POPRAD
Mesačník

Ročník: II.

Číslo 9

Nepredajné

September

2021

Školy sú na nový
školský rok
pripravené

„Ochutnali sme“
Slovensko

Mesačník

POPRAD

MESAČNÍK POPR AD
Vydáva Mestská informačná kancelária Poprad.
Zodpovedná osoba:
Ing. Lucia Pitoňáková – riaditeľka MIK Poprad.
Zodpovedná redaktorka:
Mgr. Jana Pisarčíková – referát redakcie
Sídlo vydavateľa:
MIK Poprad, Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad,
tel.: 052/436 11 92, 052/772 17 00,
e-mail: riaditel@visitpoprad.sk,
web: www.visitpoprad.sk,

2

IČO: 42 381 193.
Adresa redakcie: Mestský úrad Poprad, referát redakcie
mesačníka Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad,
tel.: 052/716 72 54,
e-mail: jana.pisarcikova@msupoprad.sk,
Športový redaktor:
Marek Vaščura
web: www.poprad.sk.
Periodicita: Občasník.
Tlač: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej
brigády 749/13, 058 01 Poprad. ISSN 1339-6684, EV 5876/20

September 2021

OBSAH

EDITORIÁL
Zvončeky opäť zazvonia

4-5. Školy sú na nový
školský rok
pripravené

6-7. „Ochutnali sme“
Slovensko

8. Uctili si pamiatku
obetí okupácie

10-11. Informácie

9. Výstava spod Tatier zaujala
českých susedov

z mesta

14. Cestovanie bez

drobných vo vrecku

16-17. Augustová

výdatná nádielka
kultúry

20-21. Pre obličky
soľ nie je
nad zlato

23. Spoločenská rubrika
26-27. Futbalisti sa snažia 		
postaviť na vlastné
nohy

29. Voľný čas

12-13. Popradčan mesiaca
15. Matejovčan pred

panelákom vysadil
kvety

18-19. Popradčania

		
		

sú v zbere BIO
odpadu zodpovední

22. Čitateľov v Podtatranskej
knižnici potešia nové
knihy

24-25. Slalom na suchu?
Prečo nie?!

28. Majstri sa pretancovali
do sveta

30. Program Kina Tatran

Prázdniny akosi rýchlo zbehli.
Počasie v Poprade sa už pomaly mení na to jesenné. Začína sa
nový školský rok. Pamätáte si ešte
na chvíle, keď ste po prvýkrát vzali
tašky na plecia a vybrali sa do školy? Ja si dodnes pamätám, keď som
ako malá prváčka s dvomi copami
kráčala prvýkrát do školy na Tajovského ulici. Starší súrodenci sa mi
smiali, pretože školská taška bola
doslova väčšia ako ja. Keď som kráčala pred nimi, zozadu bolo vidieť
len trošku z nôh a dva copíky po krajoch. Mne to ale bolo jedno. S hlavou hrdo vztýčenou som kráčala neznámymi chodbami až k mojej prvej
triede. Rodičia nám zamávali a dvere sa zatvorili. Dodnes si pamätám
vôňu lavice, ktorú som zacítila vtedy
prvýkrát. Pamätám si hlas prvej pani
učiteľky, a tiež to, s akým nadšením
som sa na ňu pozerala. Hltala som
každé jej slovo. Neskôr som prišla
na to, koľko veľa trpezlivosti s nami
musela mať. Hlavne so mnou, keď
sa mi nedarilo ani po stýkrát napísať
správne malé písané f. Priznám sa.
Dodnes ho rukou správne nepíšem
a podobá sa skôr na husľový kľúč.
Neviem prečo, ale toto písmenko mi
akosi do rukopisu nesedí. Najkrajšou
spomienkou na môj prvý školský
deň ale bola tá, keď sme vychádzali
prvýkrát z triedy. Pani učiteľka nám
povedala, že rodičom môžeme iba
zakývať. Každý z nás kráčal za ruku
so svojim spolusediacim a rodičia
stáli po bokoch chodby. Hrdo sme
takto samostatne prešli celou školou až pred vchod do budovy. Museli sme predsa všetkým takto dokázať, že sme už veľkí prváci. Keď som
ešte študovala, ľudia mi zvykli hovorievať, že škola je tá najkrajšia časť
života. Vždy som hrdo oponovala,
no dnes viem, že ak by existoval
spôsob, rada by som čas pretočila
a prežila to celé opäť odznova. Všetkým prváčikom želám, aby si svoj
prvý školský deň i rok užili plnými
dúškami. Veľa nových zážitkov, vedomostí, úspechov. Starším žiakom
veľa cieľavedomosti a trpezlivosti
pri získavaní nových vedomostí.
Mgr. Jana Pisarčíková,
vedúca redaktorka
mesačníka Poprad
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Školy sú na nový
školský rok
pripravené

Prázdninám už odzvonilo a naše ratolesti sa opäť vyberú plniť si svoje povinnosti.
Popradské školy sú na nový školský rok pripravené. Ministerstvo školstva všetky
pokyny súvisiace s pandémiou zverejnilo krátko po polovici augusta. S vedúcou
odboru školstva, mládeže a športu MsÚ Poprad Editou Pilárovou sme zhrnuli všetky
dôležité informácie o tom, ako bude nový školský rok vyzerať. Dobrou správou je, že ak
sa situácia bude vyvíjať priaznivo, vyzerá to tak, že plošne sa už školy zatvárať nebudú.

Š

kolské tašky na pleciach, prezúvky pripravené v rukách. 2. septembra začína ďalší školský rok. Dobrou
správou pre rodičov i žiakov je, že sa otvárajú všetky školy bez rozdielu. „Školy sa už nebudú môcť uzavrieť
na základe rozhodnutia zriaďovateľa ani riaditeľa školy.
Ak bude situácia v meste kritická, o zatvorení škôl môže
rozhodnúť len Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Inak platí, že zatvárať sa budú už iba triedy, v ktorých sa objaví pozitívny prípad,“ uviedla Edita Pilárová,
vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ Poprad.
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Do karantény nepôjdu všetci
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Pre všetky školy je práve táto informácia hodnotnejšia ako zlato. Ak sa trieda ocitne v karanténe, bude
trvať 14 dní. „Do karantény ale nepôjdu žiaci, ktoré sú
zaočkované, a tiež tie, ktoré COVID prekonali, čo trošku
skomplikuje školám život, pretože ak bude zlý pomer
žiakov, ktoré sa budú učiť prezenčne a ktoré budú doma
na dištančnom vzdelávaní, bude komplikovanejšie zabezpečiť vyučovanie pre všetkých,“ vysvetlila Pilárová.
Učiteľ sa totiž bude musieť venovať žiakom v triede.
Na popradských školách už ale majú plán. „Naše školy sú
zabezpečené tak, že každý učiteľ už má notebook, počítač, tablet. Ak budú žiaci na dištančnom vzdelávaní a aj
v triede, učiteľ sa jednoducho napojí aj na počítač a bude
robiť výklad pre žiakov v triede a žiaci v domácnostiach
ho tak budú môcť počúvať,“ povedala.

Dezinfekcia, žiariče, teplomery
Počas leta si školy robili zásoby dezinfekcie i čistiacich
prostriedkov. Ministerstvo školstva dokonca na ne vyčlenilo aj balík peňazí. „Materské školy dostanú 150 eur
na školu a 5 eur na každé dieťa a každého zamestnanca.
Základné školy dostanú 5 eur na každé dieťa a každého
zamestnanca. Tento balíček pomôže trošku zmierniť výdavky,“ vysvetlila Pilárová. Ako sama povedala, čistiacich
prostriedkov potrebujú pomerne veľké množstvo. „Ako
to pri deťoch chodí, keď používajú napríklad papier, aj
keď je na utretie postačujúci jeden kúsok, vytiahnu si ich
aj päť.“ V popradských školách nenakupovali tú najlacnejšiu a najchemickejšiu dezinfekciu. „Išli sme do lepších
variantov, ktoré nepoškodzuje pokožku ani dýchacie
cesty detí,“ dodáva vedúca odboru školstva. Všetky školy
majú aj germicídne žiariče, teplomery, dávkovače mydla.
Nástup do školy
Príchod detí na začiatku školského roka nebude podmienený preukázaním sa negatívnym výsledkom testu.
Je ale jedna vec, na ktorú rodičia nesmú zabudnúť. „Musia priniesť doklad o bezpríznakovosti žiaka, ktorý nájdu
na stránke Ministerstva školstva. Doklad je dobrovoľný pre rodičov, ak je okres v zelenej farbe. Poprad je už
v oranžovej, a teda je to povinné.“ Školy v tejto súvislosti
rodičov oslovili aj cez edupage. „Doklad je možné poslať
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elektronicky, alebo priniesť so sebou pri nástupe do školy. Ak dieťa doklad neprinesie, považuje sa za príznakové
a nemalo by byť vpustené do budovy školy. Tento doklad
musí zákonný zástupca doniesť vždy vtedy, keď dieťa tri
dni po sebe nebude v škole. Platí to aj pre víkend, štátny sviatok a podobne,“ uviedla Pilárová. Nový školský
rok bude začínať tradične o 9.00 hodine. Deti by mali
prichádzať v 15 minútových intervaloch. Tieto informácie je potrebné sledovať na webovom sídle školy, ktorá
určí, ktoré triedy, ktorým vchodom a v akom čase budú
púšťať do školy. „Využité budú všetky vchody v škole
a učitelia v MŠ budú robiť ranný filter. Ak by bola situácia
vážnejšia, budeme merať aj teplotu. Meranie teploty je
dobrovoľné, ale ak sa škola pre tento krok rozhodne, je
to povinné pre všetkých žiakov. Podmienky vstupu do
budovy školy budú zverejnené vopred. “
Testy na doma
Novinkou je, že Ministerstvo školstva umožnilo rodičom nechať si deti pred nástupom do školy otestovať.
„Nie je to povinné, je to dobrovoľné. Absolvovať môžu
buď kloktacie testy, alebo si požiadať o antigénové
(25 kusov), ktoré dostanú na samovyšetrenie v domácnosti. Riaditelia škôl budú zisťovať od 23.9. záujem rodičov o takéto testovanie.“
Ako to bude s vyučovaním?
Čo sa týka vyučovania, malo by prebiehať v tradičnom
režime. Ministerstvo neodporúča ranné triedy v školách
a v školskom klube. „Nie je to ale dlhodobo udržateľné.
Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať. Ak to dovolí, budeme mať aj zberné triedy.“ Neodporúča sa tiež telesná
výchova v telocvični, ale v exteriéri. „Nakoľko ide jeseň,
tak vonkajšia telocvičňa dlho fungovať nebude. Ak sa ale
nebudú pri telesnej výchove miešať triedy, tak ich budeme využívať. Deti sú predsa vždy podelené v rovnakých
skupinách. Telocvične budú môcť využívať od 2. 9. aj nájomcovia.“
Čo ak chcem dieťa ospravedlniť z vyučovania?
Ak sa dieťa necíti dobre, rodič má možnosť ospravedlniť dieťa na obdobie maximálne piatich dní za sebou.
„Ak ostáva doma dlhšie ako 5 dní, je nutné predložiť potvrdenie od lekára o chorobe. Nárok na OČR bude mať

rodič len v tom prípade, ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodne o prerušení vyučovania v triede alebo dieťa vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekár.
Ak sa rodič dobrovoľne rozhodne nedať dieťa do kolektívu, lebo má obavy, na OČR nebude mať nárok.“
Balíčky pre prváčikov
Mesto Poprad prvýkrát na začiatku minulého školského roka pre popradských prváčikov pripravilo balíčky.
Inak tomu nebude ani teraz. „Rodič tak získa základné
pomôcky pre prváčika s trvalým pobytom v meste Poprad, aby ich nemusel sám kupovať. Je to pomoc mesta
Poprad mladým rodinám.“
Povinné predprimárne vzdelávanie
Novou zmenou v školskom systéme je, že od septembra 2021 bude povinné predprimárne vzdelávanie,
čo v praxi znamená, že každé päťročné dieťa musí povinne navštevovať materskú školu. Pre popradské materské školy kapacitné problémy nevzniknú. „Prijímame
do materských škôl deti od 3 rokov. Dokonca berieme aj
mladšie deti, ak potrebujeme doplniť stav. Vybudovali
sme aj novú triedu v materskej škole na Jarnej ulici. Každý rok dobudovávame triedy tak, aby sme pomohli čo
najväčšiemu počtu rodičov, ktorí majú záujem umiestniť
svoje dieťa do materskej školy,“ objasňuje Pilárová. V závere vedúca odboru školstva povedala, že všetky školy
i školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Poprad prešli väčšími či menšími rekonštrukciami, opravami, údržbou počas letných prázdnin. „Všetci v školách
pracovali ako včeličky. Všetko je pripravené na začiatok
školského roka. Školy sú vyčistené, vyvoňané a tešíme sa
už len na žiakov,“ uzavrela.
Rúška
Žiaci a zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne
platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Výnimku majú deti do 6 rokov (deti v materských školách)
a žiaci so závažnými poruchami autistického spektra,
so sluchovým postihnutím, so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a ich pedagógovia.
Jana Pisarčíková

HLAVNÁ TÉMA
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„Ochutnali sme“ Slovensko
Už po deviatykrát popradské
námestie začiatkom augusta ožilo
festivalom rýdzo slovenským.
Stánky s výrobkami, ktoré vzišli
spod šikovných rúk slovenských
remeselníkov zaplavili námestie.
Bohatý bol aj kultúrny program.

F

DIANIE V MESTE

estival Made in Slovakia začal svoju históriu písať
už v roku 2012. Odvtedy je jeho hlavným zámerom
propagovať to najlepšie z toho, čím je Slovensko
charakteristické a výnimočné. Výrobky zo Slovenska,
kulinárske špeciality i bohatý kultúrny program pritiahol aj tento rok ľudí na námestie. Záujem zúčastniť
sa, prejavilo tento rok 80 predajcov
z rôznych kútov Slovenska.
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Zakúpili sme si nový košík. Určite ho stihneme prevetrať aj niekde na hubách, kým sme ešte tu,“ povedala.
Konzervovaná atmosféra

Po viac ako ročnej prestávke sa medzi ľudí už tešili
už aj stánkari a remeselníci. Martin Dzurňák je pôvodom z Levoče. Doma spolu s manželkou vyrábajú sójové sviečky.
Záujem zúčastniť
Ako sám povedal, nejde o obyčajné
Naše domáce…
sa festivalu prejavilo sviečky, ale skôr o konzervovanú atMed, pravé domáce langoše, slad- tento rok 80 predajcov mosféru. „Sviečky zachytávajú rôzne zážitky, nostalgické spomienky,
ké medovníčky, výrobky z dreva. Poz
rôznych
kútov
nuka v stánkoch bola naozaj bohatá.
uzatvárajú ich do konzervy a takto
Slovenska.
„My sme prišli hlavne kvôli koreniponúkajú ľuďom,“ vysvetľuje. Jednám. S manželom sa nevieme dojesť
na sviečka sa vyrába približne dva
chilli a vieme, že na Made in Slovakia si ho určite zakú- dni. „Ide o zložitejší proces odlievania. Všetky sviečky
pime. Tento festival je veľmi dobrý nápad,“ povedala sú ručne odlievané, používame drevené knôty, ktoPopradčanka Katka, ktorá sa prechádzala s manželom ré jemne praskajú pri horení,“ hovorí. S manželkou
medzi stánkami. Nápad takýmto spôsobom podpo- sa dokonca snažili vyrobiť sviečky, ktoré by boli lákavé
rovať slovenských výrobcov, sa páčil aj pani Veronike, aj pre chlapov. „Potrebovali sme tam teda dať niečo,
ktorá do Popradu prišla až z Michaloviec. „Mali by sme čo by pre nich bolo zaujímavé. A tak nám napadlo vlosi naozaj kupovať naše slovenské výrobky a nie čínske. žiť sviečku do konzervy,“ vysvetľuje.
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Nagy i Dorotka z Fidorkova
Festival všetkého slovenského doplnila aj bohatá kultúrna
ponuka v podobe koncertov a detských programov. Tento
rok bola pre tých najmenších pripravená aj novinka. V detskom priestore pri fontáne ich bavil Zahrajko, Lolo a Piškót,
animátori a iní. Dorotka z Fidorkova kvôli zlému počasiu vystupovala v Dome kultúry. Svojou hudbou návštevníkov festivalu potešil Peter Nagy a Indigo, Štefan Skrúcaný, Nocadeň,
či Mafia Corner. Sobotný večer, a teda záver festivalu, naplno
patril domácim popradským umelcom, a to kapele 4ka band
a Šalefuky. V detskej zóne sa predviedli Fearless crew a Hoki
Poki.
Jana Pisarčíková

DIANIE V MESTE
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Uctili si
pamiatku
obetí okupácie

V

Pred 53 rokmi na popradskom námestí,
dňa 21. augusta 1968 o 13:00 hodine, vojaci
sovietskych vojsk, nachádzajúci sa v tankoch
č. 622 a 638, spustili streľbu do protestujúcich
občanov. Kladením vencov k pamätníku obetí
sme si tretiu augustovú sobotu pripomenuli
okupáciu Československa.

noci z 20 na 21. augusta prepadli a obsadili Československo vlastní spojenci – vojská Varšavskej
zmluvy. Jednou z guliek sovietskych vojakov bol
usmrtený mladý, iba 19-ročný Jozef Bonk. Bol rodákom
z Hôrky. Počas streľby sa snažil ujsť a vojsť do blízkeho
obchodu. Už to ale nestihol.
Zranili aj deti
Na popradskom námestí bolo okupačnými vojskami ťažko zranených 6 osôb, ľahko zranených 8 osôb.
Medzi nimi aj deti vo veku od 11 rokov. Sovietske okupačné vojská mali byť v našej krajine len dočasne, odišli
až po podpise dohody v Moskve 26. februára 1990. Pamätník na námestí je už od roku 2002 jediný na Slovensku so štatistikou obetí. „V Poprade sme tiež jediní, ktorí robia spomienku v takomto štýle. Žiaľbohu, zatiaľ sa
nepodarilo presvedčiť iné mestá, aby sa k tejto spomienke pridali. Dovolím si povedať, že následky roku
1968 znášame dodnes,“ povedal v príhovore František
Bednár zo Svetového združenia bývalých československých politických väzňov.

DIANIE V MESTE

Jasná krivda

8

Za Mesto Poprad si položením venca uctil pamiatku
obetí okupácie viceprimátor Ondrej Kavka. „Bola to jasná krivda, ktorá sa udiala na československom národe
a myslím si, že je veľmi dôležité si to pripomínať. O to
viac si ceníme, že je v našom meste jediný pamätník
s historickými podkladmi a ľudia sa pri ňom môžu pristaviť a prečítať si o auguste 68,“ povedal viceprimátor.

Spomienky sa vrátili
Na pietnej spomienke sa zúčastnili aj rodinní príslušníci tragicky zosnulého Jozefa Bonka. Jeho sestra Anna Malá spomínala na brata so slzami v očiach.
Všetky spomienky sa jej aj po 53 rokoch nanovo vrátili.
„Akoby sa to stalo len dnes. Okolo nás išli tanky a my
sme sa išli s mamkou presvedčiť, či ide naozaj o môjho
brata. Len ťažko sme sa dostali do Popradu – Spišskej
Soboty. Ležal v pivnici na nosítkach. Zasvietili na neho.
A bol to on. Je dôležité pripomínať si tieto udalosti,“
uzavrela. Pietna spomienka bola ukončená štátnymi
hymnami Slovenskej a Českej republiky.
Jana Pisarčíková
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FOTO: archív Tatranská galéria

Výstava spod
Tatier zaujala
českých
susedov
Tatranská galéria už roky spolupracuje
s českými kolegami. Vďaka tomu sa
do Popradu podarilo dostať viacero
zaujímavých výstav ako Ruská maľba, či
výstava Francisca Goyu, ktorá je európskou
raritou. Počas letných mesiacov svoj domov
v krásnom zámku v Hradci nad Moravicí
našla výstava fotografií riaditeľky Tatranskej
galérie Anny Ondrušekovej s názvom
Synestézia miesta a miest.

P

red dvomi rokmi ste spomínanú výstavu fotografií
mohli vidieť aj priamo v Tatranskej galérii. Jej kurátorom bol vedúci kabinetu architektúry z Čiech, pán
Tadeáš Goryczka. Výstava mala dobré ohlasy aj z radov
odborníkov. Počas tohto leta si ju mohli pozrieť návštevníci v Čechách. Presnejšie v zámku v Hradci nad Moravicí.
„Mňa obzvlášť potešilo, že mi ponúkli priestor tohto nádherného zámku, ktorý je tretí najväčší a najrozsiahlejší
v Čechách. Je to pre mňa veľká česť, že tam môžem vystavovať. Výstava trvá počas celej letnej sezóny. Ako som
sa dozvedela, tento zámok navštívi počas sezóny 35 tisíc
ľudí. Som rada a verím, že sa výstava návštevníkom páčila,“ hovorí Anna Ondrušeková.
Maliar do obrazov, fotograf do fotiek, hudobník
do tónov…
Výstava bola nainštalovaná v čistých, bielych priestoroch. Zámok je bývalým sídlom pruských kráľov. „Chodili
sa tam rekreovať významné umelecké osobnosti ako hudobní skladatelia, spisovatelia, Ludwig van Beethoven

bol ubytovaný priamo v týchto výstavných priestoroch,“
opisuje. Názov výstavy – Synestézia miesta a miest – vysvetlila riaditeľka galérie takto: „Jednotlivé fotografie sú
stále spojené s konkrétnym miestom a konkrétnym zážitkom, ktorý mám z určitej situácie. Synestézia je pojem,
ktorý odzrkadľuje, že existujú ľudia, ktorí majú schopnosť
vybavovať si a premieňať určité zmyslové pocity na umelecké zážitky. V jednoduchej forme sa to dá vysvetliť
tak, že pocítite vôňu kávy alebo kvetu, oslepí vás slnko,
počujete krásnu hudbu, a tak sa vám vybaví zážitok, či
spomienka nielen v mysli, ale musí to byť aj vizuálny zážitok. Je to prepojenie zmyslov a zážitkov, ktoré umelec vie
pretransformovať. Maliar do obrazov, fotograf do fotiek,
skladateľ do hudobných tónov. Je to zaujímavý aj umelecky prepojený proces, hovoríme tomu aj farebný sluch,
alebo vizualizácia počutého“ dodáva.
Pocity a vnemy

KULTÚRA

Fotografie teda odzrkadľujú pocity a vnemy. „Sú rozmerné a špeciálnou technológiou pritavené k plexisklu.
Pôsobia viac ako obrazy než fotografie. Vznikli za obdobie asi 20 rokov z rôznych miest ako Lisabon, Benátky,
Berlín, Varšava, New York.“ Ako na záver riaditeľka galérie
povedala, spolupráca medzi kultúrnymi inštitúciami je
základom všetkého. „Nebyť takýchto kontaktov, nemali
by sme ani my možnosť vystavovať u nás zaujímavých
autorov. Slovensko je malé, nemá toľko osobností, dnes
ľudia cestujú aj svet sa zmenšuje a chceme poznávať čoraz viac. Vďaka vzájomnej spolupráci so zahraničím má
Tatranská galéria dobré postavenie nielen v rámci Slovenska, ale aj za hranicami.“
Jana Pisarčíková
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kvetinovej výzdobe
sa V meste tento rok
mimoriadne darÍ

P

opradská kvetinová výzdoba celé leto hrala krásnymi
farbami. Letničky vysadené
na veľkom kruhovom objazde,
v parkoch, na námestiach, sídliskách a vo všetkých mestských
častiach, skrášľujú mestské prostredie vďaka rôznorodým kvetom. Nečudo. Veď spolu bolo
vysadených približne 36 tisíc
sadeníc. Tak ako aj po minulé
roky, boli umiestnené aj kvetináče na stĺpy verejného osvetlenia
a na Námestí sv. Egídia aj kvetinové pyramídy, ktoré husto zakvitli muškátmi a petúniami.
„Slnečné a teplé počasie, ktoré sme tu mali od začiatku leta,
mimoriadne prospievalo vysadeným kvetinám – letničkám,
ktoré, aby hýrili množstvom
rôznorodých farieb, potrebujú práve takýto typ počasia. Aj
preto sa volajú letničky – majú
radi leto, teplo a slnko. K tomu
ak je zabezpečená výdatná zálievka a pravidelné prihnojenie,
výsledok je zaručený,“ povedala vedúca oddelenia životného
prostredia MsÚ Poprad Daniela
Gerčák Polaštiková.

Stavby napredujú

Z

apočaté stavby v meste poriadne napredujú. Už koncom júla 2021 bola Ľadová plocha na Starom Juhu, ktorá bola
jedným z predvolebných sľubov
primátora Antona Danka, skoro
hotová. Koncom júla od ranných
až do neskorých nočných hodín prebiehala betonáž dosky.
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FOTO: mesto Poprad, Jana Pisarčíková
„Týmto by som chcel poďakovať obyvateľom okolitých bytov,
ktorí museli znášať túto prácu,
pretože nie je možné betonáž
prerušiť. Oznámili sme to obyvateľom a ďakujem im za porozumenie a strpenie hluku či svetla,“
uviedol primátor Anton Danko.

Osadené sú už aj jednotlivé prvky fitness ihriska, hrubé stavby
skladov a sociálnych zariadení,
kde prebiehajú vnútorné dokončovacie práce resp. pokračujúce
práce. „V súčinnosti s hokejbalovým klubom sa snažíme nájsť
správny povrch, ktorý bude
vyhovujúci pre hokejbal, a taktiež časomieru, ktorá nebola
predmetom dodávky, ale bude
pre hokejbalový klub zabezpečená,“ vysvetlila v tom čase
vedúca odboru výstavby MsÚ
Poprad Kristína Horáková.

Tréningová hala
Výrazne napreduje aj výstavba
novej tréningovej haly pri zimnom štadióne. V polovici augusta sa na stavbe realizovala oceľová konštrukcia samotnej haly
a súbežne s ňou i zázemie.

Údržba zelene pri
cyklochodníkoch

S

práva mestských komunikácií (SMK) počas letných
mesiacov nezaháľa a pekné dni
využívala aj na úpravu zelene.
Zamerali sa aj na cyklochodníky,
pri ktorých prebiehalo kosenie
trávy, odstraňovanie konárov, aby
cyklistom i korčuliarom nič neprekážalo pri športe a rekreácii.

Popradská nemocnica má nového generálneho riaditeľa

V

popradskej nemocnici nastala opäť zmena vo vedení.
Doterajšieho riaditeľa a predsedu predstavenstva Erika Chorváta nahradil na oboch postoch
Jozef Tekáč. V nemocnici nie je
novou tvárou. Šéfoval jej niekoľko rokov po sebe, až kým ho
neodvolal vtedajší minister zdravotníctva Viliam Čislák.

Návštevy na lôžkových oddeleniach
v popradskej nemocnici sú obmedzené

A

j popradská nemocnica
sa riadi novým COVID automatom. V lôžkovom zariadení
sú tak obmedzené návštevy pacientov od 16. 8. 2021 až do odvolania.
- Základné zásady pre umožne-

September 2021
nie návštev v Nemocnici Poprad, a. s.,
na lôžkovom oddelení, kde sa návšteva uskutočňuje:
- Navštevujúce osoby sú povinné
pri návšteve zariadenia dodržiavať
protiepidemické opatrenia.
- návštevy sa povoľujú v čase
od 14.00 – 16.00 h v pondelok až nedeľu,
- trvanie návštevy je možné maximálne na 15 minút,
- návštevník má povinnosť vyplniť
dotazník, ktorý následne odovzdá
personálu pri vstupe na lôžkové
oddelenie, dotazník je založený
do dokumentácie navštívenej osoby,
- počas návštevných hodín ostávajú dvere na oddeleniach zatvorené,
vstup návštevy je možný iba v sprievode personálu pracoviska,
- návšteva musí mať po celú dobu
návštevy prekryté horné dýchacie
cesty správne nasadeným respirátorom FFP2 alebo KN95, bez výdychového ventilu,
- chodiaci pacienti prijímajú náv-

števy v jedálenskej časti oddelenia
k 1 stolu (pacient a max. 2 príbuzní).
Na izbách u ležiacich pacientov môžu
byť návštevy k max. 1 pacientovi,
deti do 15 rokov majú zákaz vstupu
na oddelenia (s výnimkou kriticky
chorých a umierajúcich osôb), súčasne môže byť na oddelení maximálne
10 navštevujúcich osôb.
Obmedzenie návštev sa nevzťahuje
na:
- kňazov za účelom podávania
sviatosti pomazania ťažko chorým
a umierajúcim,
- návštevy osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko
choré alebo umierajúce, osoby, ktoré boli zaočkované druhou dávkou
mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo
viac ako 14 dní,
- osoby, ktoré boli zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny proti
ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
- osoby, ktoré sú viac ako 14 dní

po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá
dávka očkovania podaná v intervale
do 180 dní od prekonania ochorenia
COVID-19,
- osoby, ktoré prekonali ochorenie
COVID-19 v období pred nie viac ako
180 dňami,
- osoby, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT‑PCR alebo LAMP testu
na ochorenie COVID-19 nie starším
ako 72 hodín, alebo negatívnym
výsledkom antigénového testu
na ochorenie COVID-19 nie starším
ako 24 hodín.
Osoby, ktoré navštevujú pacientov,
sú povinné dodržiavať vyššie uvedené opatrenia a riadiť sa pokynmi
zdravotníckych pracovníkov. V prípade zmeny farby okresu a zhoršenia epidemiologickej situácie, budú
vyššie uvedené opatrenia prehodnotené a zmenené podľa potreby.
(red.)

Africký mor ošípaných už aj
v popradskom okrese

V

INFORMÁCIE Z MESTA

súvislosti s výskytom
Afrického moru ošípaných
v obciach Hranovnica, Spišská Teplica, Švábovce, Hôrka, Nová
Lesná, Šuňava, Lučivná, Mlynica,
Veľký Slavkov, Brutovce, sú okresy
Poprad, Kežmarok i Levoča zaradené do Reštrikčného pásma II. (infikovaná zóna).
Pre užívateľov poľovných revírov, chovateľov ošípaných i súkromných veterinárnych lekárov
vstupujú do platnosti Mimoriadne
núdzové opatrenia.
Každému registrovanému chovu, ktorý má v CEHZ nahlásené
ošípané a ktorému boli pri nákupe
vystavované sprievodné doklady
na základe jeho žiadosti o nákup
ošípanej/ošípaných, sú nariadené
veterinárne opatrenia jednotlivo.
(red.)
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Popradčan mesiaca

Talentovaná
basketbalistka
sa s Popradom
nelúči navždy

12

Ema Rodáková je 19-ročná popradská
basketbalistka, ktorá má v tak mladom
veku za sebou už pomerne bohatú hráčsku
kariéru. V Basketbalovej akadémii mládeže
Poprad bola oporou každého tímu a rýchlo
sa zaradila medzi líderky aj v družstve žien.
Je dlhoročnou reprezentantkou Slovenska
a toto leto vyšperkovala veľkým úspechom.
S Popradom sa však nateraz musí rozlúčiť.
V rozhovore prezradila viac.

A

ké boli tvoje prvé basketbalové kroky a prečo
si sa rozhodla práve pre tento šport?

„Začínala som s gymnastikou, čo je individuálny
šport. Po pár rokoch som to zmenila na kolektívny.
Moja mamka hrávala basketbal dlhé roky. Určite je to
vďaka nej. Samozrejme som rada, že ma to stále drží.“
Veru, vydržať pri akomkoľvek športe, to chce veľa
obety a trpezlivosti. Mala si niekedy obdobie,
kedy by si to najradšej všetko zabalila, alebo ťa
basketbal jednoducho napĺňal natoľko, že sa ti
krízy vyhýbali?

veľa. Ale spomeniem veľmi zábavné cesty na zápasy
autobusom s našimi obľúbenými šoférmi. Na to vždy
spomínam s úsmevom na tvári. Z úspechov môžem
spomenúť ten najčerstvejší – tohtoročné 3. miesto
s kategóriou U23 a tiež tohtoročnú výhru nad Šamorínom. Vyhraté turnaje z minulých rokov tiež veľmi tešia. Je toho dosť. Aj zážitkov, aj úspechov.“
Bola si vždy oporou každej kategórie a rýchlo si
sa posúvala vyššie. Aj do A‑tímu BAM Poprad si
sa prepracovala vo veľmi mladom veku. Ako to
vnímaš?

„Myslím si, že každý športovec má aspoň raz takéto ťažké obdobie, kedy by najradšej skončil. Ja som
také raz mala po zlomenine nosa. Ale našťastie ma
táto myšlienka rýchlo prešla.“

„Pamätám si to, ako mi oznámili, že sem‑tam
budem chodiť na extraligové tréningy a následne
aj na zápasy. Bola som veľmi šťastná a tešila som sa
z toho. Aj keď na začiatku som mala veľký rešpekt
a bála som sa.“

Vychovala ťa Basketbalová akadémia mládeže
Poprad. Aké sú tvoje najkrajšie zážitky v tomto
klube a ktoré úspechy si najviac ceníš?

V posledných rokoch si sa dokonca zaradila
v mladom kolektíve žien medzi líderky. Sedela ti
takáto pozícia?

„Poprad je skvelý. Mala som super podmienky,
super spoluhráčky, ktoré sa za tie roky prestriedali,
super vedenie a trénerov. Vždy som tam bola spokojná. Naozaj im veľmi ďakujem. Zážitkov je neskutočne

„Ale áno. Je to veľká zodpovednosť, keď sa spoluhráčky a tréneri na vás v niektorých veciach spoliehajú. Ja som sa snažila, aby som všetko urobila podľa
pokynov.“

September 2021
Pred televízorom som sa však určite neváľala.
Leto som si chcela užiť čo najviac. Rada trávim
čas s rodinou, kamarátkami a s priateľom. Chodím na rôzne výlety a zažívam nové veci.“
Skončila si strednú školu a chystáš sa
na vysokú. Darí sa ti skĺbiť štúdium
s basketbalom?
„Počas strednej školy som si vedela zorganizovať čas a fungovať bez problémov. Dúfam,
že tak to bude aj počas vysokej školy. Sama som
veľmi zvedavá, čo nové mi prinesie nasledujúci
rok.“
Aké sú teda tvoje najbližšie plány?

Si tiež dlhoročnou reprezentantkou Slovenska. Čo
všetko máš už za sebou?
„Prvýkrát som reprezentačný dres obliekla v kategórii
U15 na turnaji v Maďarsku. Potom to pokračovalo s U16
a starším ročníkom U18, keďže na môj ročník U18 som
nemohla nastúpiť z dôvodu zranenia. Minuloročná reprezentácia sa zrušila pre covid, ale bola som súčasťou
aj tohtoročnej U20. Za všetky reprezentačné skúsenosti
som veľmi vďačná a aj keď ani jedna z nich nebola jednoduchá, užila som si ich.“
Ktoré reprezentačné úspechy si najviac ceníš?
„Najväčší úspech bol jednoznačne toto leto - zlato
s U20-kou na turnaji v Skopje. Ale už len to, že som počas tých rokov bola vôbec nominovaná je veľkým úspechom.“
Zo spomínaného zlatého turnaja WOMEN’S
EUROPEAN CHALLENGER si sa vrátila len nedávno.
Stala si sa tam najužitočnejšou hráčkou a dostala si
sa do TOP 10 hráčok celého challengera. Aké sú to
pocity?

Sezóna bola pre teba veľmi náročná
a hlavne dlhá. Na oddych ti veľa času asi
neostalo. Ako si teda trávila tých pár dní
voľna pred prípravou na novú sezónu?
„Milujem leňošenie ale nie na dlhý čas.
Na leto som si neplánovala nič výnimočné.

Po mnohých rokoch však odchádzaš z klubu, ktorý
ťa vychoval. Aká bola rozlúčka a aké sú tvoje pocity?
„Určite som smutná a všetci mi budú chýbať, ale v kútiku duše viem, že to nie je rozlúčka navždy. S babami
som stále v kontakte a na zápasoch v Poprade sa určite
vždy zastavím za trénermi a vedením.“
Čo očakávaš od nového basketbalového pôsobiska?
„Už od 16 rokov som každoročne hrávala EGBL (európsku ligu) za Košice. Skoro všetky dievčatá aj trénerov
poznám, takže si myslím, že nič nebude problém a užijem si to.“
Veríš, že ti táto zmena otvorí nové možnosti
a posunie ťa v kariére ďalej?
„Moja priorita je škola. Určite by mi to otvorilo veľa
možností, ale zatiaľ sa tomu nechcem venovať na profesionálnej úrovni.“
Fanúšikov popradského basketbalu by určite
zaujímalo, či ťa v drese BAM Poprad ešte uvidia. Čo
ty na to?
„Ako som už povedala, myslím si, že to nebola úplná
rozlúčka a opäť raz oblečiem popradský dres.“
Marek Vaščura

POPRADČAN MESIACA

„Je to úžasný pocit vyhrať takúto cenu. Ani nie tú
individuálnu, ale tú tímovú. Podarilo sa nám s tímom
vyhrať turnaj a to bolo to najkrajšie. Samozrejme, že aj
za individuálnu cenu som veľmi rada a za každú jednu
milú gratuláciu som bola vďačná. Bola však
len čerešničkou na torte. Určite nikdy nezabudnem na celú prípravu, samotný turnaj i zážitky.“

„Mojím najbližším snom je ukončiť úspešne
vysokú školu. Idem študovať na Farmaceutickú
fakultu do Košíc, kde by som rada spojila štúdium aj s basketbalom. Dúfam, že všetko vyjde
ako má a zvládnem to.“
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Cestovanie
bez drobných
vo vrecku
V uplynulom roku sa zmenilo nastavenie
tarify Mestskej hromadnej dopravy (MHD).
Pre ľudí, ktorí často využívajú MHD, boli
zavedené časové cestovné lístky.

7

-dňový, 30-dňový, 90-dňový, 180-dňový a 365-dňový. Tarifa MHD Poprad ponúka cestujúcim možnosť
zakúpiť si a využívať tieto druhy časových cestovných
lístkov. „Časové cestovné lístky sú elektronické lístky aktivované na čipovej karte, ktoré umožňujú ich držiteľovi neobmedzene využívať služby MHD v určitom časovom období. Na rozdiel od časových cestovných lístkov, dopravná
čipová karta funguje ako fiktívna peňaženka. Akú sumu
do nej vložíte, s takou si gazdujete. Maximálna výška
vkladu je 50 €. V oboch prípadoch však platí, že cestujúci
po prvotnom vklade nemusia nosiť so sebou hotovosť,“
uviedla Miriam Hozzová, zo sekretariátu SAD Poprad.
Čím dlhšie, tým menej
Aký lístok si zvolíte, záleží len od vás. Ako pri všetkom,
aj tu platí, že čím dlhšia platnosť, tým je cena výhodnejšia.
„Všetky druhy cestovných lístkov sú prestupné s obmedze-

ným časom platnosti od času zakúpenia lístka, alebo vopred definovaného začiatku platnosti v prípade predplatných cestovných lístkov. Okrem abonentských cestovných
lístkov si cestujúci môže zakúpiť aj jednorazový alebo turistický cestovný lístok. Sú časovo definované, a to nasledovne: 30- minútový, 60-minútový, 24-hodinový, 72-hodinový,“ vysvetľuje Hozzová.
Neobmedzený počet jázd
Výhodou, pre ktorú je dobré si časové lístky zakúpiť,
nie je len cena, ale aj frekvencia. „V rámci stanoveného
obdobia môžu cestujúci využiť neobmedzený počet jázd.
Bezkontaktná čipová karta (BČK), na ktorej si cestujúci
zvolí či už časové obdobie alebo vklad, je jednoznačne
výhodnejším a jednoduchším riešením pri využívaní verejnej dopravy,“ uzavrela Hozzová.
Jana Pisarčíková

Mestský útulok
otvoril svoje brány

Vyvenčili psíkov, zasúťažili si, aj sa pozreli, ako prebieha očkovanie
a čipovanie. Mestský útulok v Poprade tretiu augustovú sobotu
pripravil pre všetkých milovníkov zvierat Deň otvorených dverí.

VŠIMLI SME SI

Š

14

tekot psov bolo počuť už pri príchode pred útulok. Jeho štvornohí obyvatelia sa už totiž nevedeli
dočkať, kedy sa pri nich niekto pristaví a vezme ich
na vôdzku a na dlhú prechádzku von. Mestský útulok
otvoril svoje brány verejnosti. Malá Ela z Popradu sa tiež
v útulku zastavila. Ako sama povedala, je veľkou milovníčkou zvierat. „Chcela som vidieť psíky a chcela som im
pomôcť aspoň tým, že ich vyvenčím. Aj doma mám psíka. Trpasličieho pudlíka. Ak by som mohla, vezmem si domov aj tohto,“ povedala.
37 psíkov našlo domov
V súčasnosti svoj domov v mestskom útulku má
22 psíkov. „V dočasnej opatere je umiestnených 13 psov,“
povedal Peter Greňa z Mestského útulku. Za prvý polrok
tohto roka do nového domova od nich odišlo 37 psov.

„Je to pekné číslo. V priemere nám to vychádza tak, že
ročne umiestnime asi 70 psíkov. Predpokladám teda, že
do konca roka tento počet opäť dosiahneme. Je to pre nás
dobré. My sme malý útulok a je dobré, keď sa zvieratká
točia,“ vysvetlil.
Pomôžu aj periny, či obliečky
Deň otvorených dverí sa konal v deň 30. výročia Medzinárodného dňa zvierat bez domova. Ako priznal Greňa, v útulku sa tešia, keď ľudia prídu psíka venčiť. „Najradšej sme, ak by som mal hovoriť priamo za havkáčov,
ak ľudia donesú granule, konzervy. Aktuálne už robíme
zbierku a prípravu na zimu, takže sa potešíme aj starým
matracom, dekám, perinám, obliečkam,“ uzavrel.
Jana Pisarčíková

FOTO: mesto Poprad
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Matejovčan
pred
panelákom
vysadil kvety
Má iba 24 rokov a nielen pre seba, ale aj
pre svojich susedov, vytvoril predzáhradku,
ktorú im mnohí obyvatelia bytových domov
môžu závidieť. Nikolas Gadži svoje detstvo
trávil v rodinnom dome. Po návšteve
u svojho kamaráta si povedal, že aj
pri paneláku sa dá vytvoriť niečo krásne.

N

iekto má výhovorky, niekto zase výsledky. Nikolasovi Gadžimu z Matejoviec učarovali kvety. Vyhrnul si teda rukávy a pustil sa do práce.
Nakúpil črepníky, priesady, ozdoby, a to všetko iba
preto, že chcel sebe i svojim susedom skrášliť okolie. Priamo popri paneláku vysadil okrasnú záhradku. Síce nie je široká, no hrá všetkými farbami a nejednému okoloidúcemu určite ukradne pozornosť.
„Napadlo mi to, keď som bol na návšteve u jedného
z kamarátov. Ten mal vysadený veľmi pekný záhon.
Inšpirovalo ma to a povedal som si, že predsa aj okolo bytovky si človek vie urobiť pekné prostredie,“ hovorí Nikolas.
Ruže, slnečnice, ibišteky, gladioly i rôzne trvalky
a letničky. Všetko si nakúpil z vlastných peňazí. Aj
susedom sa jeho nápad skultúrniť prostredie okolo
bytového domu veľmi páčil. „Susedia si to pochva-

Kvety sú jeho všetko
Ako prezradil, kedysi pracoval v Bratislave v záhradkárstve. „Kvety sú moje všetko. Mal som aj viac
doplnkov, ale stačilo, že som dva týždne nebol doma
a po návrate som si záhradku nespoznal. Veľa vecí
mi odtiaľto pomizlo, a preto mám už teraz napríklad trpaslíka iba vnútri,“ hovorí. Napriek tomu by
pri svojej záľube rád zotrval. "Ak to bude možné, veľmi rád by som pokračoval a záhradku ešte rozšíril,"
uzavrel.
Jana Pisarčíková

HOBBY

Všetko platil zo svojho vrecka

ľujú, len rovnako ako aj ja, majú obavy z toho, či mi
to iní ľudia nezničia.“ Pri okne si teda neustále strieda „šichty“. „Veľmi často sedím pri okne a strážim si
to tu vo dne aj v noci, pretože mi tu chodia kradnúť.
A predsa nestálo to jedno euro.“
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Augustová
výdatná
nádielka
kultúry

M

KULTÚRA

esto Poprad sa počas leta akoby stalo „hlavným
mestom“ kultúry. Bodku za júlovými koncertmi
Popradského kultúrneho leta v medzikostolí dala
famózna Lenka Filipová. Kultúrna nádielka sa tak prehupla
do svojej druhej polovice. Na námestí o zábavu núdza nebola. Predviedol sa fenomenálny komik a klaun Arnaldo
Mangini, ktorý do Popradu priniesol show, ktorá patrí k najlepším humorným predstaveniam na svete. S podobou, ktorou akoby Mr. Beanovi z oka vypadol, všetkých rozosmial
a vytvoril neopakovateľnú atmosféru. V rámci revivalových
utorkov sa v Poprade predstavili Liveplay - Coldplay Tribute
Band - zaspievali najznámejšie hity svetovej kapely Coldplay,
Mode Machine - Depeche Mode Tribute Band, ktorá je jeden z najlepších tribute band hudobnej legendy Depeche
Mode. Jazzové pondelky spravila ešte výnimočnejšími americká speváčka a skladateľka Ty Le Blanc, ktorá odohrala koncert plný
energie, soulu, jazzu a R & B. Počas piatkových večerov zahrala skupina Desmod. Ako
povedal spevák Kuly pre televíziu Poprad, už
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dlho v meste pod Tatrami nehrali
a pritom Poprad je mesto, v ktorom
kapela odohrala svoje prvé festivaly.
Ako dodal, na popradskom námestí hrali úplne prvýkrát, a aj preto
sa z koncertu veľmi tešili. Popradčania si vypočuli ich hity ako napríklad: To nie
je možné, Na tebe závislý, Čierna diera, Nevrav
mi aký som ako aj úspešný nový song Kométa,
ktorý je titulnou skladbou filmu Gump. Energia
a atmosféra bola neopakovateľná a publikum si
potleskom vypýtalo ešte dva prídavky. Popradčania sa už po skončení tešili na dlho očakávané
vystúpenie rapera Kaliho. Poprad sa medzitým
ocitol v oranžovej farbe, a tak musela byť prevažná väčšina koncertov a predstavení určená
výhradne pre sediace publikum. Nakoľko mesto

September 2021
chcelo, aby sa vystúpení mohlo zúčastniť čo najviac ľudí,
rozhodlo sa umožniť vstup len skupine OTP teda očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19. Toto obmedzenie
povoľovalo na koncert pustiť 1000 ľudí. V rámci skvelého programu nezaostávali ani promenádne nedele, ktoré v auguste odštartovala známa televízna svokra Gizka
Oňová. Nedeľný letný podvečer svojou hudbou Popradčanom spríjemnila aj Věra Martinová, prvá dáma českej
country - speváčka a gitaristka. Popradské kultúrne leto
vyvrcholí 3. septembra a rozlúči sa dvomi unikátnymi
koncertami. Po prvýkrát sa na Slovensku predstaví vynikajúce gitarové kvarteto 40 Fingers a vokálna formácia
4 Tenoři.
POZRITE SI FOTOREPORT

KULTÚRNE PODUJATIA V SEPTEMBRI
ZÁVEREČNÝ KONCERT PKL
3.9.2021 – 4 Tenoři & Unique Quartet
3.9.2021 – 40 Fingers Guitar Quartet
OTVÁRACÍ KONCERT POPRADSKEJ HUDOBNEJ JESENE
28.9.2021 – Jaroslav Šonský a Dan Wiesner - České
perly pro housle a klavír
29.9.2021 – Organový koncert – Konkatedrála
Sedembolestnej Panny Márie, Poprad

KULTÚRA

7.9.2021 – Neskoro večer talkshow Petra Marcina
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Popradčania
sú v zbere
BIO odpadu
zodpovední

Separovaný zber kuchynského odpadu z miest a obcí je aktuálnou výzvou pre všetky
samosprávy, ktorým túto povinnosť zaviedla zmena odpadovej legislatívy. Obciam vznikla
zákonná povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu.

M

esto Poprad od prvého júla tohto roka zača- napr. (melóny, zemiaky), ale aj chlieb, škrupiny z vajec,
lo so zberom kuchynského odpadu z domác- cestoviny a podobne. Pomerne nízky podiel v odpade
ností na území mesta od bytových domov. tvorila živočíšna zložka. „Boli sme milo prekvapení, že
Na stojiskách kontajnerov pribudli hnedé 1 m3 nádoby v nádobách bolo vo väčšej miere len to, čo do nich patrí.
na kuchynský odpad. Obyvatelia sa môžu prostredníc- Boli prípady, kde bol odpad vyhodený aj so sáčkom,
tvom nich zbavovať rastlinného aj živočíšneho odpadu v takomto prípade, by sme radi apelovali na obyvatez kuchyne, zvyškov potravín (napr. jogurty, pečivo, vaj- ľov, aby odpad vhadzovali do nádob bez obalov. V glocia, potraviny po záruke), zvyškov
bále to ale znamená, že Poprad„Predpokladaný
varených jedál (cestoviny, zemiaky,
čania, ktorí sa zapojili do systému,
ryža, zelenina, mäso), avšak bez tepristúpili k tomu zodpovedne. Prvý
odhad vyzbieraného
kutín, ako sú napríklad omáčky, pomesiac zberu hodnotíme veľmi
množstva bol
lievky.
kladne,“ dodávajú.

EKO POPRAD

Takmer 60 ton za jediný mesiac

18

nastavený na asi
polovicu množstva, ako
sa reálne vyzbieralo
za mesiac júl. Hodnotíme
to ako úspech,"“

Za prvý mesiac zberu bolo
v meste Poprad vyzbieraných
57,73 t kuchynského odpadu. „Predpokladaný odhad vyzbieraného
množstva bol nastavený na asi polovicu množstva, ako sa reálne vyzbieralo za mesiac
júl. Hodnotíme to ako úspech,“ uvádza oddelenia životného prostredia MsÚ Poprad. Pracovníci oddelenia
vykonávali v mesiaci júl miestne obhliadky a kontroly
odpadu v hnedých zvonoch pred vývozom kuchynského odpadu. Najmä v tomto letnom období odpad tvorili
prevažne vo veľkej miere šupky zo zeleniny, ovocia ako

Ďakujeme Popradčanom

Životné prostredie tiež vyjadrilo
vieru v to, že si obyvatelia uvedený
druh odpadu zvyknú triediť a zbierať ho vo svojej domácnosti. „Predpokladáme, že toto množstvo bude
stúpať. Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí sa zodpovedne do systému zberu kuchynského odpadu zapojili
a vyzývame aj ostatných, ktorí tak ešte neurobili, aby sa
k ním pridali. Bola by škoda, ak by zvyšky jedál, ktoré sa
dajú ďalej zhodnotiť, končili na skládke odpadov,“ uzatvára oddelenie životného prostredia.
(red.)
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Na čo sa BIO odpad mení?
Vyzbieraný kuchynský odpad je ďalej zhodnocovaný v bioplynovej stanici. „Bioplynka“, ktorá nie je spaľovňou, ale práve naopak, obsahuje
živé baktérie, ktoré kuchynský odpad premieňajú
na plyn, teplo a elektrinu:
• plyn môže byť zavedený do plynovej sústavy,
čo je štandardom v západných krajinách EÚ
• kogeneračné jednotky v SR plyn premieňajú na elektrinu, ďalej odvádzanú do distribučnej siete
• teplo je použité na vykurovanie okolitých
obcí, výrobných podnikov, poľnohospodárskych objektov
• zvyškový substrát je použiteľný ako ekologické hnojivo a využíva sa v poľnohospodárstve
• 100% vyzbieraného kuchynského odpadu
z mesta Poprad je premenených na zelenú
energiu. Odpad z kuchyne a staré potraviny
totiž tvoria cca 30 – 40 % zmesového odpadu z domácností.

EKO POPRAD

- Triedením tohto odpadu sa zníži množstvo
komunálneho odpadu v čiernych nádobách, pretože doposiaľ kuchynský odpad bol jeho súčasťou. Uvedený odpad už nie je ukladaný na skládku
ako komunálny odpad, ale je zhodnotený. Triedením obmedzíme jeho ukladanie na skládku, a tým
znížime tvorbu škodlivého metánu na skládkach.
Znížime tak negatívny environmentálny dopad
na životné prostredie, no zároveň zvýšime množstvo triedených zložiek, a tým aj úroveň vytriedenia odpadov.
- Celkové triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného
na skládku, eliminuje čierne skládky odpadov, znižujú sa náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku, šetria sa prírodné zdroje
a suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité, znižujú
sa nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie, čím občan prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu. A v neposlednom rade
triedenie odpadov umožňuje opätovné využitie
odpadov recykláciou. Vytriedením odpadu umožňujeme ďalšie spracovanie viac ako tretiny vyprodukovaného množstva odpadu.
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Pre obličky
soľ nie je
nad zlato

Obličky sú párovým orgánom a svojím tvarom pripomínajú fazuľu. Slúžia na filtráciu krvi
a reguláciu množstva vody a minerálov v ľudskom tele. Ich dôležitou funkciou je eliminácia , teda
odstraňovanie nežiadúcich produktov metabolizmu z tela. Podieľajú sa na regulácii krvného
tlaku, krvotvorby a acidobázickej rovnováhy. Majú aj významnú hormonálnu funkciu. Ochorenia
obličiek patria k najčastejším ochoreniam u človeka a nevyhýbajú sa ani deťom. V rámci rubriky
Lekár radí sme navštívili Detskú nefrologickú ambulanciu v popradskej nemocnici. MUDr.Jana
Popelková porozprávala o najčastejších príčinách ochorení obličiek a tiež o pomočovaní dieťaťa.

P

ani doktorka skúsme na začiatok predstaviť
detskú nefrologickú ambulanciu.

LEKÁR RADÍ

„Nefrológia je špecializovaný odbor medicíny,
ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou
ochorení obličiek a odvodných močových ciest. Naša
ambulancia poskytuje starostlivosť deťom vo veku
od 0 do 19 rokov. Sledujeme vrodené anomálie obličiek
a močových ciest, zápalové ochorenia, abnormálne nálezy v moči ako je hematúria /prítomnosť krvi v moči/,
proteinúria /bielkovina v moči/. Ďalej deti po prekonanom akútnom zlyhaní obličiek, deti s diabetom, hypertenziou. Vyšetrujeme tiež pacientov s pomočovaním –
enurézou. Ambulancia je zaradená do siete enuretických ambulancii na Slovensku."
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Potrebuje dieťa pri prvej návšteve výmenný lístok
a čo by v ňom malo byť uvedené?
„Potrebuje výmenný lístok od svojho pediatra.
Veľkým prínosom je, ak sú v ňom uvedené informácie o ochorení obličiek v rodine, hypertenzii, diabete,
pomočovaní, opakovaných infekciách močových ciest,
prípadne výskyt cystických ochorení obličiek u najbližších príbuzných."

Aké je základné rozdelenie zlyhania obličiek?
„Základné delenie je na akútne a chronické. Akútne zlyhanie je náhla, zvyčajne reverzibilná porucha
funkcie obličiek. Akútne zlyhanie sa ďalej delí na prerenálne, renálne a postrenálne. U detských pacientov
je prerenálne najčastejšie. Vzniká v dôsledku kombinácie dehydratácie, hypoperfúzie obličiek a hypotenzie hlavne pri hnačkách, vracaní a pri nedostatočnom
príjme tekutín. Renálne je spôsobené samotným
ochorením obličiek a postrenálne vzniká v dôsledku
ochorení odvodných močových ciest akým je napr.
kameň, nádor. Chronické zlyhanie obličiek je skôr
problematikou dospelej nefrológie a dialýzy. Chronické zlyhanie znamená, že obličky stratili svoju funkciu.
V detskom veku sa s tým stretávame menej často."
Je pravdou, že sa v posledných rokoch zvýšil počet
mladých ľudí, ktorých trápi ochorenie obličiek?
„Áno. Hlavne v súvislosti s nadváhou, obezitou alebo nadmerným príjmom bielkovín."
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Dá sa povedať, čo je najčastejším dôvodom
poškodenia obličiek u mladých?
„Napríklad chlapci, ktorí začínajú cvičiť. Chcú nabrať svalovú hmotu a vo zvýšenej miere požívajú proteínové prípravky. Platí, že pre každý vek je potrebná
určitá hodnota príjmu bielkovín. Detský organizmus
by mal mať príjem 1,5 – 2,0 g na kilogram váhy. Športovci zvyknú prijímať 4-6 g/kg hmotnosti. Nadmerný
príjem oblička nedokáže spracovať a zhoršujú sa obličkové funkcie, ale aj pečeňové testy. U dievčat je to napr.
pri anorexii, chcú byť štíhle a tu vzniká kalorický deficit,
čo je pre obličky zlé. Ďalšie veci, ktoré obličkám škodia
sú lieky proti bolesti – analgetiká a taktiež aj soľ. Príjem
soli u človeka by mal byť 5 g, čo je jedna kávová lyžička.
Vieme, že máme radi slané jedlá, no pri obličkách neplatí to s čím sme sa stretávali v rozprávkach, že „ soľ je
nad zlato“ Slovensko je v súčasnosti na prvých priečkach v používaní soli ako aj Maďarsko, Česko, Veľká Británia."
Čo je dôležité pre správnu funkciu obličiek?
„Nielen pre obličky ale pre celý organizmus je potrebný dostatočný príjem tekutín pri správnom pitnom
režime. Hlavne pri zápale obličiek dieťa nesmie mať
pocit smädu, pretože vtedy oblička potrebuje „tekutinovú resuscitáciu“ Vhodnými nápojmi sú čaje z prasličky, žihľavy, brusníc, ktoré znižujú pH moču, a tým
aj množenie baktérii v močovom systéme. Pre deti nie
je liekom voľby urologický čaj, jednak deťom nechutí
a má silný močopudný účinok. Neodporúča sa deťom
do 6 rokov."
Aké sú najväčšie chyby, ktoré sa u deti v rámci
pitného režimu vyskytujú?
„Nesprávne je podávanie sladených, sýtených
a kolových nápojov ako i 100% džúsov. Sladené nápoje obsahujú kyselinu fosforečnú, ktorá poškodzuje
zubnú sklovinu. Množstvo tekutín pri pitnom režime
závisí od veku dieťaťa i ročného obdobia. Ak hovoríme o adolescentnom období
malo by to byť 1,5 litra. Oblička nemá rada veľa ani málo,
zlatá stredná cesta je pre ňu
adekvátny príjem."

„Pomočovanie – enuréza,
či denný únik moču, je potrené riešiť po 5 roku života
dieťaťa. Je vhodné počkať
na funkčné dozrievanie mo-

O LEKÁROVI
MUDr. Jana Popelková študovala na lekárskej
fakulte v Martine. Okrem odbornej praxe pôsobí ako
krajský odborník pre detskú nefrológiu za PSL. Pracuje ako vedecký sekretár v sekcii detskej nefrológie.
PEDIATRICKÁ NEFROLOGICKÁ AMBULANCIA
Odborný garant: MUDr. Jana Popelková - hlavný
odborník pre detskú nefrológiu – Prešovský kraj
jana.popelkova@nemocnicapp.sk
Lekári: MUDr. Beáta Šoltýsová
		
beata.soltysova@nemocnicapp.sk
Sestra: Terézia Hudáčová
		
terezia.hudacova@nemocnicapp.sk
Kde nás nájdete: Nemocnica Porpad, a.s.,
Banícka 803/28, Detská poliklinika –
stredný vchod, číslo dverí: 031
Telefonický kontakt: 052 / 7125 367

LEKÁR RADÍ

Pani doktorka, na záver by
som sa ešte opýtala, ako je
to s pomočovaním u detí.
Dá sa liečiť a kedy by mali
rodičia vyhľadať pomoc?

čového systému. Aj lieky sú odporúčané pre staršie
deti. Dieťa by malo mať príjem tekutín do 17 hodiny,
potom po 18 hod. sa má príjem obmedziť. Dieťa je
potrebné pravidelne posielať na WC, nemá zdržiavať
moč, močiť na poslednú chvíľu. A nemá mať na noc
plienky. Ak sa dieťa pomočuje netreba ho trestať, pri
tomto probléme je aj vysoká dedičná záťaž. Stačí ak
jeden z rodičov mal tento problém, môže sa prejaviť
u jeho dieťaťa. Dieťa po 5 r. života by malo byť vyšetrené, za týmto problémom sa môže skrývať napr. cukrovka. Vždy je potrebné urobiť laboratórne vyšetrenie, ultrazvuk a zhodnotiť funkciu obličiek. Veľkou dilémou je
budenie dieťaťa, budiť ho v spánku alebo nie? Prevláda
názor, že skôr nie. Potrebná je spolupráca, trpezlivosť
rodiča a naozaj nedávať dieťaťu na noc plienky."
Jana Pisarčíková

21

Mesačník

POPRAD

FOTO: Podtatranská knižnica

Čitateľov v Podtatranskej
knižnici potešia nové knihy

Podtatranská knižnica v Poprade ukončila v 1. polroku 2021 projekt „Nové knihy do knižnice“.
Cieľom projektu bolo zabezpečiť do knižnice nové aktuálne tituly zo všetkých oblasti literatúry.
Projekt podporil vo výške 20-tisíc eur Fond na podporu umenia v roku 2020. Vďaka grantu
pribudlo v mesiacoch január až máj 2021 do fondu knižnice 1.831 nových kníh.
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OZNAM

VEDELI STE, ŽE?

Č

itatelia si môžu prečítať nové detektívky, romány
pre ženy, biografie, ale aj svetovú a slovenskú klasiku. Vďaka grantu mohli do knižnice nakúpiť aj
nové cenovo pre knižnicu menej dostupné tituly z oblasti umenia a medicíny, ale aj knihy z beletrie pre náročnejších čitateľov. „Najviac sme nakupovali beletriu
pre dospelých - 707 kníh. 428 nových kníh pribudlo v náučnej literatúre. Nezabudli sme ani na deti, v oddelení
pre deti a mládež a v 3 našich pobočkách, pribudlo 541
kníh z krásnej literatúry pre deti a 155 náučných kníh,“
uviedla Anna Ottová z Podtatranskej knižnice.

Viac nových a zaujímavých kníh
Minuloročný projekt bol jedinečný v snahe podporiť
regionálne kníhkupectvá a vydavateľstvá. Podtatranská
knižnica zabezpečovala nákup predovšetkým z kníhkupectiev Alter ego v Kežmarku a Christiania v Poprade.
Nákupom sme podporili aj vydavateľstvá i527.net a Portál. „Tešíme sa, že môžeme ponúkať našim čitateľom
stále viac a viac nových, zaujímavých a kvalitných kníh,
a tak motivovať deti, mládež aj dospelých k čítaniu,“
uzavrela. 					
(jp)

Jazyková škola,
Mnoheľova 828, Poprad
Zápis na voľné miesta v kurzoch cudzích jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, ruský,
španielsky a japonský pre školský rok 2021/22 do 10. 09. 2021
Informácie: 052/7897701

www.jazykovka-poprad.sk
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CITÁT
„Skutočná láska je umenie nájsť vo svete niekoho, s kým si rozumieš lepšie, ako sám so sebou.“
			
H.F. Amiel

Manželstvo uzavreli

31. 7.

Michal Gaál a Katarína Zavacká
Ing. Oliver Lompart a Sol Han
Patrik Molnár a Pavla Boroňová

14. 8. Norbert Gallo a Lucia Sekáčová
	Vladimír Labay a Dominika Dudová

rozlúčili sme sa
		JÚL
12. 7. v Poprade – Veľkej s Georgínou Lišiakovou (1938)
v Poprade – Veľkej s Jánom Štefanom Kupkom (1948)
14. 7. v Poprade – Veľkej s Máriou Varcholovou (1951)
v Poprade – Veľkej s Mgr. Evou Vitkovskou (1944)
16. 7. v Poprade – Veľkej s Eugenom Bevilaqua (1924)
16. 7. v Poprade – Veľkej s Martou Jeřábkovou (1941)
17. 7. v Poprade – Veľkej s Milanom Novysedlákom (1948)
20. 7. v Poprade – Veľkej s Alojzom Tučným (1933)
21. 7. v Poprade – Veľkej s Irenou Suchomelovou (1940)
22. 7. v Poprade – Veľkej s Jánom Kostkom (1977)
v Poprade – Veľkej s Ladislavom Hudáčom (1936)
23. 7. v Poprade – Veľkej s Máriou Oračkovou (1937)
28. 7 v Poprade – Veľkej s Máriou Gažovou (1934)
v Poprade – Veľkej s Štefanom Oravcom (1951)
v Poprade – Veľkej s Máriou Kriškovou (1957)
29. 7. v Poprade – Veľkej s Lenkou Dzivjakovou (1997)
v Poprade – Veľkej s Annou Regecovou (1948)
30. 7. v Poprade – Veľkej s Irenou Bendíkovou (1936)
v Poprade – Veľkej s Ľudmilou Banášovou (1946)

				
3. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
12. 8.
13. 8.
16. 8.
18. 8.

AUGUST

Spoločenská rubrika

24. 7.

v Poprade – Veľkej s Annou Tkáčovou (1940)
v Poprade – Veľkej s Evou Kapolkovou (1944)
v Poprade – Veľkej s Júliou Kramárovou (1937)
v Poprade - Spišská Sobota s Ľubomírom Chlebovcom (1964)
v Poprade – Veľkej s Emíliou Sendeckou (1934)
v Poprade – Veľkej s Ing. Norbertom Szentiványi, CSc. (1954)
v Poprade – Veľkej s Ondrejom Csiskom (1950)
v Košiciach s Emou Reichelovou (1933)
v Poprade – Veľkej s Karolom Regecom (1958)
v Poprade – Veľkej s Ing. Štefanom Molnárom (1953)

Rozpis zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby
Lekárne, ktoré zabezpečujú lekárenskú starostlivosť v rámci
prevádzkových hodín počas pracovných dní, soboty a nedele:
• Lekáreň Dr. Max, Dlhé hony 1, Poprad (18:00 - 21:00)
• Lekáreň BENU, Teplická cesta 4359/3, Poprad (18:00 - 20:00)
• Lekáreň BENU, OD Kaufland, Moyzesova 4067/3, Poprad, tel. 0905821914
(18:00 - 20:00)
• Lekáreň Dr. Max, OC Kaufland, Jiřího Wolkera, Poprad, tel. 0901961195,
(18:00 - 20:00)
• EKOLEKÁREŇ Poprad, OC FORUM, vchod z Francisciho ulice,
Námestie Sv. Egídia 3290/14, Poprad, (18:00 - 20:00)
						ZDROJ:e-vuc.sk

Lekárska pohotovosť pre deti a dorast
Lokalizácia:
Detská poliklinika – vchod č. 2, spoločný priestor
s detskou imunoalergologickou ambulanciou
Telefonický kontakt: 052 / 7125 683
Lekárska pohotovosť pre dospelých
Lokalizácia:
poliklinická časť, 1. poschodie, číslo dverí P106
Telefonický kontakt: 052 / 7125 614

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok
Sobota, nedeľa, sviatky

16:00 – 19:30
19:30 – 20:00
20:00 – 22:00
07:00 – 22:00
12:30 – 13:00
19:30 – 20:00

ošetrovanie pacientov
večerná prestávka
ošetrovanie pacientov
ošetrovanie pacientov
obed
večerná prestávka

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok
Sobota, nedeľa, sviatky

Zubná pohotovosť
Lokalizácia: budova hlavnej vrátnice,
Ordinačné hodiny:
1. poschodie, číslo dverí 102
Sobota, nedeľa, sviatky
Telefonický kontakt: 052 / 7125 613
								

16:00 – 22:00
07:00 – 22:00

09:00 – 12:00
ZDROJ: Nemocnica Poprad
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Slalom na suchu?
Prečo nie?!...
Športové stredisko detí a mládeže Poprad – Tatry už
po 8-krát zorganizovalo Verejné preteky v slalome na suchu,
a to za podpory mesta Poprad, Prešovského samosprávneho
kraja, Centra voľného času v Poprade a Zväzu slovenského
lyžovania. Zaujímavá disciplína prilákala do neďalekého
Spišského Bystrého desiatky súťažiacich, ktorí zdolávali
slalomové bránky po vlastných a dolu svahom.

ôvodná myšlienka organizovať slalom na suchu bola pred ôsmimi
rokmi smerovaná k letnej príprave
lyžiarov, ale záujem o túto disciplínu neustále narastal. Opäť sa tak mohla v auguste tejto netradičnej súťaže zúčastniť
aj široká verejnosť. Bežalo sa pomedzi slalomové bránky dolu svahom a nechýbali
ani ďalšie prekážky. Niečo bolo potrebné
podliezť a niečo i preskočiť. „Napriek všetkým opatreniam to bol vydarený ročník
a účasť bola hojná. Na štart sa postavilo
vyše šesťdesiat pretekárov od tých najmenších, až po dospelákov. Najzastúpenejšie boli kategórie super baby a rodič.
Nás to veľmi potešilo, pretože pri sčítavaní času dieťaťa a rodiča mohla súťažiť
prakticky celá rodina. Sme radi, že sa toh-
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to podujatia pravidelne zúčastňujú aj členovia iných klubov v rámci kondičnej prípravy,“ vysvetľovala predsedníčka ŠSDM
Poprad – Tatry Viera Kundisová.
Všetci účastníci mali predsa len niečo
spoločné. V cieli sa stal víťazom každý už
len preto, že sa tejto nevšednej súťaže zúčastnil. Ruku k dielu priložilo opäť aj Centrum voľného času so svojimi aktivitami
pre malých i veľkých. „Pomohli sme športovcom rozvíjať aj ich talent v rámci kreatívnych dielní. Mohli si nechať niečo vytetovať a zabaviť sa pri rôznorodých činnostiach od výmyslu sveta. V oddychovej
zóne si tiež mohli všetci po náročnej trati
trochu vydýchnuť,“ povedala riaditeľka
CVČ v Poprade Ingrid Lindemanová.
Marek Vaščura

September 2021
Aktivity ŠSDM
Poprad – Tatry
Slalom na suchu nie je jedinou nevšednou aktivitou
Športového strediska detí
a mládeže Poprad – Tatry.
Toto občianske združenie pôsobí na území mesta Poprad
od roku 2013 v dvoch oddieloch a ponuka je pestrá. „Venujeme sa všestrannej športovej príprave pre deti od 4 rokov
a máme tiež oddiel zjazdového lyžovania. V rámci športovej všestrannosti si všetky
trénujúce deti osvojujú základy gymnastiky, atletiky či loptových hier, ale aj bicyklovanie, plávanie a jazdu na koni.
Mávajú horolezecké tréningy,
tréningy na bežkách, lyžiarskom či sánkarskom trenažéri, turistiku, tanečné tréningy,
tréningy jogy, golfu, tréningy
na trampolínach či vodných
lyžiach. Zúčastňujú sa rôznych
bežeckých, cyklistických a samozrejme lyžiarskych súťaží.
OZ okrem pravidelných tréningov svojich členov organizuje
každoročne preteky pre registrovaných pretekárov Východoslovenského pohára, ale aj
športové podujatia pre širokú
verejnosť, ako je práve Slalom
na suchu i Svetový deň snehu,“
zhrnula Viera Kundisová.

ŠPORT
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Futbalisti
sa snažia
postaviť
na vlastné
nohy
Futbalisti FK Poprad sa v lete už zabývali v III. lige
Východ, keď doslova v hodine dvanástej vytvorili
úplne nový tím tesne pred začiatkom sezóny.
Popradský futbal sa tak opäť postavil na vlastné
nohy, a to zásluhou zanietencov, partnerov
i vedenia mesta Poprad, ktoré nemalou mierou
prispelo k tomu, že klub nezanikol a najmä
neprišiel o štatút akadémie mládeže. Túto tému
v rozhovore rozvinul člen novozloženej správnej
rady a staronový tréner A-tímu – Vladimír Lajčák.

V

rátili ste sa do klubu, ktorému hrozil zánik. Čo
vás k tomu viedlo?

„V športovom prostredí Popradu sa pohybujem veľmi dlho a nebolo mi jedno ako dopadne klub, v ktorom mám odohratých a odtrénovaných desiatky rokov.
Navyše som riaditeľ strednej športovej školy, ktorá má
v klube viacero chlapcov i dievčat. Chcel som preto pomôcť nájsť riešenie, ktoré by zachránilo futbal v Poprade. Klubu reálne zánik hrozil, ale našťastie sa to skupinke ľudí podarilo zvrátiť tak, aby mohol byť každý spokojný, vrátane fanúšikov, rodičov mladých futbalistov
i vedenia mesta.“

ŠPORT

Času zrejme s blížiacou sa sezónou nebolo nazvyš.
Bolo potrebné konať rýchlo?
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„Prvoradá bola sanácia klubu a samozrejme obnovenie činnosti akadémie mládeže. Zároveň sme sa odznova pustili do zostavovania nového A‑tímu, ktorý bol
prihlásený do III. ligy. Dnes môžeme povedať, že sa to
podarilo. Štatút akadémie a podpora mesta zabezpečil
družstvám mládeže i žien opäť veľmi dobré podmienky,
A‑mužstvo si dôveru i podporu bude musieť získať.“

Zachovanie futbalovej akadémie bolo pre klub
i vedenie mesta prioritou. Aký máte názor
na fungovanie tejto klubovej zložky, v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím?
„To, že má Poprad futbalovú akadémiu, je veľkým
úspechom. V predchádzajúcich rokoch sa však jej význam pre klub i región trochu strácal. Akadémia fungovala tri roky, ale v klube z nej zostali iba štyria hráči,
všetci ostatní sa rozpŕchli kade‑tade. Dôvodom neboli len problémy v klube, ale hlavne to, že to neboli
odchovanci, v drvivej väčšine nepochádzali z Popradu, ani z regiónu. Aký malo význam voziť na tréningy a zápasy hráčov a trénerov z iného mesta? Trestuhodný bol pritom prístup niektorých trénerov k popradským deťom, ktorým namiesto aby ich poriadne
pripravovali, tvrdili, že na súťaž nemajú a posielali ich
preč. Akadémia by mala mať vlastných odchovancov
a aj domácich trénerov. Mala by sústreďovať talenty
z Popradu a okolia a vytvoriť tak regionálne centrum.
To potom možno doplniť niekoľkými nadpriemernými hráčmi zo širšieho okolia, nie naopak.“
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Ani v A‑tíme neostal kameň na kameni a vy ste
sa museli popasovať so skladaním kádra krátko
pred spustením prípravy na novú sezónu. Ako ste
sa zhostili tejto úlohy?
„Z hráčov, ktorí hrali v II. lige zostali na začiatku len
traja (Malec, Pollák a Živčák, pozn. red.). Ostatní sa po
zlých skúsenostiach s klubom rozpŕchli. Problémom
boli nesplnené sľuby, prehnané ambície, ktoré neboli
kryté peniazmi, arogancia, ale i neodbornosť, a práve
to takmer pochovalo popradský futbal. Poprad jednoducho stratil u hráčov kredit, a tak zlanáriť kvalitných futbalistov z vyšších súťaží nebolo možné. Oslovili sme preto tých najlepších z okolia, ktorí sa presadili v nižších súťažiach.“
Napriek týmto starostiam ste prípravu na novú
sezónu zvládli so cťou a i keď ostrý štart nebol
najideálnejší, je vidieť progres. Súhlasíte?

Veríte, že po náročnom období chytil popradský
futbal druhý dych?
„Poprad má pre futbal vytvorené výborné podmienky a je tu záujem o to, aby klub napredoval.
Máme podporu mesta a pána primátora, ktorý svojim
postojom výrazne prispel k záchrane klubu i zachovaniu mládežníckej akadémie. Stále však nie sú definitívne vyriešené vzťahy s veriteľmi a hlavne s bývalým prezidentom. Našťastie, v Poprade ešte existujú
seriózni ľudia, ktorí nám i v tejto situácii podali pomocnú ruku. Je medzi nimi najväčší sponzor športu
v Poprade a teší ma aj reaktivácia činnosti združenia
Pre futbal. Verím, že sa pridajú ďalší, ktorým na futbale v Poprade záleží a hra číslo jedna na svete bude
robiť radosť jej fanúšikom i v Poprade. “
Marek Vaščura

„Začiatky neboli vôbec jednoduché, ale všetci, ktorí do Popradu prišli pracujú poctivo. V úvode prípravy
sme pracovali s ôsmimi hráčmi, a aj preto sme prijali
ponuku od Podbrezovej. Pre túto sezónu sme sa stali
jej farmou a tak môžeme v každom zápase využiť až
troch hráčov a jedného brankára tohto druholigového tímu. Nie je to ideálny stav, ale v tejto situácii to
bolo rozumné riešenie. Postupne spoznávame hráčov
a zohrávame mužstvo, ide to dobre, no úspech chce
čas i trpezlivosť.“
Kto teda tvorí kostru treťoligového Popradu?
„K Malecovi, Pollákovi a Živčákovi sa po skusoch
v Humennom vrátil Dzurjo. Z dorastu k nám prešli
Kubis a Zummer. Šancu sme dali aj brankárovi Strakovi, a chceme ju dať i talentovaným dorastencom.
Futbalovú kariéru sa u nás snaží reštartovať Lapšanský, zo Svitu prišli Lajčák s Weisom a z Kežmarku zasa
Matalík. Ondruš sa do Popradu vrátil zo Spišskej Belej a s ním sme stiahli aj Kaprála s Barnášom. V tíme
máme Vaščáka zo Sobraniec a po skúške u nás ostali
aj dvaja Poliaci – Zabawa s Wojtanekom.“
Nedávno sa sformovala nová Správna rada FK
Poprad. Môžete teda prezradiť, kto okrem vás je
jej súčasťou?

ŠPORT

Správnu radu momentálne tvoria páni Miško, Kavka, Orság, Malec, Biskup, manažér klubu Pazúr a ja.
Zatiaľ nemáme po prechode Stana Šestáka do Tatrana Prešov prezidenta, ale verím, že i tento problém
sa rýchlo vyrieši. V posledných rokoch správna rada
nefungovala, prípadne fungovala iba formálne, bude
preto dôležité, aby sa v nej prerozdelili kompetencie
a začala pracovať koncepčne a systematicky.
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Majstri sa
pretancovali
do sveta
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ajstrovstvá Slovenska v desiatich tancoch sa
v Poprade opäť podarilo zorganizovať vďaka
miestnemu Solus Dance Academy v spolupráci s mestom Poprad a Základnou umeleckou školou
na Štefánikovej ulici v Poprade. To všetko pod hlavičkou Slovenského zväzu tanečného športu a pod záštitou primátora mesta Poprad Antona Danka. V troch
zo siedmych kategórií sa rozhodovalo o víťazoch počas
slávnostného galavečera, ktorého sa zúčastnila i prvá
dáma Popradu Jaroslava Danko. Tých najlepších sama
dekorovala.
V najpočetnejšej kategórii juniorov sa z víťazstva
tešila Sofia Zubčáková s Markom Kmeťkom z VŠK FTVŠ
UK Lafranconi Bratislava. Kategória mládež bola druhou najpočetnejšou a tu putoval titul majstra Slovenska do klubu TŠK VIVA Nové Zámky. Zvíťazil pár Mária
Nagyová – Tamás Kristóf Kis. Divácky najatraktívnejšia
bola posledná kategória dospelých, kde sa do finále
prebojoval aj jediný popradský pár Tereza Ďurtová –
Juraj Pavličko zo Solus Dance Academy. V slovenskej
špičke obsadili pekné štvrté miesto. „Ani sme to nečakali, ale snažili sme sa. Išli sme do toho naplno a v tradične výbornej atmosfére to bolo super,“ prezradila
T. Ďurtová. „Užili sme si to, ale zakrátko nás čakajú ďalšie majstrovské podujatia. Budeme pracovať na tom,
aby sme to vylepšili a aby sme sa posúvali stále vyššie,“
doplnil J. Pavličko.
S absolútnym prehľadom súťaž ovládli najväčší
favoriti z klubu TK UNI‑DANCE Bratislava Elena Popo-

Po viac ako roku privítala v auguste
Aréna Poprad tanečné páry z celého
Slovenska na národnom šampionáte
v desiatich tancoch. Motiváciou v prípade
víťazstva bola miestenka na majstrovstvá
sveta. V absolútnom finále naše mesto
reprezentoval jediný pár, ktorý tesne
zaostal za medailovými priečkami.
va – Matej Štec, ako aktuálni majstri v latine i štandarde
a napokon aj v desiatich tancoch. „Tešíme sa z víťazstva, ale je to pre nás záväzok. Medaila musí ísť hneď
dole a púšťame sa do ďalšieho tréningu v rámci prípravy na majstrovstvá sveta i Európy,“ vyhlásila E. Popova.
„Toto podujatie sme si chceli čo najviac užiť. Myslím,
že publikum i my môžeme byť spokojní. Obhájili sme
prvenstvo z minulého roka a za to sme vďační,“ dodal
M. Štec.
Vďačný a spokojný mohol byť po súťaži aj organizátor MSR v desiatich tancoch Jozef Solus, ktorému
sa podarilo opäť zorganizovať akciu na úrovni, aj keď
termíny sa niekoľkokrát a nekompromisne pre pandémiu presúvali. „Organizačne to bolo veľmi náročné,
no i divácka účasť bola trochu nižšia. Ľudia majú stále
obavy, ale bolo to všetko pripravené tak, aby si spoločne s pármi užili peknú súťaž. Verím, že sa to podarilo
a že sa im podujatie páčilo,“ skonštatoval riaditeľ Solus
Dance Academy J. Solus.
Aj sprievodný program stál za to. Divákom sa predviedol hudobník a tanečník Karol Brüll so svojou partnerkou Viktoriou Bolender a takisto majstri Českej republiky v latinsko‑amerických tancoch George Eduard
Sutu s Teréziou Kučerovou. Solus Dance Academy túži
aj naďalej organizovať podobné významné podujatia,
no v rámci konkurzov to má v rukách Slovenský zväz
tanečného športu. Aj tohtoročné MSR v desiatich tancoch však ukázali, že Poprad na to stále má.
Marek Vaščura
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SÚŤAŽ
O CENY
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akadémie
pohyby
Katarína
člen (skr.)
Kentucky
astilba
stúpením
(Karol)
lari,
pred
vyherec
papagáj
švédskej krížovky
diabol
jed
abyže
figúrkou
(dom.)
akadémie
(skr.)
astilba
stúpením
(Karol)
i osemsmerovky
jávska
súťaž o zaujímavénatkať
opicajávska
natkať
opica
ceny.
ryžové

nápoje
karibský
ryžové
Zapojte sa opäť
ostrov
nápoje
karibský
omotaj
do našej súťaže. ostrov
omotaj
Správne
znenie
1.
belgický
tajničky i osemspevák
tajnička 1.
belgický
spevák
smerovky posie- tajnička
meno
zběhovec
japonská
lajte
najneskôr
Strakovej
meno
lovkyňa
zběhovec
japonská
krutá
okrasná
Strakovej
do 15. septembraperállovkyňa
porážka
rastlina
krutá
okrasná
2021 poštou alebo perál
porážkadruh
rastlinameno
palmydruh
McBaina
meno
doručte
osobne
valeriána
potreba
chumáč
palmy
McBaina
na adresu vyda- valeriána
kovboja
trávy
potreba
chumáč
úhor,
kovboja
trávy
vateľa:
Mestská
záduch
po angl.
úhor,
kvočka
záduch
informačná kanpo angl.
skaut
kvočkasipenie
celária, Námestie
sipenie
skaut
drž
likérnik
sv. Egídia 43/86, kus
(expr.) drž
likérnik
hrubý
gruzínske
(expr.)
058 01 Poprad,(skr.) kus
povrazhrubý
platidlo
(skr.)
gruzínske
prípadne emailom
povraz
platidlo
na jana.pisarciko- 2.
tajnička 2.
v a @ m s u p o p r a d . tajnička
sk.
Nezabudnitehovoril
Gedeon Majunke,
uviesť svoje meno,znovahovoril
Gedeon
Majunke,
architekt,
staviteľ,
to istéznova
adresu, telefónne to isté
architekt,
staviteľ,
rodák zo Spišskej
rodák
zo
Spišskej
číslo a heslo „Taj-ťažné
Soboty. Podieľal sa
rodový
Soboty. Podieľal
znakrodový
nička“. Vyžrebova-zvieratáťažné
na stavbách
ako... sa
zvieratá
znak
na
stavbách
ný, úspešný lúšti(dokončenie ako...
(dokončenie
korálový
Mária
v tajničkách
krížovky
teľ získa darčeky
ostrov
(dom.)Mária
korálový
v
tajničkách
krížovky
a osemsmerovky)
pre
najmenších ostrov
(dom.)
a osemsmerovky)
od MIK Poprad
S U D O K U **
a dve vstupenky
OSEMSMEROVKA
S U D O K U **
do Kina Tatran.
OSEMSMEROVKA

S K L A D A T E Ľ K A I L O P
S K L A D A T E Ľ K A I L O P
P A N A M A I A P O K R O K R
P A N A M A I A P O K R O K R
R U M U N L T V N I O L B S I
R U M U N L T V N I O L B S I
E A L U Á I A A A I B K B O E
Tešíme sa na Vaše
E A L U Á I A A A I B K B O E
N D K P R Ť S O N T E K O K K
odpovede a prajeN D K P R Ť S O N T E K O K K
E A A A O A L U A K R R A O O
me Vám príjemné
E A A A O A L U A K R R A O O
V L R O M O J T N I E L T L P
chvíle strávené lúšV L R O M O J T N I E L T L P
E Á P O R C E L Á N C R O I A
tením.
E Á P O R C E L Á N C R O I A
R N P R O G R E S I V I T A Č
(red)
R N P R O G R E S I V I T A Č
A A R D K R Á S A T A V S R K
A A R D K R Á S A T A V S R K
L E N I V E C N Š K O R I C A
L E N I V E C N Š K O R I C A
D E B A K L E K Á R N I Č K A
D E B A K L E K Á R N I Č K A
ANANÁS, ČISTOTA, DEBAKLE, ENRIK, JUNIOR, KLBKO, KOBEREC, KOBRA,
ANANÁS, ČISTOTA,
KOBEREC,
KOBRA,
KOKETNOSŤ,
KOPAČKA, DEBAKLE,
KORMORÁN,ENRIK,
KRÁSA,JUNIOR,
LAPÁLIE,KLBKO,
LEKÁRNIČKA,
LENIVEC,
KOKETNOSŤ,
KOPAČKA,
KORMORÁN,
KRÁSA,
LAPÁLIE,
LEKÁRNIČKA,
LENIVEC,
MAKAR, NÁLADA, ORGÁN, PANAMA, PITVOR, POKROK, POLIAK, PORCELÁN,

Výhercu cien budeme kontaktovať
telefonicky.

VOĽNÝ ČAS
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Mesačník

POPRAD

30

PÁN

STANISLAV
ŠTEPKA

September 2021

STROM
Príbehy
o živých
a našich

GENERÁLNI PARTNERI

VOĽNÝ ČAS

4. 9. 2021 o 19.00 hod.
divadelná sála Domu kultúry Poprad

31

Info a predpredaj: MIK 052/4361192, Dom kultúry Poprad 052/7722255, online predaj: www.kultura.poprad.sk

Mesačník

POPRAD

dňa 7.

10. 2021, o 19.00 hod.

Dom kultúry Poprad.

Lístky si zakúpite na kultura.poprad.sk
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