanatórium Tatranská Kotlina znova
ožilo Tatranským kultúrnym letom
Po desiatich rokoch sa konečne vrátilo Tatranské kultúrne leto aj do Sanatória v Tatranskej
Kotline, na čo sme sa všetci, čo si pamätáme
predošlé ročníky, naozaj tešili. Každú stredu
od 18:00 sa môžu pacienti Sanatória, zamestnanci aj obyvatelia Tatranskej Kotliny tešiť
na pestrý a zaujímavý program.

Už 4. júla k nám zavítalo Country duo WETERÁNI zo Spišského Podhradia. Gitarista Štefan Sýkora
s huslistkou Zlaticou Huttmanovou nás svojimi pesničkami vrátili do spomienok z mladosti a odmenou im bol potlesk nielen prítomných pri fontáne,
aj mnohých divákov na balkónoch Sanatória, ale
aj dobrá nálada, ba pár nadšených divákov aj roztancovali J. Nasledujúcu stredu 11. júla budú v Sanatóriu znieť populárne melódie v podaní gitarového
dua GM BIRDS - Gabi a Maťo z Košíc. 18. júla pred-

vedú známe slovenské hity Peter Pavlíček a Zuzana
Gállová - DUO CHILLS. V stredu 25. júla bude komorný koncert ČESKOSLOVENSKÉHO DUA v podaní českého husľového virtuóza Pavla Burdycha
a slovenskej klavírnej virtuózky Zuzany Berešovej.
Prvý august zaháji DUO HOMBRE - Tomáš Hulka a Mário Karas uvedú známe svetové hity. 8. augusta predvedú české a slovenské hity gitarové duo
ROBI-M - Róbert „Robi“ Földes a Dalibor „Dali“
Mitrík z košického konzervatória. Ľudové tradície
oživí Dominika Šutáková s ľudovou hudbou Vranovčan 15. augusta. Rockové akustické MATTONY
DUO -Maťo a Tonka z Košíc, sa predstaví 22. augusta, pričom Maťo je nám známy aj z GM BIRDS. Posledným koncertom 29. augusta bude šansón a jazz
v podaní dua Peter Pavličko a Eva Halčinová z Kežmarku.
Ružen Bradová
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videli sme
(dokončenie zo str. 3)

i cyklistika je mu lákadlom. Obdivuhodná je sila a húževnatosť
pána Dívalda. Aj napriek nepríjemnému úrazu a diagnostikovaniu rakoviny, vyštudovaný chirurg
aktívne ukazuje príklad ako sa
hýbať a brať menej liekov. Na Havaji v kategórii 70 až 74 ročných
získal úctyhodné siedme miesto
na prestížnom Ironmane (3,9 km
plávanie, 180 km bicykel, 41,149
km beh).
Začiatok júla bol pre mláďa
medveďa a medvedicu tragický.
Na severnej diaľnici D1 na ceste
medzi Liptovským Mikulášom
a Popradom do nich narazili
idúce autá. Zrážku žiaľ neprežili
a záhadou tiež zostáva ako sa dostali na frekventovaný úsek diaľnice, ktorá má byť bezpečná. Úsek
pri obci Hybe by mal byť pritom
chránený oplotením. Ako však
uvádza Pavol Majko, riaditeľ Správy Tatranského národného parku
(TANAP-u) za posledné dva roky
evidujú úhyn štyroch medveďov,
nehovoriac o diviakoch a jelenej
zveri a rovnako uviedol, že autá už
zrazili aj 20 vydier i bobra. Zároveň treba mať na pamäti, že zrážka
so zvieraťom v tak vysokej rýchlosti ako je povolená na diaľničnom úseku je obzvlášť nebezpečné
a opatrnosti nikdy nie je dosť.
Rozvoj dopravy a cestovného
ruchu medzi Poľskou a Slovenskou stranou Tatier bol hlavnou
témou stretnutia Malopolského
vojvodstva a Prešovského samosprávneho kraja na rokovaní
v Tatranskej galérii v Poprade.
Možno aj vďaka autobusovej linke
Nový Targ – Lysá Poľana – Poprad
od septembra tohto roku či sezónnej linky Poprad – Starý Smokovec – Podbanské pripojený s kurzami Zakopané – Starý Smokovec
– Poprad od júla bude spojenie
efektívnejšie a atraktívnejšie.
Najlepší hotel s najlepším
apartmánom na Slovensku získal
tatranský Grand Hotel Kempinski High Tatras a obhájil tak minuloročné prvenstvá v medzinárodnej ankete World Travel Awards.
Oddych si v ňom doprial bývalý
generálny tajomník OSN Pan Kimun a okrem českej i slovenskej
hudobnej scény hosťoval aj speváka Bryana Adamsa.
danbir

počuli sme
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Konkurencieschopnosť destinácie je spojená so schopnosťou
poskytovať tovary a služby zamerané na uspokojovanie potrieb
návštevníkov lepšie ako iné destinácie. S rozvojom cestovného
ruchu a zvyšujúcou sa konkurenciou sa destinácie musia viac
zaujímať o dosiahnutie konkurenčnej výhody. Návštevníci si
vyberajú destináciu kvôli jej konkurenčnej výhode, ktorou sa
odlišuje od ponuky iných destinácií.
Vzhľadom na uplatňovanie
zákona 91/2010 Z. z. o podpore
cestovného ruchu v znení neskorších predpisov je vhodné
skúmať konkurencieschopnosť
destinácií na slovenskom trhu
cestovného ruchu. Pri určovaní konkurencieschopnosti slovenských destinácií cestovného
ruchu (graf) sme vychádzali
zo všeobecne platných faktorov
konkurencieschopnosti
destinácií, a to úroveň primárnej
a sekundárnej ponuky, úroveň
plánovania a destinačného
manažmentu a zohľadnili sme
aj veľkosť existujúceho dopytu
po cestovnom ruchu.
Bratislava, Vysoké Tatry
a Liptov sú najkonkurencieschopnejšie destinácie cestovného ruchu na Slovensku,
schopné prilákať veľké množstvo aj zahraničných návštevníkov. Ide o destinácie s najväčším počtom prenocovaní
a vybudovanou infraštruktúrou
cestovného ruchu. Majú primerané finančné prostriedky

pre rozvoj cestovného ruchu
a primeranú úroveň destinačného manažmentu.
Ostatné slovenské destinácie
sú konkurencieschopné z hľadiska domáceho cestovného
ruchu, pričom sú schopné
prilákať aj zahraničných návštevníkov z blízkych prihraničných oblastí. Tieto destinácie
sa snažia prilákať návštevníkov
na svoj kultúrno-historický
potenciál (napr. Košice, Nitra,
Trnava), prírodné podmienky
(napr. Stredné Slovensko, Senec, Slovenský raj a Spiš) alebo
kúpeľné služby (napr. Piešťany,
Trenčianske Teplice). V ostatných slovenských destináciách
pozorujeme len začiatky budovania komplexného produktu
cestovného ruchu, avšak nízke
finančné zabezpečenie rozvoja
cestovného ruchu, ako aj nízka úroveň destinačného manažmentu vplývajú na ich konkurencieschopnosť.
Práve Vysoké Tatry patria
k
najkonkurencieschopnej-

sekundárna ponuka, dopyt a úroveň financovania

Konkurencieschopnosť destinácií cestovného ruchu na Slovensku

primárna ponuka a úroveň destinačného manažmentu
Konkurencieschopnosť slovenských destinácií na trhu cestovného ruchu

ším rekreačným destináciám
na Slovensku. Atraktívnosť
primárnej ponuky, ako aj vybudovaná infraštruktúra, ako
aj tvorba produktu a jeho marketingová komunikácia podporujú konkurencieschopnosť
tejto destinácie.
Vzhľadom na charakter územia (národný park) a kľúčové
atraktivity v území, ktoré sú
zamerané prevažne na prírodné prostredie je nevyhnutné
rozvíjať cestovný ruch vo Vysokých Tatrách udržateľne. Je
preto nevyhnutné rešpektovať

ekonomické, sociálne a environmentálne aspekty rozvoja
cestovného ruchu a cestovný
ruch plánovať tak, aby neboli
prekročené limitné kapacity
územia. Je preto nevyhnutné
monitorovať rozvoj cestovného
ruchu v území a následne prijať
správne strategické opatrenia.
Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.
Katedra cestovného ruchu
a spoločného stravovania
Ekonomická fakulta
Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Kvalitné potraviny z regiónu plné slnka, bez pesticídov v debničkách
Bežnou a smutnou praxou sa čoraz častejšie
stáva, že na svojom stole nájdeme potraviny
takmer z celého sveta. Pritom však naša krajina
a kraj ponúka kvalitné a zdravé potraviny. Vďaka
ľuďom, ktorým na tom záleží vznikajú stále nové
spôsoby ako dostať kvalitu zo svojich záhrad
na stôl zákazníkov.
Podtatranská
debnička
je projekt, ktorý propaguje
miestnych pestovateľov a výrobcov čím podporujú rozvoj
nášho regiónu. Ako uvádzajú na svojej oficiálnej stránke
tak je to veľmi jednoduché.
Po výbere z ponuky produktov
miestnych farmárov a pestovateľov si do utorka do 12.00 hodiny vyberiete čo potrebujete
a vyzdvihnete na uvedených
miestach, alebo vám debničku
prinesú priamo domov. Na oficiálnej stránke Podtatranskej
debničky sa dozviete, že: „my
to pre vás objednáme a vy si to

už len jednoducho
čerstvé vyzdvihnete vo štvrtok
poobede v Poprade pri Penzióne
Plesnivec
(Bulharská 6A)
po 17.00 hodine,
tiež v Kežmarku
pri hrade, alebo v obchode Košiarik pri lanovke na Hrebienok v Starom Smokovci v čase
od 16.00 do 19.00. Je naším
potešením robiť ľudí zdravšími a šťastnejšími,“ uvádzajú
na svojej stránke.
Predajcovia z dvora s cer-

tifikátom predajcu zároveň
získajú pravidelných odberateľov.
Ponuka potravín a výrobkov
je naozaj bohatá. Okrem ovocia, zeleniny ponúkajú mliečne a mäsové výrobky, sirupy,
domáci chlieb, vajcia, čaje, olej

ale i med. Snahou a pointou
celej myšlienky je naďalej podporovať šikovných ľudí na Spiši, ktorí produkujú v malom
a snažia sa ekologicky vypestovať a vyrobiť zdravé potraviny
a nezaťažiť tak prírodu.
danbir
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Tatranský oldtimer 2018 vo veľkej noblese
Zraz nádherných historických vozidiel
pod Tatrami sa so svojim 3. ročníkom
konal nielen v Ždiari, Poprade ale aj veľkolepou výstavou v parku v Tatranskej
Lomnici. Sobota 7. júla tak hostila skutočné skvosty automobilov, ktorých história siaha až za hranice storočí. Martin
Mladoň hlavný organizátor Tatranského
oldtimeru 2018 predstavil i jedinečné vozidlo Tatra 20.
„Tatra 20, r.v.1924, jediný dochovaný
exemplár na svete. V tomto prevedení ho
nemajú ani v múzeu Tatra v Koprivnici.
Bola to obnovená premiéra auta nakoľko
v takomto stave nejazdilo od vojny. Bola to
vlastne jeho prvá jazda po renovácii. Vozidlo je súčasťou súkromnej zbierky. Prvým
majiteľom bola armáda ČSR dala ho vyrobiť
pre svojho generála Sergeja Vojcechovského
(1883–1951).“
Tatranský oldtimer pod záštitou Gustáva
Anděla potešil Ždiaranov výstavou retro
automobilov a motocyklov. Program pokračoval v Poprade a výstava bola doplnená retro módnou prehliadkou Salónu prvej
republiky z Brna. Odtiaľ vo veľkej paráde
prešli vozidlá až do parku v Tatranskej
Lomnici a stretnutie na ceste bolo zážitkom pre nejedného šoféra. V závese historických vozidiel bolo nutkanie ostať im
v kolesách nepredstaviteľné. Nakoniec však
samotná prehliadka veteránov pritiahla
miestnych ale i turistov. Dobové kostýmy
pánov a dám so svojimi štvornohými miláčikmi dokresľovali celkovú jedinečnosť
atmosféry podujatia.
Najmladší účastník začal s noblesou no
ostatní nezaostávali.
Prehliadku vozidiel odštartoval najmladší účastník, zatiaľ len na malom veteráne a zahanbiť sa nedali ani seniori, ktorí

pri svojej vášni zabudli na vek a dokázali,
že je to iba číslo. Prezentácia jednotlivých
značiek od legendárnych Fordov, veteránov
značky Tatra či milované Škodovky a „Cililinky.“ Predstavenie jednotlivých modelov
dopĺňala skvelá hudba swingového orchestra The Fats Jazz Bands z Bratislavy.
Záver prehliadky patril vyhláseniu výsledkov prestížnej súťaže Concours d´elegance o Pohár primátora Vysokých Tatier.
Medzi neskutočnou krásou predsta-

vovaných vozidiel si prvenstvo vyslúžila
v kategórii motocykle Jawa 350 OHV,
v kategórii automobily si prvenstvo vyslúžil veterán Wikov 7 z roku 1931, Karol
Sloboda ktorému odovzdal prestížne ocenenie primátor mesta Ján Mokoš. Víťazný
automobil účinkoval aj v seriály Prvá republika a rovnako ako víťazný motocykel,
tohtoročnému Concours d´elegance zdá
sa učarovala červená farba ktorú mali oba
danbir
elegáni.

Blahoželanie pre jubilantov, ktorí oslávili za uplynulé mesiace apríl, máj a jún svoje životné jubileá.
Vo štvrtok 26. júla si na mestskom úrade prevzali poďakovanie a strávili príjemný deň. Na stretnutie
bolo pozvaných 52 jubilantov ktorým srdečne blahoželáme a rovnako aj najstaršej prítomnej jubilantke pani Magdaléne Jakubekovej z Tatranskej Lomnice, prajeme všetko dobré k jej nádherným
94 narodeninám.
danbir

EUROPA PARK otvoril informačné centrum v podtatranskom meste
Kežmarok – Informačné centrum najkvalitnejšieho zábavného
parku na svete ponúkne mestu nové pracovné príležitosti,
benefity pre školy a návštevníkov.
Slávnostné otvorenie centra aj zástupcovia miestnych škôl či
hostili zástupcovia mesta Kež- blízkych samospráv. Informačmarok. V deň otvorenia tradič- né centrum nájdete v bývalých
ného ľudového remesla EĽRO, priestoroch kníhkupectva Alter
v piatok 6. júla boli prítomní ego. Zároveň sa tak Kežma-

rok stal štvrtým kontaktným
miestom po Švajčiarsku, Štrasburgu a Londýne.
EUROPA PARK je najväčším
sezónnym zábavným parkom
na svete a práve jeho umiestnenie blízko hraníc so Švajčiarskom a Francúzskom vytvára
pravidelnú návštevnícku základňu. V súčasnosti zamestnáva viac ak 3 700 zamestnancov
a vyrástol na ploche 95 hektárov. Medzinárodne známym
časopisom
AMUSEMENT
TODAY bol označený titulom
„Najkvalitnejší zábavný park
na svete.“ Pre návštevníkov je
okrem nezabudnuteľnej atmosféry pripravených 15 tematických oblastí. V nich nájdete

denne viac ako 100 atrakcií
a takmer 23 hodín zábavného
programu. Komplex dotvára
päť štvorhviezdičkových hotelov, z ktorého jedna z reštaurácií získala dve michelinské
hviezdy (vyjadrenie kulinárskej
kvality, pozn. red.).
Ponúkne možnosť praxovať
našim žiakom, zdokonaliť sa
v jazyku a uplatniť sa na pracovnom trhu.
Spolupráca s miestnymi odbornými školami je v plnom
prúde. Mať možnosť praxovať
v kvalitnom hotelierskom prostredí je pre študentov skvelou
príležitosťou. Zároveň ponúka
nové možnosti relaxu, rodinnej
danbir
zábavy či výletu. 
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Avizujeme
Benátska noc na Štrbskom
Plese ponúkne už po piaty raz
návštevníkom a miestnym pohodové večerné podujatie spojené
s člnkovaním, hudbou a dobrým jedlom. V sobotu 14. júla
so začiatkom o 17.00 hodine,
s predajom lístkov priamo v prístave a voľným vstupom pripraví pre návštevníkov zaujímavý
program. Romantické člnkovanie na Štrbskom Plese v podvečernej atmosfére spríjemní herecké zoskupenie s divadelným
príbehom o tatransko-benátskej
láske. Hudobne nám dušu pohladia La Gioia v predstavení
s hispánskym temperamentom
a talianskou vášňou. Ponúknu
tak jedinečné vystúpenie v spojení populárneho spevu a opery
v štýle belcanta. Chýbať nebude
ani ochutnávka vín a jemné tóny
harfy s umelcami so živými zrkadlovými sochami.
História a 75 tajomstiev tatranskej lanovky na Skalnatom
Plese sprevádzaná oslavami výročia. Magická atmosféra vás
vráti do časov minulých a v rámci osláv 75. výročia tatranskej
lanovky nepremeškajte možnosť
vybrať si jeden z termínov a zažiť netypický večer plný nostalgie. Práve pred toľkými rokmi
prvý raz vyšla kabínková lanovka
zo stanice Skalnaté pleso a dopravila sa na najvyššie položenú
stanicu Lomnický štít vo výške
2 634 m. n. m. História legendárnej lanovky sa začala písať 20. decembra 1941 v predvianočnom
období. Termíny výletov, cenu
a možnosť zakúpenia lístkov
a bližšie info nájdete na internete. Organizátori odporúčajú zvoliť teplé oblečenie a pevnú obuv.
Veľké letné tatranské putovanie – rozprávkové TATRANSKÉ
KRÁĽOVSTVO v rozmanitej
prírode Tatranského národného
parku. Putovanie po majestátnych štítoch, plies, slnečných
strání plných kvetov, nádherným
vtáctvom, zverov – srnky, kamzíky, svište ale i zaujímavé turistické cestičky a chodníčky. Veľkých
i malých bude po horách sprevádzať aj OCHRANKO TATRANSKÝ, LOMNIČKA KVETINKOVÁ a SMREČINKA LESNÁ.
Tatranských informačných kanceláriách v Tatranskej Lomnici,
Starom Smokovci a na Štrbskom
(pokračovanie na str. 9

Na aktuálnu tému

Umenie Vám spríjemní čakanie
Už po druhýkrát sa bývalá čakáreň železničnej stanice v Dolnom Smokovci stala malou galériou.
Vďaka projektu sa využili opustené priestory stanice a vznikli nové diela, ktoré sa zapíšu do dejín
umenia. Za projektom stojí Zuzana Bodnárová a Svätopluk Mikyta z občianskeho združenia Banská St a nica Contemporary. Vernisáž sa 7. júla uskutočnila aj vďaka podpore Národného ústavu
detskej tuberkulózy a respiračných chorôb (NÚDTaRCH), Fondu na podporu umenia a Železníc
SR, ktoré im prenajali priestor na vystavenie troch diel s tatranskou tematikou. Výstava s názvom
Tatranský Leviatan 2018 potrvá do 15. augusta, nasledovať budú ďalšie dve.
Momentálne svoje obrazy vystavuje
český maliar Luděk Rathouský (1975),
absolvent Akadémie výtvarných umení
v Prahe, maliar a pedagóg, vedúci Ateliéru maľby na Fakulte výtvarných umení
Technickej univerzity v Brne. Pred dvoma
rokmi bol spolu so Svätoplukom Mikytom
pri bývalej sánkarskej dráhe v Tatranskej
Lomnici, ktorá obom učarovala a stala sa
motívom Luděkových obrazov. Najprv si
urobil jednoduché skice a počas dvoch týždňov v Tatrách namaľoval vystavené diela. Diela symbolizujúce sánkarskú dráhu v Tatranskej Lomnici
Denne trávil v priestoroch kina v Dolnom vznikli počas dvoch týždňov v Tatrách. Ich autorom je Luděk
Smokovci 12 až 15 hodín, kým vznikli tri Rathouský (na snímke vľavo). Výstavu po druhýkrát zorganizoobrazy s rozmermi 140 x 200 centimet- vali Zuzana Bodnárová a Svätopluk Mikyta.
rov. Spoločnosť mu neraz robili deti z NÚDTaRCH, motív zo 60. rokov, ktorý som objavil v spodnej vrstve
pre ktoré bolo zážitkom vidieť umelca pri práci. „Mi- steny stanice,“ povedal autor. Ako uviedli organinulého roku tu ako prvý vystavoval Nico Krebs. Teraz zátori výstavy „maľby sú prepisom zažitej situácie
tu budú mať výstavu traja autori, ktorí budú najprv – objavu utajeného pred masovými návštevníkmi
dva týždne priamo v Tatrách maľovať a potom budú Vysokých Tatier. Týmto objavom bola v zeleni poich diela jeden a pol mesiaca vystavené na stanici,“ norená, vegetáciou prerastená, značne deštruovaná
povedal Mikyta. „Radi by sme umelcom uľahčili po- drevená architektúra – bývalá dráha, ktorá dnes pribyt v Tatrách a dovolili im priniesť hotové diela, avšak pomína archeologické vykopávky. Príroda si teraz
takto to má svoje čaro,“ dodala Bodnárová. „Tieto akoby znovu berie drevenú stavbu k sebe – zarastá
diela predstavujú súčasnú abstraktnú tvorbu s prvka- vegetáciou, pohlcuje ju. Leviatan je morský netvor,
mi gotiky, čo symbolizuje prepojenie súčasnosti s his- ktorý sa spomína v Biblii aj v židovskej náboženskej
tóriou. Na plátne som použil olejomaľbu a plátkový literatúre. Niektorí biblickí učenci považujú Leviakov. Tri diela obsahujú prvky zlatého, strieborného tana za alegóriu síl chaosu, ktoré existovali už pred
a bronzového plátkového kovu, čo má taktiež špor- stvorením sveta.“ Výstava vo verejnom priestranstve
tovú, medailovú symboliku. Ako podklad som použil je vďaka osvetleniu prístupná aj v noci.
kb
Jánovi Bendíkovi z Mestského úradu Vysoké
Tatry už niekoľko rokov patrí medzi obľúbené akcie Tatranského kultúrneho leta.
A teraz je jeho 15. ročník! Keďže som zakladateľkou tohto festivalu a v prvých rokoch jeho hybnou silou, je mi do plaču, že sme to, ako sa povie
ustáli. Čo ma však najviac teší, že tento 15. ročník
bude patriť mladým. V pripravovanej hre sa Vám
predstavia noví mladí herci, ktorým patrí veľká
vďaka, že sa do toho dali. Komédia Alda de Benedettiho Dva tucty červených ruží, pod režijnou
taktovkou Michala Nováka a Dušana Kubaňa je
komédia, v ktorej sa podarí hlavnému predstaviteľovi oživiť lásku vlastnej manželky vytvorením fiktívneho ctiteľa. Nenáročný príbeh v podaní našich
mladých hercov Vás určite príjemne pobaví.
A ešte niečo. Mnohí sa pýtate, prečo naše divadlo
nesie názov „Divadelný ochotnícky súbor Paľa
Bielika?“ Odpoveď sa hľadá ťažko. Ako dlhoročná
členka divadla si pamätám, že tento názov
odsúhlasili členovia niekedy okolo roku
1990. Povráva sa, že Paľo Bielik, významný
herec, režisér a scenárista pôsobil v Tatrách. Tieto informácie nie sú však overené
a aj keď predstavuje zakladateľa slovenskej
kinematografie, začínal ako ochotnícky herec, takže je inšpiráciou aj pre nás.

Alena Čechová

Divadelný festival v Tatrách
Pätnásť rokov, to sa ani nezdá, ten čas tak letí...
Pred pätnástimi rokmi sme sa my, členovia
Divadelného ochotníckeho súboru Paľa Bielika
Tatranská Lomnica rozhodli, že ideme robiť
v Tatrách divadelný festival. Oslovili sme niekoľko súborov, či by prišli k nám niečo zahrať, pána
primátora sme požiadali o finančný príspevok
a pustili sme sa do prípravy. Odvaha?... Trúfalosť?... Nie! To bol sen. Sen, ktorý sa splnil!
Divadelný festival Stretnutia zažíval od svojho
vzniku ako sa hovorí „vzostupy a pády,“ ale vďaka

V komediálnej divadelnej hre sa predstaví Soňa Ferenčíková,
Baška Petrovová, Matúš Gonda a Matúš Kostelník.
Premiéra sa uskutoční 14. júla v Hoteli Lomnica
kb
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Tatranské spektrum

Aplikácia, s ktorou sa v Tatrách nestratíte

rokov volal Stalinov štít. Alebo si ju otvoríte na chodníku
v Tatrách a prečítate si o okolitých štítoch či dolinách,”
prezradili autori aplikácie.
Aplikácia Zaži Tatry obsahuje
205 vyznačených turistických

Úsmev pomáha
Zdravotní klauni a klaunky
z občianskeho združenia Červený nos už šiestykrát zavítali
pod Tatry, aby priniesli radosť
a silu. Týždeň sa venovali
dlhodobo hospitalizovaným
detským pacientom, ktorých
humorom odpútali od ich
starostí a naučili ich zaujímavé
kúzla, ktoré predviedli v piatok
počas hodinového predstavenia
pod cirkusovým šapitó pri Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb
n.o. v Dolnom Smokovci.
Nielen klauni, ale aj lekári vedia, že smiech je spoľahlivým
a overeným nástrojom na zlepšenie psychického i zdravotného
stavu. Preto členovia organizácie Červený nos pravidelne navštevujú nemocnice a zdravotné
zariadenia, kde pozitívnym
a profesionálnym prístupom
dodávajú množstvo radosti,
energie a sily pri boji s rôznymi ochoreniami. Tejto zdraviu
prospešnej aktivite sa venuje
61 klaunov a klauniek z celého
Slovenska, vrátane Tatier. Uplynulý týždeň sa venovali tridsiatim dlhodobo hospitalizovaným
detským pacientom rôzneho
veku, s ktorými pripravili krás-

Avizujeme
(dokončenie zo str. 8)

Používatelia mobilných
telefónov sa môžu tešiť
z novej aplikácie, ktorej
hlavnou funkciou je 3D
mapa našich veľhôr. Aplikácia ukazuje doliny, štíty
i tatranské plesá a poskytuje množstvo zaujímavých
informácií a fotografií.
Aplikáciu vo svojom voľnom čase vytvorili vývojári
Gabriel Olekšák a Peter Bartoš. Na vývoji pracovali dva
roky a v súčasnosti je aplikácia
dostupná úplne zdarma a bez
reklám. Používať ju môžu majitelia zariadení s operačným
systémom Android ako aj iOS.
Veľkým benefitom je, že po nainštalovaní funguje aj offline bez internetového pripojenia.
„Je to v podstate taká malá
tatranská encyklopédia. Môžete ju prezerať doma na gauči
a dočítať sa napríklad o tom,
že sa Gerlachovský štít desať
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chodníkov v celkovej dĺžke
407 kilometrov na slovenskej
aj poľskej strane Tatier. Nájsť
tu môžeme viac ako 180 štítov,
70 plies, 16 vodopádov, 21 chát
a horských hotelov. To všetko v 67 tatranských dolinách.
Prvú verziu autori zverejnili
na začiatku tohtoročnej letnej sezóny a autori pokračujú
v prácach na nových funkciách
ako napr. predpoveď počasia,
informácie o náučných chodníkoch, detailnejšie plánovanie
túry, funkcia “Môj žurnál” - čo
je v podstate zoznam chodníkov a miest, ktoré som navštívil
alebo informácie o tatranskej
faune a flóre.“Chceme z toho
spraviť komplexnejšiu a hlavne
interaktívnejšiu aplikáciu. Experimentujeme s technológiou
Augmented Reality, aby bola
aplikácia schopná do obrazu
z kamery vykresliť názov štítu či
plesa,” dodali autori. P. Bartoš

V cirkusovom predstavení okrem profesionálov z organizácie Červený nos účinkovali aj nadané deti. .

ne cirkusové predstavenie. Koordinátorkou projektu Cirkus
Paciento je zdravotná klaunka
Gabriela Krajniaková: „V Cirkuse vystupujú dlhodobo hospitalizovaní pacienti, ktorí celý týždeň
so zdravotnými klaunmi nacvičujú cirkusové zručnosti ako napríklad žonglovanie, akrobaciu
a kúzla. Od pondelka do štvrtka
trénovali a dnes ich čaká vystúpenie, kde predvedú, čo sa naučili. Stanovú verziu cirkusu máme
počas leta v troch zariadeniach:
v Liečebnom ústave pohybového
ústrojenstva Marína v Kováčovej, v Detskej psychiatrickej
liečebni Hraň a v Národnom
ústave (bývalom Šrobárovom
ústave) v Dolnom Smokovci,
kde sme už šiesty rok. Veľmi radi
tu chodievame, máme podporu
zo strany personálu – vychádzajú nám v ústrety a tešia sa
na nás, ako aj my na nich. Je

to celé zamerané na deti, aby
nemysleli len na chorobu, ale
sústredili sa aj na niečo nové,
pozitívne, a na to, že život nie je
len o chorobe. Uvedomia si, že
aj v nich sa skrýva omnoho viac,
ako by sami povedali. Domov
sa vrátia nielen s tým, že boli
na liečení, ale že sa aj niečo nové
naučili, napríklad kúzla, ktoré
málokto pozná. Je krásne vidieť,
ako sa svet, ktorý máme naokolo
premení na magický, cirkusový.“
Vystúpenie pod cirkusovým
stanom si prišlo pozrieť množstvo rodičov, priateľov a personál zariadenia. Deti predviedli
skvelé cirkusové triky s klobúkom, žonglovanie, ale i tanec
a spev. Atmosféru dotvorila
hudobná kapela z radu zdravotných klaunov. Deti si odniesli
množstvo nových zážitkov, no
čo bolo najhlavnejšie – úsmev,
kb
ktorý pomáha.

Plese získate viac inštrukcií ako
zažiť nezabudnuteľné výlety v rodinnom kruhu. Turistika, výlety
a mnoho aktivít spríjemní najmä
mapa ale i možnosť zasúťažiť si
a vyhrať zaujímavé ceny.
Detská golfová škola a tábor
počas letných prázdnin vo Vysokých Tatrách. Pre deti vo veku
od 6 do 16 rokov sú pripravené
výukové aktivity. V desiatom
ročníku letného golfového tábora pod vedením profesionálneho
trénera sú určené ako aj začiatočníkom, tak aj pokročilým.
V skupinách od 5 po maximálne 8 juniorov sa nielen naučia
základy, môžu si zlepšiť vlastnú
hru a pripravený je aj negolfový
program. Na golfovom ihrisku
vo Veľkej Lomnici je možnosť
využiť aj wellnes centrum, výlety a množstvo oddychových
a vzdelávacích aktivít počas celého týždňa.
Letný divadelný festival
na Kežmarskom hrade pripravil pre milovníkov divadla
v čase od pondelka 16. do piatka 20. júla v nádhernom starobylom meste sériu predstavení.
V pondelok o 20.30 hodine sa
predstaví Divadlo Commedia
Poprad s predstavením DON
QUICHOT A SANCHO PANZA. Satirický a svetoznámy
príbeh chudobného španielskeho šľachtica a verného priateľa
Sancha Panzu. Divadelný súbor
Daxner z Tisovca v utorok večer predstaví hru BEŽNÝ DEŇ
V NEMOCNICI XY na motívy
hry R. Cooneyho so situačným
humorom. V stredu sa predstaví
Divadlo Babadlo Prešov s adaptáciou slovenskej ľudovej rozprávky „Hopsa, horsa, zem otvor
sa!“ hrou ALI BABA. Záver týždňa bude patriť Divadlu KĽUD
Kladzany s komédiou CICHO,
BO SKAJPUJEM S DZIVKU!
V závere piatkového večera sa
môžete tešiť na Komorní hudební divadlo Ostrava so pseudohistorickou hudobnou revue
ŠEST ŽEN JINDŘICHA VIII.
Vstupné na podujatie je za 5
eur a detské predstavenie za 2
eurá. V špeciálnej cenovej ponuke si môžete pozrieť štyri večerné programy za cenu 16 eur.
Predpredaj: Mestské kultúrne
stredisko Kežmarok, Starý trh
47, tel: 0904 496 442.
danbir
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Projekty mesta

Spoločný projekt cezhraničnej cyklotrasy
Vysoké Tatry - „Zakopane – Mesto Vysoké Tatry – Tatranské cyklotrasy“ je jedným z trinástich schválených projektov
v rámci Prioritnej osi Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho
dedičstva cezhraničného územia.
Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bolo na projekt cezhraničných cyklotrás
schválených celkovo takmer
1,7 milióna eur. Dotácia
pre mesto Vysoké Tatry je teda
vo výške až 1, 34 milióna eur.
Ďalšie finančné prostriedky
budú použité zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5% dofinancuje mesto z vlastných zdrojov.
Realizácia cyklotrás by mala
trvať do januára 2020.
Cyklotrasa na Tatranskej
strane povedie cez úsek Tatranská Lomnica – Tatranská
Kotlina v dĺžke 8,748 km a šírke 3 m.
Projekt zahŕňa zlepšenie
a rozšírenie existujúcej cezhraničnej cyklistickej trasy a Historicko – kultúrno – prírodnej
cesty okolo Tatier. Mesto Zakopané vybuduje v rámci projektu

cyklotrasu na ulici Bronislawa
Czecha v Zakopanom a naplánovaný je štrkový povrch medzi
betónovými obrubníkmi.
Trasa cyklochodníka začína
pri zástavke Tatranská Kotlina – Čarda, pokračuje po starej
lesnej ceste a lesnom chodníku
k zástavke Fľak a pozdĺž štátnej
cesty II/537 na Kežmarské Žľaby a Tatranské Matliare a končí
v Tatranskej Lomnici.
Zuzana Hlavatá, projektová manažérka mesta Vysoké
Tatry ďalej uviedla: „Okrem
budovania samotných cyklochodníkov sú súčasťou projektu aj tzv. mäkké aktivity
medzi ktoré patrí napr. inštalácia informačných tabúľ ale
tiež rozšírenie funkcionality
webovej stránky a mobilných
aplikácií „Tatry virtualne“,
ktoré sme vytvorili v rámci mik-

Pripravovaný cyklochodník medzi T. Kotlinou
a Ždiarom vedie aj okolo bývalého kameňolomu.

roprojektu „Vysoké Tatry cestou
necestou“. V súčasnosti sa tam
nachádzajú informácie o turistických chodníkoch vedúcich
predovšetkým k vysokohorským
chatám. V rámci tohto projektu plánujeme webovú stránku
aj mobilné aplikácie rozšíriť
o informácie k jednotlivým cyklochodníkom v Tatrách (dĺžka, ná-

ročnosť, GPS súradnice a pod.).“
Podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku je v prípravnej fáze
a naplánované na október tohto
roku. Následne sa začnú práce
a realizácia samotného projektu cyklotrasy medzi oboma
mestami.
danbir kb
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Moja škola

Zveľaďovanie okolia nekončí
Hoci deviataci zo Základnej
školy v Dolnom Smokovci
úspešne ukončili projekt Roots&Shoots, v rámci ktorého zveľaďovali okolie svojho bydliska
a školy, v prospešnej činnosti
chcú naďalej pokračovať.
Do celosvetového vzdelávacieho programu Roots&Shoots sa
zapojilo deväť Slovenských škôl,
medzi nimi aj dolnosmokoveckí
deviataci.
Pod vedením Renáty Olekšákovej koncom marca úspešne
obhájili projekt. Koncom júna
absolvovali výlet do hlavného mesta, kde získali certifikát
za úspešnú realizáciu projektu, ktorého hlavným cieľom je
zvýšenie motivácie a záujmu
nielen mladých ľudí pozitívne ovplyvňovať predovšetkým
svoje okolie a aktívne prístupovať k environmentálnym a sociálnym problémom. Koncom
školského roka odprezentovali
pred spolužiakmi, pedagógmi
a pozvanými hosťami dlhú cestu projektom, ktorého cieľom
bolo skrášliť okolie staničiek

Pri príležitosti ukončenia prvej fázy projektu odovzdal Ján Mokoš riaditeľovi ZŠ s MŠ Dolný Smokovec Ondrejovi Baloghovi geotextílie, o ktoré
ho žiaci požiadali, aby sa vysadené paviniče lepšie ujali.

zberného odpadu vysadením
paviniča. Tento projekt vznikol
na základe terénneho mapovania okolia školy, ako aj na základe dotazníkového prieskumu
a podnetov obyvateľov, ktorí
vyjadrili nespokojnosť s neestetickým vzhľadom kovových
staničiek na kontajnery. Okolo
šiestich staničiek vysadli nielen vďaka finančnej podpore
primátora a grantu z nadácie
Green Foundation celkovo sto
kusov paviniča. Projekt bude
prínosom v oblasti revitalizácie
a environmentalizácie. Vďaka
nemu staničky lepšie zapasu-

jú do prostredia, v ktorom sa
nachádzajú. Okrem toho sa
žiaci naučili lepšej kooperácii v kolektíve, komunikovali
s verejnými činiteľmi, rozhodovali o získaných financiách
z nadácie a mesta. Ako sami
povedali: človek si všetko viac
váži, ak to sám vytvorí. Žiaci sa
po skončení projektu oveľa viac
zaujímajú a starajú o svoje okolie. Na úspešnom pokračovaní
projektu participujú aj obyvatelia tejto mestskej časti, ktorí sa
tešia z milej aktivity a v období
sucha chodievajú mladé paviniče polievať.
kb

Hurá prázdniny!
Školákom po desaťmesačnom kolotoči povinností odzvonilo na dvojmesačné prázdniny. Od pedagógov si prevzali vysvedčenia a do lavíc zasadnú až 3. septembra. Desiatky žiakov tatranských
základných škôl čaká nástup na strednú školu.
a výchovu. Až 17 z nich si dalo

Posledný júnový týždeň sa
žiaci a pedagógovia rozlúčili
so školským rokom 2017/2018.
Za vytrvalú prácu získali koncoročné vysvedčenia, ktoré
boli pre mnohých vstupenkou
na vysnenú strednú školu.

Počas školského roka najviac žiakov navštevovalo základnú školu (ZŠ) v Tatranskej
Lomnici (204 žiakov). Na konci júna sa dvadsaťdva deviatakov rozlúčilo so školou, v ktorej získali základné vzdelanie

Rozlúčky s Materskou školou vo Vyšných Hágoch sa zúčastnili štyria predškoláci, ktorých sme slávnostne vyprevadili do základnej školy. Na rozlúčku si deti vyrobili 3D portréty a odpovedali na otázky - ozajstný rozhovor
do novín, ktorých často vtipné odpovede sme zapísali do tzv. Ja - listu
(v pozadí fotografie). Dvaja predškoláci sa ponáhľali užívať posledné predškolské prázdniny, a tak sa so spolužiakmi ani nestihli odfotiť. Opäť plakali
všetky pani učiteľky a váhali, či také šikovné deti do školy vôbec pustia C
Veselé leto plné zážitkov prajeme všetkým. 
Mária Gallíková

prihlášky na stredné odborné
školy (SOŠ), 4 na štvorročné
gymnáziá a 1 žiak ukončil povinnú desaťročnú dochádzku
a v štúdiu nebude pokračovať.
Do prvej triedy v septembri zasadne 18 detí, čo je taktiež najviac z troch tatranských škôl.
V Dolnom Smokovci študovalo
179 žiakov. ZŠ s MŠ v Dolnom
Smokovci sa rozlúčila s pätnástimi deviatakmi. Väčšina
z nich bude taktiež pokračovať
v štúdiu na SOŠ, dvaja na gymnáziu. V septembri škola príjme štrnásť prváčikov. Najmenšou z troch tatranských škôl je
štvorročná malotriedka vo Vyšných Hágoch. Najvyššie položená škola v celom Karpatskom
oblúku mala v spojených ročníkoch celkovo 21 žiakov. So štyrmi z nich sa na konci roka spolužiaci a učitelia museli rozlúčiť.
Jeden žiačik sa odsťahuje, ďalší
budú pokračovať vo vyšších
ročníkoch na druhom stupni
v Tatranskej Lomnici a v Dolnom Smokovci. 
kb

v skratke
Európska únia opäť rokuje
o zrušení letného času. V súčasnosti sa v krajinách EÚ posúva
čas dvakrát do roka, čo súvisí
so zohľadnením meniacej sa
dĺžky trvania denného svetla.
Letný čas na úrovni EÚ funguje od osemdesiatych rokov.
Smernica ukladá členským štátom povinnosť prejsť na letný
čas v poslednú marcovú nedeľu
a späť na zimný čas v poslednú
októbrovú nedeľu. Otázkou je,
či má posun viac pozitív (úspora
energie, možnosť tráviť viac času
vonku), alebo negatív na ľudský
biorytmus. Do 16. augusta bude
vo všetkých štátoch EÚ prístupný online dotazník, v ktorom
môžete vyjadriť svoj názor.
Minulý týždeň sa uskutočnilo jarné sčítanie kamzíkov.
Zúčastnili sa ho desiatky zamestnancov Štátnych lesov
TANAP-u, Správy TANAP-u,
PIENAP-u, kolegami z poľského
Tatrzańskiego Parku Narodowego, dobrovoľníkmi z Národného
parku Slovenský raj a SZOPK
Vysoké Tatry i Mestských lesov
Spišská Belá. Kamzíky rátali
na oboch stranách Tatier. Na základe spracovaných výsledkov
zistia, koľko jedincov prežilo
zimu a koľko mláďat pribudlo
na jar. Zamestnanci ešte spracúvajú sčítacie hárky z jednotlivých lokalít. O výsledkoch Vás
budeme informovať.
Učiteľ na Strednej odbornej
škole v Kežmarku, šíriteľ osvety
a kultúry, vedúci študentského
divadla Schola Humanitas, organizátor podujatí a iniciátor
odhalenia viacerých pamätných
tabúľ významným osobnostiam,
ale aj autor niekoľkých publikácií. To všetko a nielen to je
Milan Choma, ktorý tento týždeň predstavil v Podtatranskej
knižnici v Poprade svoju novú,
personálnu autobiografiu o svojom živote a tvorbe. Kniha nesie
názov „Podtatranec zo Zalužíc.“
Svätý Otec Ján Pavol II.
navštívil Slovensko 30. júna až
6. júla 1995. Okrem eucharistických návštev Nitry, Košíc,
Prešova a Levoče vyslovil želanie odpočinúť si vo Vysokých
Tatrách. Na Sliezskom dome 3.
júla posvätil horolezecký čakan
a lano, ktoré sú dodnes uložené
v dome HZS v Starom Smokovci. Pápeža Jána Pavla II. vyhlásili
5. decembra 2012 v kostole svä(pokračovanie na str. 12)
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tého Cyrila a Metoda v Terchovej za patróna Horskej záchrannej služby (HZS) na Slovensku.
V Kaviarni a čajovni U Vlka
sa uskutočnila beseda s Jurajom
Šebestom, riaditeľom Mestskej
knižnice v Bratislave, moderátorom rádia Devín, prekladateľom
a spisovateľom. Čítali sa úryvky
z dvoch jeho próz písaných z pohľadu jeho detí – dcéry (Venussha) a syna (Keď sa pes smeje).
Spisovateľ porozprával o svojej
pedagogickej práci, odborných
publikáciách, prekladoch i dramatizáciách divadelných hier.
Prezradil aj niečo o pripravovanom utopistickom diele zameranom na problémy súčasnosti.
Už 5. krát vystúpi v Tatrách
Medzinárodný detský husľový
orchester pod vedením huslistky
a pedagogičky Terezy Novotnej.
V sobotu 14. júla o 12.00 hodine
zahrá pod šírim nebom na Skalnatom plese 33 detí zo Slovenska,
Čiech, Ruska, Kanady, Portugalska, Mexika a Hong-Kongu.
Od nedele sa znížili sadzby
za 33 vybraných priestupkov
menej závažného charakteru.
Za päť mesiacov tohto roka evidovali policajti 5 247 dopravných
nehôd, pri ktorých zomrelo 81
osôb. Hlavnými príčinami nehôd
naďalej zostáva porušenie povinnosti vodiča, nedovolená rýchlosť
a nesprávna jazda cez križovatku.
Zmeny sa týkajú napríklad nasledovných priestupkov: vedenie
vozidla bez platných dokladov
predpísaných zákonom 10-30€
(predtým 30€), vedenie nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu (menej ako 0,48 mg etanolu
na liter vydýchnutého vzduchu)
20€ (predtým 30-50€), náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle
zastavenie ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky 30-50€
(predtým 50€), používanie hanlivých gest voči ostatným účastníkom cestnej premávky 30-50€
(predtým 50€), vyhadzovanie
predmetov z vozidla/obťažovanie
iných osôb nadmerným hlukom,
prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata
alebo zbytočným ponechaním
motora stojaceho vozidla v chode
10-30 € (predtým 20-40€). Najčastejšie sankcie za priestupky
pri prekročení najvyšších dovolených rýchlosti ostávajú nemenné - v blokovom konaní na mieste až do výšky 800€.
kb

Tatranské spektrum

Tattoo Show Tatry po prvýkrát aj u nás
Piaty ročník sa rozhodli usporiadatelia využiť potenciál a krásu Tatier a zorganizovať namiesto
tradičného Prešova stretnutie pod končiarmi štítov. Podarilo sa a na prelome júna a júla sa
počas dvoch víkendových dní odprezentovali najlepší slovenskí i zahraniční tatéri. Nechýbali
ani mladé talenty, barberi a program so živou hudbou, Dj-mi, graffiti či ukážky tvorby každého
účastníka. Návštevník si odniesol aj tetovanie a zažil si tak atmosféru, ktorá sa denne nevidí.
Súťaž, prezentácia tvorby, výmena skúseností a priateľstvá.

Počas dvojdňového programu bola pre tatérov pripravená najmä súťaž, kde sa bolo
možné prihlásiť iba do jednej
kategórie. Súťažilo sa v malom
tetovaní (čiernobiele, farebné)
do formátu A4 a veľké nad formát A4 či kategória horskej
tematiky. Pravidlá upravovali
aj spôsob prezentácie a hodnotila sa tak aj samotná profesionalita a samozrejme originalita či kreativita umelca. Víťazné
tetovania tak boli automaticky
zaradené do kategórie Najlepšie tetovanie Tattoo Show
Tatry 2018. Súťaž hodnotila
medzinárodná, odborná a nezávislá porota bodovým systémom od 1 po 10 a najlepší boli
ocenení.
Nechýbali miestny tetéri, susedia z Čiech, Poľska ale i zahraniční účastníci zo Švajčiarska,
Rakúska či Nového Zélandu.

Milovníci tetovania v Tatrách potešili nejedného návštevníka.

Michal Čupka alias Myšiak
Tattoo je miestny tatér, ktorý nám o svojich začiatkoch
prezradil viac a zasvätil nás
do svojho sveta.
„Pre mňa osobne je predstavenie na takejto súťaži v prvom
rade akousi poctou, je to také
nehmotné ocenenie. Je to ale
aj perfektná prezentácia a príležitosť ukázať svoju prácu ľuďom ktorí sa prišli na túto akciu
pozrieť a vidieť moju prácu, ale

aj prácu mojich kolegov zo štúdia Nygma,“ prezradil nám
v úvode Michal Čupka.

Niekde si musel začať, čo ťa
motivovalo, respektíve ako sa
zrodil tatér pod Tatrami?

„Tetovaniu sa venujem zhruba 7 rokov, z toho profesionálne
sú to 2 roky. Začalo to kreslením fixami po rukách spolužiakov už na základnej škole, naplno sa to ale rozbehlo počas
štúdia na vysokej škole. A prečo? Rád som kreslil, tetovanie
ako také ma takisto zaujímalo,
tak som to chcel skúsiť. Tetoval
som kamarátov a známych, ešte
doma v "detskej" izbe, väčšinou
cez víkendy a postupne sa zdokonaľoval. Po skončení vysokej
školy som doplnil kolektív štúdia Nygma v Poprade kde tetujem pod prezývkou Myšiak.
Motiváciou je už len to že som
si splnil sen, že robím to čo ma
baví a tešia ma spokojní zákazníci,“ predstavil svoje začiatky
Myšiak.

Počas show sa súťažilo, vyhrali
ste? Aké úspechy máš ty a tvoj
kolektív za sebou? Hoci povedzme si rovno, aj poctivá práca
snov má svoje čaro.

„Polica s oceneniami je zatiaľ
prázdna, vlastne žiadnu takú policu nemám, C možno niekedy
nabudúce. Chváliť sa sám nebudem, to prenechám iným, najmä
zákazníkom s ktorými sa spolu
stretávame v tetovacom kresle
u nás v štúdiu, alebo fanúšikom
ktorí sledujú moju tvorbu na sociálnych sieťach, za čo im patrí
veľké ďakujem,“ ukončil rozhovor Michal Čupka zo štúdia Nygma v Poprade.
danbir
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M e m o r i á l b r at o v B o r n e m i s z o v c o v
Prvý júlový víkend sa už tradične stretli
milovníci parkúrového skákania na Memoriály bratov Bornemiszovcov na Kolbisku
v Tatranskej Lomnici.
Organizátor Peter Mikulášik dostal vzácny
dar od miestneho kováča Jakuba Talára v podobe krásneho erbu s podkovou pre šťastie.
Ako tradične toto podujatie organizujú:
Združenie pre zachovanie jazdeckého športu
v Tatrách, Mesto Vysoké Tatry a Štátne lesy
TANAP- u. Počas dvoch dní sa konalo celkovo desať súťaží. Víťazom súťaže Parkúr Z sa
stala Kludia Pačutová JK VMV Košice. Cenu
primátora Vysoké Tatry si odniesol Jan Cigan z JK JMC Lužany pri Topli. „Cenu Petra
Mikulášika“ skok mohutnosti získal Zdeno
Kuchár JK Slávia Spišská Nová Ves
Zo žien zahviezdila najmä Carla Kostková
z Rožňavy, Beata Krajčiová RK COOL Spišská Nová Ves i spomínaná Klaudia Pačutová.
danbir

Letný beh na lyžiach

Tradičný memoriál
prinesie množstvom noviniek
Memoriál Jána Stilla v behu do vrchu sa uskutoční už
19. krát. Organizátori pripravili počas dvoch dní okrem
bežeckých zážitkov viacero noviniek, ako napríklad
krst knihy legendárneho maratónskeho bežca či pokus
o zápis do knihy rekordov.

Ilustračná foto
Prvý júlový deň sa súťažilo na medzinárodných pretekoch na lyžiach.
V nedeľu, 1. júla sa v Česku, vo Velkých Karloviciach, uskutočnilo prvé
kolo Steiger Slovenského pohára v behu na kolieskových lyžiach.
Podujatie malo netradičný nádych "Československého" alebo "federálneho" súperenia vzhľadom na spoločnú termínovú zhodu Slovenského i Českého pohára v behu na kolieskových lyžiach. Podujatie bolo zaujímavé
svojou trasou a náročným profilom. Športovci odštartovali s hromadným
štartom a klasickou technikou sa z obce Karolínka museli "vyštverať" až
do cieľa na Kohútku. S traťou si najlepšie poradila u žien Alena Procházková (Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica) a mužský celkovo najrýchlejší
čas dosiahol Peter Mlynár z ŠKP Vysoké Tatry.
red.

Dejiskom pretekov bude
Nová Lesná, obec s najkrajším
výhľadom na Vysoké Tatry.
Práve odtiaľ pochádza množstvo horských vodcov, vrátane
Jána Stilla (1805-1890), ktorý
ako prvý vystúpil na Gerlachovský štít.
V piatok, 13. júla sa uskutoční obľúbený, menej náročný večerný beh Night
run. Piaty ročník večerného
behu odštartuje o 20.00 hodine a povedie ulicami Novej
Lesnej v celkovej dĺžke 5 700

metrov. V sobotu sa okrem
klasického Memoriálu Jána
Stilla pobeží aj menej náročný
„MINI“ Memoriál s cieľom
v Starom Smokovci. Nároč(pokračovanie na str.14)

Cykloturistická nonstop jazda TRNAVA – RYSY
Cykloturistická
nonstop
jazda Trnava-Rysy so svojim 41. ročníkom zavíta 19.
júla do Tatier. Jedinečné podujatie sa ako tradične bude
konať aj počas tohtoročného
leta v dňoch od 18. až 20. júla
pod záštitou najúspešnejšej
slovenskej paralympioničky
v streľbe Veroniky Vadovičovej. Rovnako ako po minulé
roky bude trasa venovaná
odchodu trnavskej posádky
a dobrovoľníkov do Sloven-

ského národného povstania
SNP. Úvodná trasa je preto
nasmerovaná práve po cestách predkov až po Horné
Hámre. Pripravená je viac
ako 300 kilometrová trasa
s približne 160 cyklistami
a vo voľnom programe tiež
výstup na obľúbené turistické
štíty ako Rysy či Kriváň. Organizátori podujatia veria, že
obľúbenosť podujatia priláka
aj množstvo divákov.
danbir
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T r ad i č n ý m e m o r i á l
prinesie množst vom noviniek
(dokončenie zo str. 13)

ný beh do vrchu odštartuje
v Novej Lesnej o 15.00 hodine.
Bežcov a nordic walkerov čaká
9 370 metrov dlhá asfaltová
trať s cieľom na Hrebienku,
resp. kratšia, 6 600 metrová
trať s cieľom pri Amfiteátri
v Starom Smokovci. Memoriál
Jána Stilla je súčasťou Slovenského pohára v behu do vrchu
a Tatry Prestige Tour, ako
aj Železničiarskych majstrovstiev ČR a SR v behu do vrchu,
čo zvýši jeho atraktivitu. Všetci účastníci, profesionálni
i amatérski bežci, získajú v cieli jedinečné účastnícke medaily zo série Tatry Prestige Tour.
„Dvojdňové podujatie odštartuje už v piatok Night runom. Registrovalo sa už vyše
260 pretekárov. Súčasťou behu
bude uvedenie knihy Róberta
Štefka – historicky najlepšieho maratónca, ktorý je rodákom z Popradu. Pokúsime sa

aj o zápis do Slovenskej knihy
rekordov s rekordným počtom
500 bubeníkov a účinkujúcich
na jednom mieste. V sobotu nás
čaká klasický Memoriál Jána
Stilla, ktorý odštartuje v Novej
Lesnej o 15.00 hodine, s cieľom
na Hrebienku. Na štart sa postavia aj bývalé bežecké legendy
ako napríklad Vanko, Štefko
a Bajčičák. Beh organizujeme
v spolupráci s mestom Vysoké
Tatry,“ povedal hlavný organizátor pretekov, starosta obce
Peter Hritz.
Okrem napínavých športových výkonov budú zaujímavé
aj sprievodné podujatia. Počas
piatkového večera sa účastníci
i návštevníci môžu tešiť na vystúpenie hudobnej skupiny,
na bubnovú show a pokus o rekord v bubnovaní v podaní skupiny BATIDA, špeciálny FITNESS FUN TRÉNING pre
tých, čo majú chuť na zlepšenie kondície a rozcvičku

OBCHODNÉ VEREJNÉ SÚŤAŽE
Dom služieb Starý Smokovec
- Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodné verejné súťaž č. 150 a 153/2018
na nájom nebytových priestorov v Dome
služieb Starý Smokovec. Bližšie informácie na www.vysoketatry.sk, alebo na tel.
čísle 052/4780436.
Areál časť bývalého záchytného parkoviska,
vrátane obslužného objektu Tatranská Lomnica
- Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž
č. 152/2018 na nájom časti bývalého záchytného parkoviska
vrátane obslužného objektu Tatranská Lomnica. Bližšie informácie www.vysoketatry.sk, alebo na tel. čísle 052/4780436.
Centrum obchodu a služieb Tatranská Lomnica
-Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž
č. 151/2018 na nájom nebytového priestoru v Centre obchodu
a služieb Tatranská Lomnica. Bližšie informácie www.vysoketatry.sk, alebo na tel. čísle 052/4780436.
Centrum služieb Dolný Smokovec
-Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž
č. 145/2018 na nájom nebytového priestoru v Centre služieb
Dolný Smokovec. Bližšie informácie www.vysoketatry.sk, alebo na tel. čísle 052/4780436.
Bývalá kotolňa Nový Smokovec
-Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž
č. 154/2018 na nájom nebytového priestoru – bývalá kotolňa
Nový Smokovec. Bližšie informácie www.vysoketatry.sk, alebo na tel. čísle 052/4780436.

pod dozorom profesionálnych
trénerov. V sobotu je pripravené stretnutie s významnými osobnosťami a úspešnými
športovcami súčasnosti i minulosti, do rytmu bude hrať DJ
a poteší aj zaujímavá tombola.

Beh je súčasťou série bežeckých a nordic walking podujatí
Tatry v pohybe Prestige tour,
ktoré ukončí 1. septembra Podtatranský polmaratón a Primátorská desiatka v Poprade.
Zároveň sa rozhodne o Bežeckom kráľovi a kráľovnej Tatier
– najlepších bežcoch v celkovom hodnotení jednotlivých
kb
pretekov tohto leta.

41. ročníka Malého Štrbského maratónu sa zúčastnilo 675 bežcov zo Slovenska, Česka, Kene, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Nemecka. Na hlavnej
31 kilometrovej trati zo Štrby do Liptovskej Tepličky a späť dosiahol najlepší čas Keňan Geoffrey Githuku Chege (1:41:07). Najlepší Slovák Tomáš
Kopčík (1:55:42, Trnava) bol v absolútnom poradí piaty. Najrýchlejšou
ženou sa stala Češka Marcela Joglová (2:02:52). Stále viac populárnu 10
kilometrovú trať zo Štrby cez Vyšnú a Nižnú Šuňavu absolvovalo spolu
287 bežcov. Preteky boli súčasťou bežeckej série Tatry v pohybe Prestige
Tour, kde každý pretekár získal účastnícku medailu, ktorá spolu s medailami z ďalších piatich podujatí vytvára panorámu Vysokých Tatier. Séria
pokračuje Memoriálom Jána Stilla.
kb
M. Tomko
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Inzercia

Tipy z tatranskej

knižnice

Predám leštený smrekový
tatranský obklad perodrážku
3€/m2, zrubový obklad, hranoly aj dlážku na podlahu. Tel:
0908 234 866.

SILVA, Daniel: Čierna vdova

Najnovší strhujúci triler z populárnej série Daniela Silvu. Legendárny špión a reštaurátor Gabriel
Allon sa chystá prevziať funkciu
riaditeľa izraelskej tajnej služby,
no v poslednej chvíli mu tom zabráni bombový útok v parížskej
štvrti Marais.

Prijmeme upratovačky
a chyžné pre hotelové, bytové a komerčné priestory.
0910 964 977
Čistenie kobercov, sedačiek,
automobilov. Cenník na www.
tepovanie-poprad.sk, Tel: 0907
437712,domácnosti aj firmy.

NESBO, Jo: Smäd

V Osle nájdu mŕtve ženské telo
vo vlastnom byte obete. Na krku
má stopy po železnom chrupe
a z tela vycicanú krv. Vyšetrovací
tím vedie Katrine Brattová. Vraždy odkazujú na prejavy vampirizmu, ktorý mnohí kriminálni
psychológovia vnímajú veľmi
kontroverzne.

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

BALOGH, Mary: Vášeň ako liek

Ďalšia fascinujúca historická romanca z úspešnej série obľúbenej
autorky. Potom, ako lady Imogen
Barclayová počas napoleonských
vojen videla zomierať svojho manžela, utiahla sa do rodinného sídla
v Cornwalle s nádejou, že nový
majiteľ nikdy nepríde narušiť jej
krehký pokoj.

Súrne hľadám byt na prenájom vo Vysokých Tatrách. Tel:
0949 202 493.

STEEL, Danielle:
Modrooký chlapec

Tento román je azda to najlepšie, čo Danielle Steel vytvorila. Je
to pútavý príbeh o temnom tajomstve, o druhej šanci a sile lásky
a odvahy, ktorú každý z nás potrebuje na prekonanie najväčších
životných problémov.
CHRISTIE, Agatha: Po pohrebe

Vynikajúca detektívka z pera
legendárnej Agathy Christie. Keď
bohatý podnikateľ Richard Abernethie náhle zomrie, jeho sestra
Cora Lansquenetová je presvedčená, že nezomrel prirodzenou
smrťou.
FULMEKOVÁ, Denisa: Konvália

Príbeh židovského dievčaťa Vali
Reiszovej, ktorá sa počas holokaustu stala matkou dieťaťa františkánskeho mnícha a exponovaného slovenského básnika Rudolfa
Dilonga.
NAGYOVÁ - DŽERENGOVÁ, Petra:
Manželky a tie druhé

Štyri priateľky. Na všetko. Na život, aj na smrť. Jedna ochorie, dve
opustia manželia a štvrtá od neho
odíde sama. Príliš veľa zmien
pre každú z nich… Našťastie,
majú jedna druhú a podržia sa navzájom. Lebo vedia, že muži prichádzajú a odchádzajú. 
(kap)

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

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
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Kalendár podujatí

Kalendár kultúrnych a športových podujatí
vo Vysokých Tatrách

22

BAJKERI

Tatranská Lomnica - mestský park

Film, CZ, 2017, 97 min. Do 12 rokov nevhodný.

DVA TUCTY ČERVENÝCH RUŽÍ
Tatranská Lomnica - Hotel Lomnica

Divadelná komédia v podaní Divadla Paľa Bielika
Tatranská Lomnica. Premiéra.

O JANKOVI A MARIENKE
Tatranská Lomnica - mestský park

Divadelná rozprávka pre deti v podaní Divadla RAMAGU
zo Spišskej Starej Vsi.

ZÁKON ŽIEN

Nový Smokovec - Kúpele, a.s., kongresová sála
Divadelné predstavenie v podaní Divadla NA DOSKE
z Prešova.

STREDA

Pôvodná slovenská opereta v podaní Divadelného
súboru HRON z Kozároviec.

22
25

17:30 h

Tatranská Lomnica - mestský park

18:00 h

VY KRÁSNE TATRY MALEBNÉ

NEDEĽA

12.7. - 25.7. 2018

Vstupné: 0,5 € - 2 €

celý
mesiac

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Koncert spievajúcej huslistky so sprievodnou kapelou.

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

Vstup voľný

celý
mesiac

celý
mesiac
09:00-18:00

SOBOTNÉ SOIREÉ

Nový Smokovec - Kúpele, a.s., kongresová sála
komorný koncert. Účinkujú: Tereza Novotná (husle),
Zulﬁzar Zázrivá (klavír), Pavol Huško (gitara) a
Filip Šperka (husle).

celý
mesiac

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

GERO QUARTET

Tatranská Lomnica - mestský park

Jazzový koncert s hosťom Erichom Bobošom Procházkom.

Komorný koncert.

MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ
VILA FLÓRA
Expozície:

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

TATRANSKÁ ŠPORTOVÁ SIEŇ SLÁVY
TAJOMNÉ SAVANY AFRICKÉ Výstava

veľkoplošných fotograﬁí Jozefa Česlu.

Vstup voľný

Nový Smokovec - areál Kúpeľov a.s.

Tatranská Kotlina - areál Sanatória

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

okrem pondelkov

MIRIAM KAISER BAND

ČESKOSLOVENSKÉ DUO

Starý Smokovec

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

Koncert zostavený zo známych slovenských hitov
v podaní Petra Pavlička a Zuzany Gállyovéj

Film, DE, 2017, 111 min. Do 12 rokov nevhodný.

Koncert country-rockovej skupiny zo Spišskej Novej Vsi.

VÝSTAVY

Tatranská Kotlina - areál Sanatória

Tatranská Lomnica - mestský park

Tatranská Lomnica - mestský park

Vstup na všetky podujatia voľný

DUO CHILLS

RANDE NASLEPO

THE COLT

Organizátor Tatranského kultúrneho leta: Mesto Vysoké Tatry – oddelenie kultúry
a športu kulturasport@vysoketatry.sk, +421 52 47 80 455-6
za spoluúčasti OOCR Región Vysoké Tatry a Ministerstva dopravy a výstavby SR

Vstupné: 6-9 €

19:00 h

17:30 h

21:00 h

18:00 h

19:00 h

16:00 h

19:00 h

21:15 h

17:00 h

13
13
14
15
15
18
20
21
21

16:00 h

NEDEĽA

SOBOTA

SOBOTA

PIATOK

STREDA

NEDEĽA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

PIATOK

PROGRAM TATRANSKÉHO KULTÚRNEHO LETA

KALENDÁR
PODUJATÍ

MAJSTRI SVOJHO REMESLA II.
Tatranská Lomnica - Galéria ÚĽUV

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

TATRANSKÝ ŠPERK

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

Organizátor: Galéria Tatranský šperk, +421 904 126 540

TRICKLANDIA

Starý Smokovec - Tricklandia

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

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

viac na www.vysoketatry.sk

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

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

