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september si už každý tradične najviac spája so začiatkom školského roka.
Nebudem písať o korone, opatreniach
a podobne. Toho sa dosť načítame
a napočúvame z iných médií. Prebehla
mi hlavou otázka. Ktorý z predmetov
v škole mi toho dal do života najviac?
Veď každý sme si asi raz povedali: „No
na čo mi toto kedy bude?“
V myšlienkach som sa vrátila na základnú školu na Tajovského ulici. Ako
novinárka by som jednoznačne a bez
váhania mala odpovedať, že predmet,
ktorý mi dal do života najviac bol slovenský jazyk. Áno, „slovina“ ako sme
tento predmet nazývali, bola tá časť
dňa, ktorej som sa stále nevedela dočkať. Milovala som písanie slohových
prác, no s diktátmi to už bolo horšie.
Musím ale povedať, že o niečo vpred
ma posunula aj matematika. Nie. Nie
preto, že dnes viem vyrátať všetko
z hlavy. Práve naopak. Nikdy to nebola moja silná stránka. Matematika ma
naučila, že človek jednoducho nemôže vynikať vo všetkom. Absolvovať
hudobnú výchovu bolo pre mňa ešte
náročnejšie. A to nehovorím o tom, aké
náročné to muselo byť pre učiteľov,
ktorí tie akože tóny počúvali. Absolútnou čerešničkou na torte mojich zážitkov na základnej škole bolo technické
vyučovanie. Nikdy nezabudnem na to,
ako sme dostali zadanie nakresliť skrutku. Normálnu. Jednoduchú skrutku.
Po hodine kreslenia som svoj výtvor
odovzdala. Nuž. Nech to učiteľ obracal ako chcel, nikdy mu z toho skrutka
nevyšla. Snaha bola. Aj tu sa potvrdilo,
že pre niečo sa človek narodí, pre iné
nie. Vedúca školstva v Poprade mi pri
rozhovore povedala krásnu vec. Škola
učí deti ako byť ľuďmi. Je to pravda.
Formuje nás nielen vedomosťami, ale
vo všetkých smeroch. V škole sa naučíme disciplíne, tvorivosti, učíme sa byť
priateľmi i biť sa za svoje názory a sny.
Škola dáva základ nášmu charakteru,
našej osobnosti, predurčuje našu životnú cestu.
Tak poďme do toho! Učiteľom a rodičom prajeme veľa síl pri svojej práci
a deťom čo najviac krásnych zážitkov,
na ktoré budú ešte roky spomínať a samozrejme aj tony dobre získaných kvalitných vedomostí.
Začnime nový školský rok napriek
opatreniam s tak veľkým úsmevom
a nadšením, s akým sme my v redakcii pre Vás opäť po pauze pripravovali septembrové vydanie mesačníka
Poprad.
Prajem Vám príjemné čítanie.
Mgr. Jana Pisarčíková,
vedúca redaktorka
mesačníka Poprad
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Školy
opäť ožijú
detskou
vravou
Každý z nás si asi na to pamätá.
V rukách kvet pre pani učiteľku,
v očiach očakávanie čo nový školský
rok prinesie. Stretnutie s priateľmi,
nové výzvy vo vzdelávaní. V školách
v Poprade si po skúsenostiach
s pandémiou povedali, že prevencii
nikdy nie je dostatok.

K

onečne normálny režim. Povedali si viacerí rodičia
a rovnako aj deti, ktorým už škola chýbala. Dištančnému vzdelávaniu z domu odzvonilo a popradské
školy sú na nový školský rok pripravené.
Školská taška, prezuvky, písacie potreby, úbor na telesnú, pomôcky na výtvarnú. Po koronakríze a letných
prázdninách popradské školy opäť ožijú žiackou vravou.
Rozostupy lavíc, či zmeny počtu žiakov v triede zatiaľ potrebné nie sú. V základných i materských školách bude
dobré zdravie detí témou číslo jedna. „Zabezpečovali
sme pre deti do každej, nielen základnej, ale aj materskej školy, bezdotykové stojany s dezinfekciou,“ rozpráva
o opatreniach, ktoré budú nový školský rok sprevádzať
Edita Pilarová, vedúca odboru školstva, mládeže a športu
Mestský úrad Poprad.

MESTSKÁ SAMOSPRÁVA

Hygienické vrecúška si škrtnite z nákupného zoznamu
Hovorí sa, že pandémia zmenila rôzne návyky ľudí.
Obmenu priniesla aj do základných škôl. Rodičia žiakov si
po novom z nákupného zoznamu môžu vyškrtnúť hygienické potreby. „Súčasťou výbavy škôl sú už aj dávkovacie
mydlá a jednorazové utierky. To sme predtým nepoznali.
Deti mali vždy svoje vlastné hygienické vrecúška - toaletný papier, uterák a mydlo. Za týmto dal koronavírus bod-
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ku,“ vysvetľuje Pilarová. A dodáva, že školy majú povinnosť hygienické potreby dopĺňať.
Nielen vedomosti sú dôležité
Spomínané opatrenia v školách nie sú dočasné.
„Aj keby sa už koronavírus nevrátil, myslíme na to, že sa
môžu vyskytnúť chrípkové epidémie, či žltačky. Vybavenie v školách teda ostane takto už natrvalo,“ vysvetľuje
dôvody Pilarová. Spomína si tiež na to, ako dobre popradskí učitelia i žiaci zvládli domácu výučbu, ktorú so sebou
pandémia priniesla. Aj napriek tomu, že všetko fungovalo
takmer bez problémov, vedúca školstva je presvedčená,
že domáce štúdium normálnu školu nikdy nenahradí.
„Škola je aj o interakcii, o sociálnom kontakte. Deti sa
medzi sebou učia ako byť ľuďmi, ako sa stať manažérmi,
ako byť podriadenými, ako zvládať, či už prehry alebo
víťazstva. Vďaka učiteľovi si žiaci budujú vzťahy k autorite. Naučia sa ako stolovať, stravovať sa, rozvíjať estetiku.
Jednoducho, nielen vedomosti sú pre vzdelanie dôležité,“
uzatvára.
Nezabudnite na rúška
Približne v polovici augusta konzílium odborníkov
zhodnotilo, že v školách to bez rúška nepôjde. Prvé dva

Popradskí žiaci sa už do škôl tešia
Učenie z domu sa im síce chvíľu
páčilo, no už aj niektorým
popradským žiakom klasické
vyučovanie v škole chýbalo.
Nina Kesselová bude už veľká
štvrtáčka. Chodí do školy na
Tajovského ulici. Ako sama
hovorí, už sa školy nevie dočkať.
„Pre mňa je lepšie byť v škole,
ako sa učiť doma. Teším sa na
kamarátov, učiteľov,“ povedala.
Ako dodala, všetky pomôcky
má už pripravené. „Mám tašku,
všetko, čo potrebujem.“

Michal chodí na Jarnú školu.
Učenie z domu sa mu veľmi
nepáčilo. „V škole vedia učivo
proste dobre vysvetliť. Je to iné
ako cez počítač. A tiež sa teším
na kamarátov, učiteľky. Na všetky
predmety. Už by som sa nechcel
učiť z domu,“ povedal.
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bezpečená minimálne dvakrát denne, dôkladné čistenie
všetkých miestností najmenej raz denne. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať
príznakom COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Ak žiak alebo študent vykazuje niektorý z príznakov, je
nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a konMinisterstvo predstavilo semafor
taktovať zákonných zástupcov,“ popísal odporúčania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Gröhling. Zákonný zástupca pri prvom nástupe dieťaťa
nechce z dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať školy celo- do materskej, či základnej školy predloží písomné vyplošne. Preto vytvorilo manuál, ktorý stanovuje základné hlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, znova ho predloží, pokiaľ dieťa preruší dochádzku v trvaní viac ako
prevádzkové podmienky od materských až
3 dni. Školy budú podľa slov ministra musieť
po vysoké školy po dobu trvania pandémie.
PILAROVÁ:
vyčlenenú jednu miestnosť určenú na
Jednotlivé fázy predstavil 18. augusta na tla„HYGIENICKÉ mať
bezprostrednú izoláciu žiaka, u ktorého sa príčovej konferencii šéf rezortu školstva Branislav
OPATRENIA znaky ochorenia vyskytnú.
Gröhling.
týždne ich budú povinne nosiť žiaci druhého stupňa základných škôl aj v triedach. Prvý stupeň si ich bude nasádzať na spoločných chodbách, v šatniach, na ceste do jedálne a aj v rade na obed. Zložiť si ich budú môcť až pred
jedlom.

CHCEME
Mesto je na prípadnú druhú vlnu pripravené
Zelená, oranžová, červená
Mesto Poprad je na prípadnú druhú vlnu
Ak škola nemá žiadneho podozrivého ZACHOVAŤ UŽ
pandémie
pripravené. Podľa slov Jarmily Hlaa ani pozitívne testovaného žiaka či pedagóNAVŽDY“
váčovej, hovorkyne mesta Poprad zakúpega nachádza sa v zelenej fáze. Do oranžovej
fázy sa dostane vtedy, keď má škola aspoň jeden podo- ných je približne 25 tisíc kusov textilných rúšok, čistiace
zrivý či nakazený prípad. Červená fáza je pri viacerých po- prostriedky, mydlá, antibakteriálne gély i rukavice. Do Zatvrdených prípadoch u žiakov alebo pedagógov. „Školy riadenia sociálnych služieb pre obyvateľov bez prístreška
v zelenej fáze budú fungovať v štandardnom režime. Tie, zakúpilo mesto už dávnejšie dezinfekčný tunel. Na Levov ktorých sa objaví podozrenie, budú musieť dodržiavať čskej ulici je aj dočasné karanténne centrum. Na izoláciu
prísnejšie hygienické opatrenia. Žiaci zo škôl s červeným ľudí bez domova a dodržanie 14 dňovej karantény mesto
označením sa budú vzdelávať dištančne,“ vysvetlil minis- objednalo prenájom piatich mobilných kontajnerov. „Jeden slúži pre potreby zdravotníckeho personálu, ďalší
ter školstva.
ako sanita, to znamená sociálne zariadenie,“ povedaBudú sledovať ohniská nákazy
la. Zvyšné tri sú so základným vybavením ako je posteľ,
Ministerstvo školstva bude postupovať individuálne stôl, stolička, skriňa, odpadkový kôš. Správa mestských
podľa situácii v regióne. „Regionálne úrady verejného komunikácii je rovnako pripravená dezinfikovať verejné
zdravotníctva budú sledovať ohniská nákazy a na zákla- priestory.
de toho budú rozhodovať o opatreniach v danej oblasJana Pisarčíková
ti. Na školách v rizikových oblastiach
budú platiť prísne opatrenia. Nechceme Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021
ale zatvárať školy plošne. Počas troch
Začiatok vyučovania
Posledný deň vyučovania
Termín prázdnin
Prázdniny
po prázdninách
pred začiatkom prázdnin
mesiacov sme s cieľom minimalizovať
28. október 2020
2. november 2020
nákazu zavreli školy a prešli si dištanč29. október – 30. október 2020
Jesenné
(streda)
(pondelok)
nou výučbou. Myslím si, že rodičia, žiaci
22.
december
2020
8.
január 2021
aj učitelia sa zhodnú, že toto obdobie
23. december 2020 – 7. január 2021
Vianočné
(utorok)
(piatok)
stačilo a je na čase vrátiť sa do škôl v čo
29. január 2021
2. február 2021
1. február 2021 (pondelok)
Polročné
najnormálnejšom režime,“ podotkol.
(piatok)
(utorok)
Upratovanie minimálne dvakrát denne
Školám rovnako odporučili časté
a intenzívne vetranie. „Odporúčame
nepoužívať klímu a ventilátory. Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude za-

Jarné
Prešovský kraj

19. február 2021
(piatok)

22. február – 26. február 2021

1. marec 2021
(pondelok)

Veľkonočné

31. marec 2021
(streda)

1. apríl – 6. apríl 2021

7. apríl 2021
(streda)

Letné

30. jún 2021
(streda)

1. júl – 31. august 2021

2. september 2021
(štvrtok)

Laura Pitoňáková práve
nastupuje do 4 ročníka.
Navštevuje školu na ulici
Mládeže. „Je to oveľa lepšie, keď
sme v škole. Máme tak kontakt
s kamarátmi a učiteľmi. Je to
lepšie ako sedieť za počítačom
a aspoň sa necítim tak stratene,“
povedala. Laure nechýba len
samotné vyučovanie, ale aj
aktivity po ňom. „Už sa neviem
dočkať lezeckého krúžku,“
uzavrela.

Dianka Javorská pôjde práve
do štvrtého ročníka. Navštevuje
školu na Komenského ulici.
Učiť sa z domu jej tiež veľmi
nevyhovovalo. „Určite je lepšie
chodiť do školy. Pretože doma je
to také divné. Pripadalo mi to, ako
keby som bola chorá. V škole sme
na to, že sa učíme, jednoducho
zvyknutí. Neteším sa ale do
školy - iba trošku na kamarátky,“
povedala.

MESTSKÁ SAMOSPRÁVA

ZDROJ: Ministerstvo školstva
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Za zážitkami do
Slovenského raja

NA OKRAJ
Rokovali
o spolupráci
s mestom Poprad
Vroclav – jedno z najväčších
a najvýznamnejších poľských
miest. Má približne 650 tisíc
obyvateľov a je metropolou
metropolou Dolnosliezskeho
vojvodstva. Slovenský diplomat v Poľsku Adrián Kromka
rokoval o možnosti spolupráce
s Popradom.
Adrián Kromka absolvoval
pracovné stretnutie s primátorom mesta Vroclav Jackom
Sutrykom, ktorého súčasťou
bola návšteva slovenského
veľvyslanca v Poľsku Andreja
Drobu a honorárneho konzula
Slovenskej republiky v meste
Vroclav Macieja Kaczmarskeho.
„Predmetom rokovania boli
možnosti
poľsko-slovenskej
spolupráce, ako aj spolupráce
s Popradom. Priestor vidíme
v oblasti vzdelávania, keďže
Vroclav je mestom študentov
a sídlom viacerých významných poľských univerzít. Taktiež je tu veľký potenciál pre
rozvoj ekonomickej spolupráce
a cestovného ruchu. Teší ma,
že primátor mesta Vroclav po
stretnutí na svojom facebookovom profile vyzdvihol aj rokovanie o spolupráci s Popradom
a zároveň odporučil obyvateľom mesta navštíviť Slovensko,“
dodal Adrián Kromka. Predstavitelia mesta Vroclav zároveň
prejavili záujem stretnúť sa
s primátorom mesta Poprad.
(jp)
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Výlety, turistické vychádzky v národnom parku,
kreatívne dielne, či sedenie pri táboráku so
špekačkami napichnutými na paliciach. Mesto
Poprad aj toto leto zorganizovalo tábor pre sociálne
znevýhodnené rodiny z Popradu.

P

obalené kufre, posledné rady a odporúčania rodičov pred odchodom. Už presne 20× deti zo sociálne slabších rodín nasadli počas leta do
autobusu a na osem dní sa vybrali spoznávať krásy letného detského tábora.
Relax si tentokrát vychutnali v horskom
hoteli Geravy v Slovenskom raji.
Noví kamaráti, nové zážitky
Vedúci už pri odchode rozdávali
dobrú náladu na kilá. Kým rodičia poodovzdávali potrebné veci, deti si potrápili hlavy hádankami od jedného z vedúcich. Bianka Šimová má trinásť rokov.
Do mestského tábora sa vybrala už po
štvrtýkrát. „Najviac sa teším na to, ako
tam budeme liezť. Ja už som v tomto tábore zvyknutá, je tu dobre,“ povedala.
Marek Majerský má 12 rokov. Do tábora
išiel po prvýkrát aj so svojou mladšou
sestričkou. „Ja som ešte v žiadnom tábore nebol, takže ani neviem na čo sa mám
tešiť,“ povedal s úsmevom. Jednu vec
napokon aj tak našiel. „Jednoznačne na
nových kamarátov a zážitky,“ povedal.

Jediný, ktorý navštívia
A práve zážitkov nebolo počas
ôsmich dní málo. Deti absolvovali výlety, turistické prechádzky, posedeli
si pri táboráku. Päť dobre naladených
lektorov nedovolilo, aby deťom bolo
smutno. Od mesta dostali aj vlastné
ruksaky s hračkami, školskými potrebami a hygienickým balíčkom. Mesto sa
tábor rozhodlo zorganizovať aj napriek
tomu, že mnohé kultúrne a spoločenské akcie sa museli zrušiť. „Rozhodol
som na porade vedenia mesta, že deti
zo sociálne slabších rodín do tábora pôjdu. Vo väčšine prípadov je totiž
tento tábor jediným, ktorý počas leta
navštívia. O to väčšia je ich radosť z pobytu v ňom. Pre rodiny, z ktorých tieto
deti pochádzajú, je pobytový tábor vec,
ktorú si zo svojich príjmov nemôžu dovoliť,“ povedal primátor Anton Danko.
Finančné náklady spojené s pobytom nezaťažili ani jednu rodinu. Samospráva naň vyčlenila 13 tisíc eur.
Jana Pisarčíková
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Najlepšie
atrakcie
pre turistov
i domácich pod
jednou strechou
Na začiatku bol nápad prerobiť starú turistickú stránku mesta Poprad na niečo novšie. Nakoniec má
mesto Poprad komplexný turistický systém s plánovačom a aplikáciou, vďaka ktorému turistom nič
podstatné pri návšteve mesta Poprad neunikne.

G

astronómia, ubytovanie, atrakcie, podujatia
- všetko je pod jednou strechou. Funguje
to úplne jednoducho. Do internetového
prehliadača si zadáte visitpoprad.sk. Vytvoríte si
profil. Vyberiete si ubytovanie, ktoré sa vám zapáči a do plánovača si pridáte zaujímavosti, ktoré by
ste chceli v Poprade a okolí navštíviť a ktoré vám stránka priamo ponúka. „Pri vybraných zmluvných
zariadeniach je dokonca možnosť
zarezervovať si ubytovanie alebo
iné služby,“ vysvetľuje riaditeľka MIK
Poprad Lucia Pitoňáková. Potom už
len na svojom výlete, či dovolenke
z vrecka nohavíc vytiahnete telefón s aplikáciou,
ktorá vám ukáže zvolené miesta, trasy, podujatia, či
aktuálnu predpoveď počasia. Aplikácia vás dokonca priamo k zvolenému bodu záujmu aj privedie.
Aby turizmus prekvital
Nové logo, a tiež komplexný turistický systém
VisitPoprad.sk, predstavila MIK začiatkom augusta. „Krstilo sa lupienkami kvetov, aby turizmus
v Poprade prekvital tak, ako kvetinová výzdoba
nášho mesta,“ vysvetlila Pitoňáková.
Centrum mesta i mestské časti

Základným grafickým motívom loga VisitPoprad je GPS značka, ktorá mesto Poprad vykresľuje ako cieľovú destináciu. Hlavný GPS symbol
predstavuje centrum mesta – jeho hlavnú mestskú časť. Zároveň je prepojený s ďalšími menšími
rôzne usporiadanými GPS značkami, ktoré symbolizujú jednotlivé mestské časti: Veľká, Spišská
Sobota, Matejovce, Stráže a Kvetnicu. „Pestrofarebné body vo vnútri GPS značiek odrážajú pestrosť voľnočasových možností v meste Poprad

a rozmanitosť jeho mestských častí, ktoré sú zároveň prepojené a tvoria jeden celok – naše krásne
mesto Poprad,“ dodáva Pitoňáková.
Podčiarkli rôznorodosť mesta
Na návrhu tohto loga pracoval Ján Hrončák.
„Už prvé nákresy boli veľmi podobné práve výslednému. Logo
má reprezentovať nielen priamo
centrum Popradu, ale aj jednotlivé mestské časti. Touto formou
sme sa snažili akoby podčiarknuť
rôznorodosť mesta Poprad.“ Za
tvorbou nového turistického systému sa skrýva aj tvár Popradčana Lukáša Bednára.
Ako sám povedal, turistické stránky predtým boli
akoby iba informatívne. „Tento turistický plánovač hneď na prvý pohľad zaujme emóciou, podá
nielen základné informácie, ale posunie užívateľa
rovno do plánovača, jednoducho mu dá priestor,
aby si naplánoval svoj výlet a mobilná aplikácia
ho potom od A do Z naviguje za zážitkami už
priamo v teréne,“ hovorí. Ako dodal, je rád, že
mal možnosť navrhnúť tento systém práve pre
Poprad. „Ja som rodený Popradčan a som rád, že
práve moje rodné mesto bude mať takýto turistický systém,“ uzavrel Bednár.
Jana Pisarčíková

„Som rodený
Popradčan
a som rád,
že práve
moje rodné
mesto bude
mať takýto
turistický
systém.“
Autor turistického
systému

Lukáš Bednár Popradčan, ktorý
vymyslel turistický
plánovač.
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Zo starého
ihriska raj pre
deti i seniorov
Neplnilo svoju funkciu, a preto ho počas
výstavby odstránili. Posledný júlový
štvrtok primátor mesta Poprad Anton
Danko, vedúca odboru výstavby MsÚ
Poprad Kristína Horáková spolu so
zástupcami OZ Rozvíjame naše mestá
uviedli do života nové multifunkčné
ihrisko za ZŠ Jarná Juh III. Na svoje si tu
prídu deti i seniori.

M

ultifunkčné detské ihrisko, Senior park,
Multifunkčná športová plocha, osvetlenie, kamerový systém, odvodňovací rigol i sadové úpravy.
Presne v polovici leta v Poprade ukončili revitalizáciu vnútrobloku za základnou školou Jarná. „Mám naozaj veľkú radosť, že v našom meste sme sprístupnili ďalšiu verejnú plochu, ktorá je vylepšená a komplexne zrevitalizovaná. Čo je
zaujímavé, na svoje si tu prídu deti ale aj seniori. Výstavba
tohto multifunkčného ihriska síce trvala takmer rok, ale
bolo to spôsobené pandémiou Covid -19 a v neposlednom
rade aj nie veľmi priaznivým počasím,“ povedal primátor
Anton Danko.

DIANIE V MESTE

Ihrisko, ktoré tam bolo predtým bolo príliš zastaralé
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Nové multifunkčné detské ihrisko je vybavené hracími
prvkami pre deti viacerých vekových kategórií od 3 do 14
rokov, pieskoviskom, stojanom pre bicykle, lavičkami, košmi a centrálnym prístreškom. „Deti môžu využiť aj veľkú
tabuľu na kreslenie. Ihrisko je prístupné z troch strán a zabezpečuje bezproblémový vstup pre každú vekovú kategóriu, kočiar, alebo pohybovú zdatnosť návštevníkov“,
informovala vedúca odboru výstavby MsÚ Poprad Kristína Horáková. Hneď vedľa ihriska vyrástla aj multifunkčná
športová plocha s umelým trávnikom a ochrannými sieťami. Zahrať si tu môžete minifutbal, basketbal, volejbal. Súčasťou je aj tenisová stena. Prístrešok, lavičky a koše.
Úkryt pred slnkom
Mamka Zuzana sa tu so svojim synom Oliverom vybrala stráviť dopoludnie. Zatiaľ čo ona si čítala časopis v drevenom altánku, Oliver nevedel kam sa skôr vybrať. „Páči
sa mi, že tu spravili aj priestor, kde sa dá pohodlne skryť
pred slnkom. Sedieť na ihrisku s dieťaťom niekoľko hodín
a praží na vás slnko – to nie je nič príjemné,“ hovorí mama.

O zábavu núdza nie je
Hojdačky, šmýkačky, pieskovisko. Oliver o zábavu núdzu nemal. „Najviac sa mi ale páčia tie laná. Rád sa hojdám a šplhám,“ povedal. Jeho mame sa zase najviac páči,
že po odchode z ihriska bol poriadne unavený. „Vyšantí
sa a potom je pokojnejší. Myslím, že toto ihrisko bude pre
nás - mamičky veľkým prínosom,“ uzavrela.
Budeme pokračovať ďalej
Mesto zrealizovalo celé ihrisko v sume zhruba 271 000
Eur s DPH a vyše 77 000 Eur s DPH na samotné detské
prvky prispelo OZ Rozvíjame naše mestá. „Závisí od
mesta a od obyvateľov mesta, aké projekty si vyberú, už
druhýkrát je to detské ihrisko. Sme veľmi radi, že mesto
má záujem o túto
spoluprácu a napriek tomu, že aj
nás zasiahla koronakríza, chceme dodržať svoj
záväzok a vyzbierať peniaze
na ďalší projekt,“
povedala hovorkyňa
prevádzkovateľov herní
združených v OZ Rozvíjame naše mestá. „Chcem popriať všetkým malým a veľkým Popradčanom, ktorí sa
rozhodnú využívať toto nádherné ihrisko krásne chvíle
a sľúbiť im, že takto budeme pokračovať aj ďalej,“ zaželal
všetkým pri otvorení primátor Anton Danko.
Jana Pisarčíková

September 2020

FOTO: mesto Poprad

Do Popradu chodia
disciplinovanejší turisti
Aj napriek tomu, že mestskej polícii počas leta odbudli starosti kvôli
zrušeným kultúrnym podujatiam, o prácu núdzu ani zďaleka nemali.
Náčelník Marián Gardoš prezradil, s čím všetkým sa v meste museli
počas letných dní popasovať.

K

ontrola dodržiavania pandemických
opatrení, usmerňovanie prechádzania ľudí cez priechody pre chodcov,
nájdení vandali, ktorí zničili ohnisko na
Kvetnici, vypátranie osoby, po ktorej
bolo vyhlásené medzinárodné pátranie
i krádež bicykla. To je len zlomok z toho,
čo počas leta potrápilo mestskú políciu.
Iné správanie turistov
V Poprade počas leta zaznamenali
väčší počet nahlásení rušenia nočného
pokoja. Na svedomí to poväčšine nemali
turisti. Práve tých akoby toto leto niekto vymenil. „Zaznamenali sme zmenu
správania sa klientely,
ktorá do Popradu chodí.
Predtým to boli mladí
Poliaci a ľudia z Pobaltských krajín, ktorí robili
výtržnosti v meste, teraz
mám pocit, že aj títo ľudia tu chodia viac za oddychom, prechádzajú sa
po námestí, navštevujú
akvapark. V Poprade sa
situácia s turistami upokojila a ich dovolenkovanie v našom meste je viac
kultivovanejšie,“ hovorí
Gardoš. Najviac problémov s rušením nočného
pokoja hlásia práve ľudia
zo sídlisk. „Na svedomí to majú väčšinou
reštauračné zariadenia umiestnené medzi bytovými domami. Najväčší problém
je okolie Výkriku, kde sa tieto hlásenia
objavujú najčastejšie,“ dodáva Gardoš.

ich rýchlo operatívne podľa toho kde sú,
poslať na miesto, z ktorého sme prijali
hlásenie,“ vysvetľuje náčelník.
Veľmi rýchlo
bicyklov

objasnená

krádež

Polícii sa počas leta podarilo vypátrať
aj dvoch páchateľov krádeží bicykla.
V mestskej časti Veľká dlhoprstí ukradli
bicykel 92-ročnému pánovi. „Na základe
vynikajúcej osobnej a miestnej znalosti
lokality hliadka zlodeja vypátrala do 20
minút,“ upresňuje Gardoš. Druhý prípad
bol trošku kurióznejší. Mestská polícia
prijala hlásenie, že po námestí si vykraču-

V SKRATKE
Viac jednodňových
slovenských turistov
Štatistiky návštevnosti Mestskej informačnej kancelárie (MIK)
sú o niečo nižšie ako v predchádzajúcich rokoch.
Po prvej vlne koronavírusu,
keď sa MIK na námestí opäť otvorila, bola návštevnosť spočiatku
nízka. „V rámci mesiaca júl 2020
eviduje MIK 55% návštevnosti z minuloročného júla. Treba
však podotknúť, že minuloročný
júl bol počtom vybavených osôb
rekordný (6092) od vzniku MIK,“
povedala riaditeľka MIK Poprad
Ing. Lucia Pitoňáková. Dokopy
za prvý mesiac letných prázdnin
tak vybavili 3371 klientov. Ako
Pitoňáková dodala, teraz už čísla
rastú smerom nahor.

Rok 2018
Ak by sme návštevnosť ale
porovnali so štandardným rokom, ktorý netrhol rekord, čísla
vyzerajú inak. V roku 2018 v júli
vybavili 4404 návštevníkov.
Z tejto hodnoty dosahovali 76 %
návštevnosti.

je chlap s bicyklom pod pazuchou. „Následne sme zistili, že išlo o krádež. Poškodená paradoxne ani nestihla prísť na to,
že jej ukradli bicykel a už jej bol vrátený,“
spomína.

Pomáha aj prevencia

Jednotka pre vodičov

Ľudí od trestných činov pomáhajú
odrádzať aj policajti v uliciach. „Naozaj
sa snažíme o to, aby čo najviac policajtov
bolo práve v uliciach a aby boli viditeľní.
Preto sme zmenili aj oblečenie. Pôsobí
to preventívne. Urobíte vedome niečo
zlé, keď vidíte policajta? Asi nie. Rovnako, keď máme hliadky v uliciach, vieme

Podľa slov náčelníka sú Popradčania
viac obozretnejší aj pri parkovaní. Časy,
kedy zastavovali svoje autá na chodníkoch priamo pred vchodom do bytového domu, sú už preč. „Čoraz menej
ľudí dokonca parkuje už aj na trávniku,“
uzavrel.
Jana Pisarčíková

Realita je ale iná
To, že turistov v MIK bolo
menej ale neodráža celkovú
návštevnosť mesta. „V celom regióne totiž zaznamenávame, že
veľký podiel z celkového počtu
turistov tvoria tzv. jednodňoví
návštevníci zo Slovenska, ktorí
jednak nevyužívajú ubytovanie,
a taktiež nevyhľadávajú služby
informačnej kancelárie – vzhľadom na to, že sú v lokalite pomerne dobre zorientovaní. Čo
však vyhľadávajú, je inšpirácia
a tipy na turistické atraktivity na
internete. Na našom webe www.
VisitPoprad.sk sme za mesiac jún
zaznamenali suverénne najvyšší
záujem v sekcii - Tipy na výlety,“
povedala Pitoňáková.
(jp)
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Popradská
valaška
položila
základy prvej
tatranskej
rallye
Pred viac ako päťdesiatimi rokmi presne pätnásť posádok odštartovalo na historicky prvej
tatranskej rallye. Poprad bol už vtedy široko-ďaleko známy v organizovaní motoristických
podujatí. Rýchlostný okruh motocyklov – Popradská valaška, či terénne preteky v popradskej
tehelni priťahovali čoraz viac fanúšikov. Aj preto sa Automotoklub pri OV Zväzarmu v Poprade
a Kežmarku na čele s predsedom Oskárom Meltzerom rozhodol usporiadať automobilovú súťaž
s názvom TATRANSKÁ RALLYE – majstrovstvá Slovenska v rámci osláv 25. výročia SNP. Vtedy
možno ani len netušili, že dajú týmto základ najstaršej slovenskej rallye.

P

VYBRALI SME Z HISTÓRIE

ísal sa 24. august a hodiny práve odbili desať. Pätnásť posádok sa na štart postavilo pred MsNV v Poprade s výzvou zdolať 252 kilometrovú trať, ktorá
sa tiahla podtatranským krajom. Víťazom sa stala dvojica
Tvrdoň – Martiš (Dukla Nitra) na Škode 1000 MB. Presne
tento deň je považovaný za zrod prvej tatranskej rallye.
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 účasť majstrovstiev republiky, boj o pohár mieru
S
a priateľstva
Súčasťou majstrovstiev republiky sa súťaž stala až pri
jej druhom pokračovaní (september 1970), štvrtý ročník
(1972) sa išiel prvýkrát aj ako Pohár mieru a priateľstva.
„Piaty ročník Rallye Tatry bol už malým medzníkom
v jej ďalšej histórii, pretože ozdobou štartovacej listiny
bol poľský pretekár Zasada, štartujúci s manželkou na
Porsche Carrera a trať mala dve etapy – dennú a nočnú,“
hovorí Slavomír Petrus, tlačový tajomník Rallye Tatry.
Majstrovstvá Európy sa prvýkrát jazdili až v roku 1982.
Béreš – Koči tešili divákov
V roku 1994 urobila radosť priaznivcom motorizmu slovenská posádka Béreš – Koči. „Svoje prvenstvo
zopakovala aj o rok neskôr. XXIV. ročník sa opäť započítaval do Majstrovstiev Európy, zároveň bol aj slovenským a poľským šampionátom a po prvýkrát sa na
ňom objavila posádka Kulig – Baran. Súťaž však kvôli
technickej poruche nedokončila a krátko pred cieľom
musela rallye vzdať. Triumfoval Drotár s Bánocim,“ vyratúva Petrus.

K slávnym európskym tandemom
Pod Tatrami sa neustále stretávala veľmi slušná
konkurencia. Kvalitné československé posádky doplnili slávne európske tandemy. Mená ako Hubáček – Rieger (Renault Alpine), manželia Zasadovci, Lundström,
si nejeden fanúšik pamätá. „Od roku 1997, keď sa Tatry stali opäť súčasťou seriálu Majstrovstiev Európy, sa
čoraz viac objavovali aj poľskí jazdci ako Kuzaj, Kuchar
a ďalší.“

September 2020
Nielen novodobé špeciály, ale aj historické
skvosty
Tento ročník bude súčasťou oboch šampionátov
Zóny Strednej Európy (CEZ) pod hlavičkou Medzinárodnej automobilovej federácie FIA. Popradská rallye
privíta nielen novodobé rallye špeciály, ale aj historické
automobily. Usporiadatelia z AOS klub Poprad veria, že
pod tatranské vrcholy zavítajú popredné posádky, ktoré
budú súperiť o cenné body do týchto seriálov. „Usilovne sme bojovali o pridelenie centrálnej zóny, kde je podľa európskych pravidiel podmienkou konanie dvojdňo-

Problémy organizátorov nezlomili
Popradským organizátorom niekoľkokrát pohrozili
v deväťdesiatych rokoch ekonomické problémy. V roku
2000 museli organizátori zrušiť niektoré rýchlostné
skúšky. Tatranská rallye sa presťahovala na sedem rokov
na Považie. „Každoročne sa do Púchova schádzala rada
popredných českých jazdcov, lebo súťaž bola súčasťou
českého šampionátu. Nové vedenie púchovskej pneumatikárskej továrne sa rozhodlo nepodporovať ďalej automobilový šport, čo malo rozhodujúci vplyv na
zmenu miesta konania súťaže,“ vysvetľuje Petrus. A tak
sa Tatranská Rallye vrátila domov pod Tatry.

VYBRALI SME Z HISTÓRIE

Nezastaví ju ani koronavírus
47. ročník Rallye Tatry sa mal uskutočniť v júni. Aj keď
koronavírus karty zamiešal, podujatie sa uskutoční v náhradnom termíne, a to v polovici septembra (18. – 20. 9).
Záštitu nad nim prevzal primátor mesta Poprad Anton
Danko. Bez opatrení to ale nepôjde. „Vstup na niektoré
miesta počas konania tatranskej rallye bude možný len
s ochranným rúškom, či iným vhodným prekrytím tváre. Ide o priestor štartu a cieľa v okolí štartovacej rampy,
ktorá bude tak ako po minulé roky pred Obchodným
centrom FORUM v Poprade. Ďalším povinným miestom
nosenia rúšok bude nočná rýchlostná skúška v Poprade
a vstup do servisného parkoviska,“ vysvetlil Petrus.

vého rallye, čo sa nám v neľahkej súčasnej situácii výrazne ovplyvnenej epidémiou koronavírusu podarilo.
Chceme sa posunúť po športovej stránke a aj kvalitou
štartového poľa opäť vyššie,“ uzavrel Stanislav Hanzeli,
predseda organizačného výboru a riaditeľ rallye.
Jana Pisarčíková
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Pre nás
„nenormálny
svet“ je pre
nich realitou
Schizofrénia je závažné duševné ochorenie.
U každého jedinca sa prejavuje inak. Spúšťačom,
okrem iného, môže byť aj strata zamestnania, či
prepracovanosť. Zuzana Šeminská, manažér pre
špecializované sociálne poradenstvo neziskovej
organizácie Humanitár, ktorá pomáha aj
pacientom z Popradu, nám porozprávala o tom,
ako je možné schizofréniu liečiť.

P

ani Šeminská, skúste nám trochu priblížiť schizofréniu. O aké ochorenie ide a ako sa prejavuje?

„Najčastejší mýtus spojený so schizofréniou je, že
človek trpiaci touto chorobou má rozdvojenú osobnosť.
Ide o mylné presvedčenie. Schizofrénia znamená rozštiepenie mysle. Ak dáte týmto ľuďom napríklad vysvetliť nejaké porekadlo, tak nevedia povedať jeho význam.
Sústredia sa na konkrétne slová a nie na podstatu vety.
Na tomto príklade možno najlepšie vidieť ako funguje
ich myslenie. U každého jedinca sa ochorenie prejavuje
inak. Niekto počuje komentujúce hlasy, niekto vidí osoby, či veci, iní majú poruchy myslenia, oploštené emócie, halucinácie či bludy.“

NA SLOVÍČKO

Čo je najčastejším spúšťačom tejto choroby?
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„Človek sa narodí s určitou genetickou výbavou, na
ktorú neskôr pôsobia životné udalosti. Tie môžu mať
vplyv na vypuknutie schizofrénie. Kto má alebo nemá
predispozíciu na schizofréniu, sa však dopredu nedá zistiť
žiadnymi vyšetreniami ako napríklad odberom krvi a podobne. Ak má človek predispozíciu, neznamená to automaticky, že bude ochorením trpieť. Spúšťačom môžu
byť drogy, stres, rozvod, prepracovanosť, dokonca aj ak
sa človek presťahuje napríklad z dediny do mesta, strata zamestnania a podobne. Niektoré výskumy hovoria aj
o tom, že ak matka prekoná v druhom trimestri infekčné
ochorenie, môže vzniknúť predispozícia na ochorenie.“
Ako teda človek príde na to, že trpí touto chorobou
a že by mal vyhľadať odbornú pomoc?

„Človek trpiaci touto chorobou nepríde na to, že je
chorý. Všimne si to rodina, či okolie. Toto je najťažšia
vec. Človeka so schizofréniou nič nebolí, a to čo my vnímame ako „nenormálny’’ svet, je pre neho realita. To, čo
sa deje, vníma, že je reálne. Preto častokrát aj keď im
stanovia diagnózu, prestanú užívať lieky, pretože ich nič
nebolí, nič im nie je a pýtajú sa, prečo by tie lieky vlastne mali brať. Chýba im náhľad na chorobu. A aj toto je
našou prácou, aby si títo ľudia svoju chorobu uvedomili.
Je to jedna z najnáročnejších časti práce. Veľkou iróniou
však je, že mnoho ľudí so schizofréniou, ktorí nemajú dostatočný náhľad na svoje ochorenie, dokáže túto
chorobu skvele diagnostikovať u druhých.“
U koho sa schizofrénia prejavuje častejšie? Trpia
ňou viac ženy, či muži?
„Choroba sa vyskytuje u oboch pohlaví. Štatisticky
ňou ale trpia viac muži ako ženy, a to v pomere 1,4:1.
Trápi rovnako chudobných, ako aj bohatých.
Existuje cesta ako túto chorobu absolútne vyliečiť?
Je teda vôbec možné, že človek, ktorý ňou trpí sa
z toho vie úplne dostať?
„Ak sa po prvom psychickom ataku choroba včas
podchytí, pacient berie pravidelne lieky, spolupracuje
rodina a zúčastňuje sa aj edukácií o chorobe a má aj
podpornú terapiu, je možné, že choroba sa viac neukáže. Ak sú častejšie psychické ataky, je potrebné sa s tou
chorobou naučiť žiť. Schizofrénia neznamená koniec života, a ak sa užívajú pravidelne lieky a sú zabezpečené
aj ostatné zložky ako spolupráca so psychológom, psy-
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chiatrom, sociálnymi poradcami a podobne môže mať
choroba ľahký priebeh a ľudia so schizofréniou môžu
žiť plnohodnotný život. Schizofrénia sa nedá vyliečiť,
ale dajú sa liečiť jej prejavy. Rodina, či blízke okolie sú
to najdôležitejšie jadro. Ak má pacient pri sebe rodinu,
ktorá spolupracuje, má na polovicu vyhratý boj. V prvom rade je to ona, ktorá si všimne, že sa s blízkym niečo
deje. Ak sa spoločne naučia rozpoznať varovné príznaky
ochorenia, prejavy choroby, môže daný človek žiť kvalitný život.“
Ako reaguje spoločnosť na ľudí, ktorí trpia schizofréniou?
„Zatiaľ čo dnes vieme schizofréniu alebo jej prejavy
liečiť, nevieme odstrániť stigmu, ktorá je s ňou spojená.
Práve to má závažne dopady na pacientov a ich blízkych. Na chorých s touto diagnózou spoločnosť hľadí
cez prsty, čím ich vystavuje stresu. Ľudia so schizofréniou skôr povedia, že trpia depresiou, pretože depresia nenesie v sebe stigmu. Napriek tomu, že skutočná
depresia je závažné ochorenie, avšak slovo depresia nenesie v sebe stigmu.“
Čo najhoršie sa môže stať ak človek trpí touto
chorobou a nesnaží sa ju liečiť?
„Všetko závisí od priebehu choroby a od povahy daného človeka. Ľudia, ktorí sa neliečia zomierajú mladí,
a to z dôvodu, že zanedbávajú bežné’’ choroby. Takmer
60 % z nich zomrie na kardiovaskulárne, pľúcne a infekčné ochorenia. Niektorí sa zo strachu zašijú v lesoch,
sú bez stravy a bez akéhokoľvek kontaktu. Až osemkrát
častejšie si zvolia dobrovoľný odchod zo života ako bežní ľudia. Niektorí sa môžu prejavovať agresívne, ale skôr
to vnímam tak, že majú z niečoho strach a bránia sa.
Najčastejším problémom je, že sa dostanú do zlej životnej situácií, kedy sa zadlžia, a tým spôsobia problémy aj
svojej rodine.“
Vaša organizácia pomáha ľuďom s dušeným ochorením už viac ako 15 rokov. Pre koho sú vaše služby
určené, resp. kto všetko u vás môže nájsť pomoc?

„Duševné
ochorenie,
je ochorenie ako
každé iné a netreba
sa báť vyhľadať
pomoc.“

NA SLOVÍČKO

„Humanitár bola jedna z prvých organizácii, ktorá sa
nebála venovať pozornosť tejto cieľovej skupine. Okrem
poskytovania pobytových služieb v špecializovanom
zariadení, či ambulantnej služby v dennom stacionári
v Levoči, sme v roku 2019 otvorili našu prvú poradňu
pre ľudí s duševným ochorením a ich rodiny. Je to jediné
špecializované sociálne poradenstvo výlučne pre túto
cieľovú skupinu na Slovensku. Našu pomoc poskytujeme dospelým ľuďom, ktorí trpia duševným ochorením,
ale aj ich rodine a blízkym. Momentálne máme svoje
poradne v Levoči, v Spišskej Novej Vsi a v Prešove. Ozývajú sa nám ale ľudia z celého Slovenska, a tak sa snažíme využívať aj online poradenstvo, čo je ale pre našu
prácu veľmi náročné. Okrem iného pomáhame aj v so-

ciálnych veciach, v základnom právnom poradenstve či
so životnými udalosťami. Zaujímavosťou našej poradne
je aj samotný peer konzultant - teda človek, ktorý sám
duševným ochorením trpí. Ozývajú sa nám rodiny, ale
aj samotní ľudia, ktorí trpia duševným ochorením, čo
je pre nás obrovská spätná väzba. Ak sa človek trpiaci
duševným ochorením rozhodne vyhľadať pomoc je to
obrovský krok. Veľmi nás teší, že si ľudia hľadajú k nám
dôveru a neboja sa nás navštíviť. Na záver by som len
odkázala, že duševné ochorenie, je ochorenie ako každé
iné a netreba sa báť vyhľadať pomoc.“
Jana Pisarčíková
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V budovaní
cyklotrás
chce mesto
pokračovať
Jazdiť na bicykli s výhľadom na majestátne
vrcholy Tatier, či so zurčiacou Popradkou po
svojej pravici? Nie nadarmo sa hovorí, že Poprad
má jedny z najkrajších výhľadov z cyklistických
chodníkov. Samospráva chce aj naďalej
pokračovať v budovaní kvalitných cyklotrás.

„P

rostredie je pekné. Niekedy sa idem iba tak
previezť na bicykli, aby som si trošku psychicky oddýchla. Keď je pekne, tie výhľady naozaj berú dych,“ hovorí Popradčanka Stanislava, ktorá
býva na sídlisku Juh a spolu s deťmi si vždy rada na cyklochodník zájde. „Zvykneme chodiť smerom z Juhu na
Kvetnicu a deti sa tešia ešte aj z pohľadu na pasúce sa
kravičky. Je to pre nich ako zážitková jazda,“ priznáva.

DIANIE V MESTE

prava má pozitívny vplyv nielen na zdravie ľudí, ale aj
na životné prostredie. Pustili sa teda do prípravy kvalitnej siete cyklochodníkov tak, aby sa práve mesto pod
Tatrami stalo lídrom cyklodopravy na Slovensku. Správa
mestských komunikácií (SMK) Poprad počas leta začaĽudia si trasy užívajú
la s opravou chodníka okolo štátnej cesty 1/66. „Práce
Trasa spájajúca mesto s Kvetnicou, ktorá
pozostávali z odfrézovania starého poškovedie z časti mesta JUH III k strelnici bola do
deného asfaltu, opravy poškodených obrubIDEOu je
užívania odovzdaná presne pred desiatimi
níkov a pokládky nového asfaltu. Dláždený
rokmi, v roku 2012 pribudli ďalšie dva kilochodník v okolí veľkého kruhového odjazdu
postupne
metre spájajúce sídlisko JUH VI s lesoparkom
sa následne rozdelil obrubníkom, kde jedna
v Kvetnici. Ďalší, viac ako 1,3 kilometrový spájať všetky časť pozostáva zo zámkovej dlažby a ďalšia,
úsek, vedie popri rieke a spája centrum Po- mestské časti druhá časť dlažby, je vyasfaltovaná,“ vysvetpradu s akvaparkom. Nestarnúcim hitom je
riaditeľ SMK Peter Fabian. Po ukončení stas centrom lil
tiež cyklistický chodník, ktorý spája Poprad
vebných prác sa na chodníku taktiež upraso Svitom. Na ľavej strane pohľad na svieže
ví zvislé a vodorovné dopravné značenie.
lesy, masív Kráľovej holi i výbežky Nízkych Tatier. „Teší- Chodník bude teda po novom spoločný pre chodcov
me sa, že máme tieto cyklochodníky. Bolo to výborne aj i cyklistov. Ideou je postupne spájať všetky mestské časv čase korony som si veľakrát sadol na bicykel a previe- ti s centrom. Ako povedal viceprimátor Ondrej Kavka,
zol sa. Keby som mohol, všade by som chodil na bicykli,“ dokončiť by chceli cyklotrasu až k čistiarni odpadových
reagoval Tomáš, ktorý býva na sídlisku Západ.
vôd za Matejovcami. V pláne je aj chodník zo sídliska
Juh do centra, či spojenie mestskej časti Veľká s akvaChodník pre peších aj cyklistov
parkom.
Aj popradská samospráva si uvedomuje, že cyklodoJana Pisarčíková
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Mesto Poprad
opäť vysadne
na bicykle
Hlavným cieľom súťaže „Do práce na bicykli“
je podporiť myšlienku ekologickej, zdravej
a finančne výhodnej dopravy do zamestnania,
a tiež motivovať samosprávy, aby na svojom
území vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky
pre cyklistov.

V

uplynulom roku počas súťaže Do práce na bicykli
na svojich dvojkolesových tátošov vysadlo dokopy
163 obyvateľov. Spoločne najazdili viac ako 15 tisíc
kilometrov a tak ušetrili 4 061 kg CO2 v našom meste. Výrazne tak prispeli k zlepšeniu ekologickej situácie.
Mesto Poprad sa na základe rastúceho záujmu o súťaž Do práce na bicykli rozhodlo opäť prihlásiť a verí, že
počet súťažiacich ako aj kilometrov sa oproti vlaňajšku
navýši. Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor, Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Nezabudnite na evidenciu

Do práce na bicykli je súťaž určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktorí sa v termíne od 1. marca
do 7. septembra 2020 v zmysle štatútu súťaže oficiálne
zaregistrujú na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Okamžite po potvrdení registrácie samosprávy
je možné začať registrovať 2 až 4-členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie si
musia viesť evidenciu na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu v zmysle štatútu súťaže.

Takmer 13 tisíc ľudí
V uplynulom roku sa do súťaže z celého Slovenska zaregistrovalo takmer 13 tisíc ľudí. Princíp súťaže je veľmi
jednoduchý. Dochádzať počas septembra do práce na
bicykli. Súťažiaci nielenže podporia svoje mesto v celoslovenskej súťaži samospráv, ale najmä spravia niečo pre
svoje zdravie. Vyhrať môžu aj zaujímavé ceny.
Pešo i verejnou dopravou
Aj keď názov súťaže pôsobí tak, že je určená iba cyklistom, zapojiť sa môže aj ten, ktorému jazda na bicykli veľmi
nevonia. Stačí, ak sa do práce dovezie buď verejnou dopravou alebo si to odšliape po vlastných. Rovnako tak zisti, koľko CO2 svojim ekologickým spôsobom dopravy do
práce v porovnaní s cestou autom ušetri a pomôže vylepšiť celkové štatistiky. „Hlavnou motiváciou pre zapojenie
sa do súťaže je predovšetkým dobrý pocit súťažiacich, že
šetria svoje zdravie, svoje financie, svoje mesto a životné
prostredie. V snahe zatraktívniť podujatie, okrem súťažných kategórií uvedených v štatúte súťaže, sú pre ročník
2020 pripravené aj bonusy navyše,“ uvádzajú organizátori.
Jana Pisarčíková

DIANIE V MESTE
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Na tragické
augustové
udalosti v Poprade
nezabúdajú

21.

Na námestí v Poprade si pripomenuli tragické
udalosti, ktoré na dlhé roky poznamenali osud
našej krajiny.

august pred 52 rokmi. Ulicami Popradu sa premávajú tanky a množstvo cudzích vojakov. Všade
vládne chaos. Vojaci sovietskej armády spustili
streľbu do protestujúcich občanov. Guľka jedného z nich
usmrtila aj Jozefa Bonka, rodáka z Hôrky. V tom čase len
19-ročného chlapca. Aj po rokoch sestra Jozefa Bonka, Anna
Malá, o bratovi rozpráva so slzami v očiach. Každý rok pri kladení vencov má pocit, akoby sa vrátila v čase. „Spomienky
bolia rovnako, ako keď sme dostali tú smutnú správu a išli
sme sa presvedčiť, či je to naozaj pravda,“ vysvetľuje. Na to,
čo videli, sa zabudnúť naozaj nedá. „Pohľad bol hrozný. Ležal na nosidlách, na zemi, zasiahnutá bola pečeň, krvácal,“
hovorí s trasúcim sa hlasom. Jozef bol v rodine najstarší.
V dome chýbal. „Nebol plyn, nebola voda. Vždy priniesol
uhlie, drevo. Mal rád život. Bol športovec, hral hokej, futbal,“ dodala. Pani Malá je vďačná, že sa spomienka opakovane organizuje. „Som rada, že sa nezabúda. Nemyslí sa iba
na neho. Pripomíname si aj všetkých ostatných,“ uzavrela.
Nevyhrali sme navždy
Obete okupácie si do Popradu prišiel uctiť aj Minister
obrany Jaroslav Naď. Ako sám priznal, hľadiac do očí pani
Malej sa slová hľadajú iba ťažko. Vyzval tiež ľudí, aby nezabúdali na to, čo znamená sloboda. „Nevyhrali sme raz
a navždy. Veľmi vytrvalo musíme bojovať, aby sme v takomto prostredí mohli ďalej žiť,“ dodal.
Obete, ktoré sa upálili
František Bednár, predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov si spomenul aj na obete, ktoré
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sa v štatistikách nenachádzajú. „Okrem Jána Palacha sa
upálili aj ďalší ľudia,“ hovorí. Pripomenul, že na Slovensku
máme rôzne štátne sviatky či pamätné dni. „Žiaľ, tento deň
medzi ne zatiaľ nepatrí. Nie je ani len pamätným dňom
a názory verejnosti na tieto tragické udalosti sú zrkadlom
spoločnosti, v ktorej niektorí politici relativizujú zločiny
fašizmu a komunizmu s tvrdením - veď sme sa vtedy mali
dobre,“ povedal.
Nesmieme zabúdať
Prvý popradský viceprimátor Štefan Pčola povedal,
že na udalosti nesmieme zabudnúť. „Podľa môjho názoru je veľmi dôležité neustále
si pripomínať históriu. Ako
minister obrany spomenul,
ochrana slobody je neustály boj,“ uzavrel. Na popradskom námestí bolo okupačnými vojskami v roku 1968
ťažko zranených 6 osôb, ľahko zranených 8 osôb. Medzi
nimi aj deti vo veku od 11 rokov. Pamätník v našom meste bol odhalený 21. augusta
2002 a je na Slovenku stále
jediný so štatistikou obetí.
Jana Pisarčíková
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Triedenie vie znížiť poplatok za odpad
Poplatok za komunálny odpad (KO) platíme všetci a jeho výšku určujú mestá a obce podľa nákladov,
ktoré im vznikli na zabezpečenie zberu KO a uloženie odpadu na skládke. Výška poplatku za
uloženie odpadu na skládke je určená zákonom. Prečo však zbytočne platiť za odpad, za ktorý platiť
nemusíme? Vedeli ste, že triedený zber majú všetci obyvatelia Slovenska zadarmo? O tom, ako to
vlastne funguje, sme sa rozprávali s Martinou Jakabovou zo spoločnosti Brantner Poprad.

EKO POPRAD

M
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nohí z nás poctivo triedia odpad z domácností a potom vidíme “suseda”, ako hádže všetko
do jedného vreca. Také niečo človeka odradí,
obzvlášť, ak platíme za odpad všetci rovnako. Prečo
by sme mali triediť?
„Našim prirodzeným motívom by mala byť ochrana
životného prostredia. Rokmi stúpla životná úroveň, viac
si môžeme dovoliť, viac nakupujeme, a tým pádom aj
produkujeme viac odpadu. Priemerný Slovák v roku 2019
vyprodukoval 435 kg odpadu, čo je takmer raz toľko ako
v roku 2002 a celková hmotnosť odpadu na obyvateľa
stále rastie. Nikto z nás určite nechce, aby bola naša planéta jedno veľké smetisko. Každý by mal preto začať od
seba. S triedením začíname v našich domácnostiach, práve tam sa rozhoduje o tom, či odpad, ktorý vyprodukujeme hodíme do KO a skončí na skládke alebo triedime,
a takýto odpad sa následne recykluje, teda opäť vráti do
obehu.“
Slovensko vo svojom strategickom dokumente prijalo cieľ, dosiahnuť do roku 2020 úroveň triedenia
KO až na 60 %. Podiel skládkovaného odpadu bol
pritom vlani 50,6 %. Cieľom je toto percento zvýšiť.
„Systém odpadového hospodárstva v mestách a obciach na Slovensku je nastavený tak, aby sme boli motivovaní k separácii. Aj keď nie formou adresnej zľavy
na poplatku za odpad pre tých, ktorí separujú, ale zatiaľ
formou kolektívnej zodpovednosti. Minulý rok vstúpil na
Slovensku do platnosti nový zákon, ktorý nastavil pravidlá tak, že výška poplatku za uloženie tony odpadu
na skládke sa pre mestá a obce mení podľa toho, koľko
odpadu vyprodukujú. Čím menej KO vyprodukujú, tým
menej zaplatia za každú uloženú tonu na
skládku a naopak. Preto je pre nás dôležitým
ukazovateľom miera
vytriedenosti KO, od
ktorej sa odvíja cena
za uloženie odpadu na
skládke.“
V roku 2018 bola
úroveň vytriedenia
odpadov v meste Poprad 34,8 %, v roku
2019
predstavuje 37,5 % (celoslovenský priemer je
50,6%), čo znamená,
že také množstvo
odpadu sme vytriedili z našich domácností. Ako sa tieto
čísla prejavia na po-

platku za odpad v budúcom roku?
„Je vidieť mierny pokrok v triedení odpadu, no samozrejme je potrebné neustále prízvukovať, kam sa chceme
a aj musíme dostať. Pri súčasnej miere vytriedenosti odpadu v meste Poprad, poplatok za uloženie odpadu na
skládke po novom stúpne z 13 € za tonu odpadu na 22 €.
Ak však budeme viac triediť, poplatok za uloženie môže
byť 18 €, no je potrebné prekročiť hranicu vytriedenia
odpadov min. na 40 %.“
Do roku 2035 by malo Slovensko naplniť ciele pre
obehové hospodárstvo a recyklovať 65 % odpadu.
Na skládkach by ho malo skončiť maximálne 10 %.
Sme na to pripravení?
„Podmienky na triedenie zberu v meste Poprad vytvorené máme. Ostatné je už na nás. V roku 2019 sme
v meste Poprad vytriedili 1556 ton papiera, 659 ton skla,
267 ton plastov, 22 ton kovových obalov a 16 ton VKM
- viacvrstvové kombinované materiály, Tetra Pack a pod.
Všetok triedený zber je pre obyvateľov miest a obcí zadarmo. Tak prečo to nevyužiť.“
Kto, teda platí triedený zber, ak nie obyvatelia?
„Výrobcovia obalov a neobalových výrobkov, ktorí uvádzajú na trh svoje produkty, sú zodpovední za to,
kde končí ich odpad a práve oni hradia aj všetky náklady
spojené s triedeným zberom. Robia tak prostredníctvom
organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) ako napríklad
ENVI-PAK, NATUR-PACK alebo iné, ktoré majú na to autorizáciu. Ich úlohou je aj osveta v oblasti triedenia. Aj
spoločnosť Brantner Poprad myslí a koná spoločensky
zodpovedne. Na sociálnej sieti sa snažíme ľudí vzdelávať
(red.)
a vysvetľujeme ako triediť. 			
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Na kontajneroch a zberných
vozidlách umelci nechávajú
odkazy
Farby ako nástroj, zberné auto
či kontajner ako plátno. Aj
takto môže vyzerať propagácia
ochrany životného prostredia,
či motivácia ľudí k správnej
recyklácii prostredníctvom
umenia. Popradskí umelci si
podali ruku s Brantnerom.
Ich spolupráca ulahodí nielen
oku ľudí žijúcich pod Tatrami,
ale aj prírode.

O
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chrana životného prostredia, či motivácia ľudí nad tým, ako aj on sám môže prispieť k zníženiu envik zodpovednosti v tejto oblasti je stále viac disku- romentálnej záťaže, napríklad triedením komunálneho
tovanou témou. V Brantneri sa rozhodli kreatív- odpadu v domácnostiach. A fakt, že sme tento projekt
nym spôsobom motivovať ľudí k zodpovednosti v tejto odštartovali práve v podtatranskom regióne má taktiež
oblasti. V rámci projektu s názvom „Brantner podporuje svoj účel – poukázať na enviromentálnu problematiku
umenie“ chcú nielen podporiť kreatívnych umelcov, ale v najkrajšom kúte Slovenska. Je to jednoduché, ale zaaj upozorniť širokú verejnosť na dôležitosť tejto témy. čať už musí každý od seba,” hovorí s nadšením Katarína
„Sme veľmi radi, že sa nám v spolupráci s tak šikovný- Zemková.
mi umelcami podarilo vytvoriť projekt tohto druhu.
Priestor dostanú aj sprejeri
Ako spoločnosť, ktorá sa venuje spracovaniu odpadu
a komunálnym službám, si plne uvedomujeme svoju
Zaujímavosťou je v tomto prípade aj to, že zberové
spoločenskú zodpovednosť v oblasti ochrany životné- vozidlo, na ktorom je vyobrazené dielo Kataríny Zemho prostredia. Toto je naše “DNA” a predstavuje pre nás kovej je vybavené dynamickými váhami na komunálny
jednu z našich hlavných priorít. A práve umenie, ktoré odpad, čo môže motivovať k zvýšeniu miery triedeného
zberu v domácnostiach. Popradská prevádzje vznešené, môže byť pre ľudí skvelou príleka
zberovej spoločnosti tiež v roku 2017 disžitosťou hlásania aj tejto myšlienky s cieľom
UMENÍM
ponovala
ako prvá na Slovensku hybridným
motivovať k ochrane prírody,” vysvetľuje
vozidlom,
ktoré znižuje emisie v ovzduší,
Tibor Papp, výkonný riaditeľ pre stratégiu
k ochrane
hlučnosť
a
je ekologickejšie. Popradčania
a rozvoj spoločnosti Brantner Slovakia.
prírody
sa môžu tešiť na ďalšie kreatívne EKO diela.
Začať musí každý od seba
Spoločnosť najbližšie vyčlení umeniu veľPrvým umeleckým dielom, ktoré už veselo jazdí pod koobjemové kontajnery. Tvoriť budú tentokrát sprejeri,
Tatrami, je zberové vozidlo s výtvorom od uznávanej vý- ktorí chcú prostredníctvom graffiti umenia vyzvať spotvarníčky Kataríny Zemkovej z Ateliéru KZ. Tá sa na ňom ločnosť k ochrane životného prostredia.
rozhodla výtvarne zhmotniť tému „Chrániť prírodu je Chráňme spolu prírodu
naše umenie“ a kreatívnym spôsobom motivovať okoDlhodobou víziou projektu je spoločne s umelcaloidúcich k väčšej zodpovednosti. „Myšlienka spájať na
prvý pohľad dve nespojiteľné oblasti, akými sú odpa- mi takouto kreatívnou formou hlásať, že aj my sme iba
dové hospodárstvo a výtvarné umenie, je sama o sebe súčasťou prírody a mali by sme ju chrániť spolu. Kažzaujímavá a svojim spôsobom provokujúca. To sa mi dý z nás sa môže začať správať zodpovednejšie, triediť
páči. Navyše, táto originálna spolupráca v sebe nesie a recyklovať odpad a dať zbohom ľahostajnosti a kráčať
odkaz na ochranu prírody a celý projekt sa tak stáva smelo príkladom pre ostatných.
Jana Pisarčíková
autentickým. Som presvedčená, že každý človek, ktorý si pozrie polep zberového vozidla sa musí zamyslieť
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Malí umelci
ovládli
Tatranskú
galériu

J

e to tábor, v ktorom sa kreativitou
veru nešetrí. Asi týmito slovami by
sa dal najvýstižnejšie opísať letný
denný tábor malých umelcov v Tatranskej galérii. Anna
Ondrušeková ml. tvrdí, že deti sa k nim neustále vracajú.
„Chodia k nám väčšinou tie isté deti. Máme za sebou už
tretí ročník tohto tábora. Záujem bol veľký, organizovali sme dva turnusy a oba sa zaplnili počas dvoch dní,“
hovorí.
Umenie sa nerovná nude
Hlavným cieľom tábora pre umelcov je ukázať deťom krásnu stránku umenia. „Snažíme sa im to umenie
viac priblížiť, aby aj tie deti, ktoré predtým možno nikdy
neboli v galérii pochopili, že umenie ani zďaleka nie je
nuda. Dá sa učiť aj hravou formou,“ vysvetľuje Ondrušeková. V tábore deťom ukázali rôzne techniky, vďaka
interaktívnej výstave, ktorá bola v lete v galérii umiestnená sa oboznámili s rôznymi druhmi a smermi umenia. „Dva dni sme mali aj plenér von. Snažili sme sa deti
viesť aj k niečomu tvorivému v prírode. Povedali sme
si o umeleckých smeroch, pripravovali grafiky, koláže,
skúsili sme land art, no dali sme deťom aj priestor, aby
si v galérii vybrali obraz, ktorý sa im najviac páči a pokúsili sa o vlastnú reprodukciu,“ vyratúva Ondrušeková.

„Najpriamejšou cestou ako si obľúbiť
umenie je pochopiť ho. Najjednoduchšou
cestou ako pochopiť umenie je zažiť ho,“
povedali si v Tatranskej galérii a už po tretí
rok vo svojich priestoroch počas leta dali
priestor malým umelcom. Do denného
tábora sa v dvoch turnusoch prihlásilo
viac ako tridsať detí.
Určite by som do tohto tábora prišiel aj budúci rok.“ Desaťročná Ela Rusiňáková má k umeniu blízko. „Najviac
ma baví robiť koláže. Dali nám pásiky a na tie sme pečiatkovali písmenká, znaky.“
Dobre využitý čas
Anna Ondrušeková ml. je súčasťou tábora už od
jeho vzniku. Priznáva, že najväčšiu radosť jej robia deti,
u ktorých je viditeľný pokrok. „Veľmi ma poteší, keď
príde dievčatko, ktoré viem, že v prvom ročníku vedelo nakresliť iba detské motívy ako srdiečka a v treťom
ročníku už sama pekne pripraví kresbu a ešte smerom
k abstrakcii. Je to už taký vyšší level. Je pekné vidieť, ako
sa deti vyvíjajú, ako ich to formuje. Určite je to pre ne
dobre využitý čas,“ uzavrela.
Jana Pisarčíková

KULTÚRA

Deti umenie baví
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V prvom turnuse bolo detí pätnásť, v druhom o jedného viac. Dominika Guthová je z Popradu. Má 10 rokov
a tvrdí, že do tábora by sa vrátila aj o rok. „Najviac sa
mi páčilo vyrábať grafiky. Robili sme ale aj koláže, ktoré
boli zaujímavé.“ Hovorí, že v budúcnosti by sa možno
chcela umeniu venovať aj naozaj. „Asi by som chcela
byť umelkyňou, ale ešte presne neviem s istotou čomu
sa chcem v dospelosti venovať.“ Jej kamarát Viktor Majzel má sedem rokov. Svoj životný smer si už ale vybral.
„Chcem byť fotografom. Najradšej kreslím, maľujem.

Mladí umelci : Dominika Guthová, Ela Rusiňáková (v strede), Viktor Majzel.

KULTÚRA

FOTO: Richard Gerenyi
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Nebojte sa umenia a navštívte
Tatranskú galériu
Určite niekedy prechádzate
okolo budovy bývalej parnej
elektrárne, dnes Tatranskej galérie
a krásnej dominanty nášho
mesta. Sme prekvapení, že koľko
Popradčanov ešte túto budovu
a galériu nenavštívilo. Stretávame
sa často s poznámkou: „ja tomu
umeniu nejako nerozumiem,
nevenovali sme sa tomu“. Tak teraz
je ten správny čas navštíviť toto
inšpiratívne miesto.

T

atranská galéria v Poprade prichádza s rozsiahlym
výstavno - edukatívno - umeleckým projektom pod
názvom svetIZMOV v slovenskom a európskom
umení, s podtitulom umenie neodísť. Hravou a nenásilnou formou vám priblíži moderné umenie prelomu
19. a 20. storočia. Program je koncipovaný prevažne pre
rodiny s deťmi, školské výlety, tábory, ale aj pre jednotlivcov. Uvidíte súbežne niekoľko výstav, inšpirovaných
umeleckými smermi ako sú impresionizmus, fauvizmus,
surrealizmus, kubizmus, expresionizmus a ďalšie. Práve
umelci tohto obdobia sa odpútali od vysokého akademického štýlu a aktívne reagovali na súčasnosť, prípadne
sa utiahli do svojho zasnívaného sveta. Výstava je nielen
na pozeranie, ale na priame interaktívne spoznávanie
sveta umelcov.
Začíname premietaním zaujímavého dokumentu
a pokračujeme člnkovaním po jazierku a záhradách Clauda Moneta, dievčatká si môžu zatancovať pri hudbe v baletných sukničkách na originálnom javisku podľa vzoru
primabalerín Edgara Degasa. Pokračujeme v surrealistickom priestore, kde si môžete snívať na vysokej posteli,
pozorovať zemeguľu, alebo letiace bociany a pokúsiť sa
lietať s nimi s krásnymi krídlami. Zaujímavé je tiež vidieť
svoj kubistický portrét, alebo poskladať si obraz z geometrických tvarov priamo na ďalšej posteli. Ak sa viete
báť určite zájdite do strašidelnej chodbičky. Všetky tieto

zaujímavosti pre deti sú doplnené originálnymi dielami
od umelcov ako Salvador Dalí, Paul Gauguin, Raul Dufy,
či naši slovenskí umelci, ako Ľudovít Fulla, Emil Sedlák,
Juraj Collinásy, Michal Tillner. Každý umelecký smer je
doplnený premietaním videoprezentácie tvorby umelcov na 4 ďalších plochách. Po návšteve výstavy zistíte,
že umenie je zábava, hra a umelci nás svojou tvorbou
k týmto aktivitám vyzývajú.
Umelcova výpoveď sa i dnes stáva terapiou pre tých,
čo dielo pochopia. V súčasnej dobe virtuálnej reality
a multimediálnej komunikácie ale ľuďom a najmä deťom
a mládeži nestačí na vyvolanie emócií už len pohľad, je
potrebný zážitok. Projekt je dramaturgicky vystavaný
práve na vyvolanie umeleckých zážitkov, ale aj poznania
z výstav, komentovaných koncertov, predstavení divadelných a tanečných, besied s autormi a vedcami v oblasti umenia. To všetko spája svetIZMOV a počas takmer
4 mesiacov uvidíte a zažijete nielen prehliadku výstav,
ale aj rôzne koncerty (koncert hudobného skladateľa
Clauda Debussyho (1862 – 1918): Skice Debussyho Hry
vĺn, interpréti Trio Sen Tegmento), divadelné predstavenie (Samuel Beckett Sólo, Divadlo Kontra Spišská Nová
Ves), besedu o knihe Guillaume Apollinaire Nechce sa
mi pracovať za účasti prekladateľa a básnika Ľubomíra
Feldeka, prednášku prof.Vladimíra Šlapetu z FA ČVUT
Brno (IZMY v európskom výtvarnom umení) a celoslovenská súťaž stredných škôl Módne inšpirácie s tematikou svetIZMOV. O konkrétnych termínoch jednotlivých
podujatí vás budeme
postupne informovať.
Vezmite svoju rodinu a navštívte túto
zaujímavú
výstavu,
strávite tu hravé a poučné chvíle.
Anna Ondrušeková,
riaditeľka galérie
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Povedali slávni
„Mať toho druhého radšej ako seba samého je dobrým krokom k šťastnému manželstvu.“

					

Emil Svitnič

Manželstvo uzavreli

Spoločenská kronika

10. augusta
8. augusta
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7. augusta
5. augusta
4. augusta

- Feriancová Zdenka a Jozef Vasiľ
- Gabriela Bednárová, Peter Tomajka
- Patrícia Jabrocká a Marek Pačin
- Zdenka Tomašovičová
a Július Schmidt
- Ing. Michaela Romaňáková
a Ing. Dávid Martinko
- Bc. Veronika Rošová a Milan Slávik
- Nikola Reščáková a Slavomír Karafa
- Adriana Michliková a Matej Džurňak
- Henrieta Pisarčíková a Jozef Veselý
- Denisa Mlynárová a Rastislav Sýkora
- Radoslava Bibíková a Róbert Štefány
- Ján Krendželák a Lucia Mažariová
- Ján Richter a Klaudia Psárová
- Ing. Monika Varšová a Miroslav Mlynský
- Ľubica Likosová a Ján Slavkovský
- Denisa Mižigárová a Dávid Kessner

V lete sme sa rozlúčili
6.7.
7.7.

8.7.

9.7.
10.7.

15.7.

16.7.
17.7.
18.7.
21.7.

22.7.

v Matejovciach s Helenou Šoltésovou
(*26.03.1944)
vo Veľkej s Janou Steinovou
(*19.06.1967)
vo Veľkej s Eugenom Strivinským
(*02.03.1939)
vo Veľkej s Jánom Michlíkom
(*23.10.1960)
vo Veľkej s Martou Ludvikovou
(*19.12.1960)
vo Veľkej s Františkou Slaninovou
(*28.10.1930)
v Strážach s Halinou Kroczekovou
(*01.04.1954 )
vo Veľkej s Jurajom Pollákom
(*14.12.1939 )
vo Veľkej s Máriou Hlebovou
(*28.10.1925)
vo Veľkej s Ľudmilou Bujňákovou
(*11.03.1984)
vo Veľkej so Štefanom Byrom
(*15.06.1958)
vo Veľkej s Valériou Ilavskou
(1947)
s Eduardom Orlovským
(1957)
vo Veľkej s Imrichom Andrášim
(1929)
vo Veľkej s Jozefom Bendíkom
(1951)
vo Veľkej s Katarínou Horákovou
(1943)

24.7. vo Veľkej s Ladislavom Pitoňákom
(1935)
27.7. vo Veľkej s Viktorom Kurzmíkom
(1958)
29.7. vo Veľkej s Jozefom Plačekom
(1948)
30.7. vo Veľkej s Ladislavom Ferencom
(1950)
31.7. vo Veľkej s Jánom Profantom
(1948)
vo Veľkej s Magdalénou Grbičovou
(1938)
vo Veľkej s Jánom Pekelským
(1935)
4.8. vo Veľkej s Jozefom Murínom
(1953)
vo Veľkej s Jozefom Chachaľákom
5.8. vo Veľkej s Alenou Kordiakovou
(1959)
v Spišskej Sobote s Máriou Janiglošovou
(1926)
6.8. vo Veľkej so Stanislavom Živčákom
(1957)
vo Veľkej s Magdalénou Krivjanskou
(1930)
7.8. vo Veľkej s Pavlom Rackovským
(56 rokov)
vo Veľkej s Annou Lachovou
(1934)
11.8. vo Veľkej s Helenou Bernadičovou
vo Veľkej s Annou Kačmarikovou
vo Veľkej s Adolfom Mencákom
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HĽADÁME SI NOVÝ
DOMOV
Roco

Dátum narodenia : 14. 08. 2015
Pohlavie : pes
Plemeno : kríženec
Roco bol privezený z rómskej osady.
Bol vystrašený a bál sa ľudí. Dnes je veľmi
milý, má rád hladkanie a miluje prechádzky. Avšak musí žiť s handicapom, jedno
očko má vytečené. Napriek tomu je plný
života.

Leny

Dátum narodenia : 11. 02. 2016
Pohlavie : fenka
Plemeno : kríženec NO
Krásna fenka, prišla do útulku ako trojmesačné šteňa. Ľudia ju našli priviazanú
k stromu. Bola umiestnená v dočasnej
opatere, no rodina si ju už nemohla nechať.
Veľmi túži po novom domove, je prítulná,
dobre sa znáša s inými psami.

Arya

Dátum narodenia : 10. 10. 2014
Pohlavie: fena
Plemeno: kríženec nemeckého ovčiaka
Arya sa našla vyhodená na ulici s mesiac a pol starou zlomeninou bedrového
kĺbu. O troch nohách splašene behala po
Kvetnici. Aj napriek plnému stavu sme ju
museli prijať. Povedať nie takémuto prípadu? Srdce by nám to nedovolilo. Zlomenina nastala zrejme po silnej zrážke s autom.
Od bolestí nejedla, nemala chuť a silu hľadať si potravu a tak
chudla. Má za sebou operáciu. Labku po necelých troch týždňoch
začala používať. Je to živá a zdravá fenka a veľmi zvedavá.

Nela

Dátum narodenia : 13. 08. 2015
Pohlavie: fenka
Plemeno : kríženec
Nelu k nám priviezli spolu so šiestimi
kamarátmi mestskí policajti z rómskej osady v našom meste. Boli vystrašení, nedôverovali ľuďom a prvé dni prežili takmer
celé v búde. Postupne sa začali osmeľovať,
opadol z nich strach, vycítili, že im u nás nič
zlé nehrozí. Teraz sú to veselí, milí havkáči,
ktorí majú radi prechádzky a nevedia sa nabažiť pohladenia.

Pre bližšie informácie k možnosti adopcii,
veterinárnym úkonom,
či k dočasnej opatere kontaktujte Mestský útulok
Poprad na jednom z telefónnych čísel:
+421 910 890 208, +421 910 890 228
alebo e-mailom na: utulok@msupoprad.sk.
Aktuálnu ponuku ďalších psíkov nájdete
na facebookovej stránke Mestský útulok Poprad.

Bibi

Dátum narodenia : 20. 02. 2016
Pohlavie: fenka
Plemeno: kríženec
Bibi sa túlala po sídlisku Západ
v Poprade. Keď k nám prišla, ihneď sa s nami
skamarátila. Vôbec sa nebojí ľudí, dôveruje
im. Veľmi má rada maznanie a hladkanie
a rada trávi čas prechádzkami. Je vidieť, že
je na ľudí zvyknutá. Pravdepodobne sa jej
chcel majiteľ zbaviť. Je vhodná aj k deťom.

Lára

Dátum narodenia : 6. 3. 2017
Pohlavie : fenka
Plemeno : kríženec
Lara k nám prišla z osady v Matejovciach. Má približne 1 rok, je nesmierne
hravá, má rada ľudí, prechádzky, hladkanie
bez časového limitu, maznanie. Je vhodná
aj do bytu.

Chilly

Dátum narodenia : 22. 08. 2009
Pohlavie : fenka
Plemeno : sibírsky husky
Chilli k nám prišla v doprovode veterinárnej lekárky. Bola dočasne odobratá
pôvodnému majiteľovi, ktorý nespĺňal požiadavky na chov psov. Dostal časový limit,
v ktorom mal tieto podmienky splniť. Neurobil tak, a preto mu bola Chilly odobratá
natrvalo. Je strednej veľkosti, je veľmi milá,
hravá, nie je konfliktná a miluje prechádzky.

Tara

Dátum narodenia : 15. 11. 2016
Pohlavie. fenka
Plemeno : kríženec
Taru sme našli po príchode do útulku
priviazanú o plot. Mala ružový obojok
a nebola začipovaná. Je to kríženec border
kolie. Nevieme či ju niekto našiel a priviazal k plotu alebo sa jej chcel zbaviť. V aute
sa cíti ako doma. Je milá, hravá, trošku
bojazlivá a má veľmi rada prechádzky. Nie
je vhodná k deťom a k iným zvieratám.

Lekárne, ktoré zabezpečujú lekárenskú starostlivosť v rámci
prevádzkových hodín počas pracovných dní, soboty a nedele:
• Lekáreň BENU, Teplická cesta 4359/3, Poprad (8:00 - 20:00)
• Lekáreň BENU, OD Kaufland, Moyzesova 4067/3, Poprad, tel. 0905821914
(8:00 - 20:00)
• EKOLEKÁREŇ Poprad, OC FORUM, vchod z Francisciho ulice, Námestie Sv.
Egídia 3290/14, Poprad, (8:00 - 20:00)
• Lekáreň Dr. Max, OC Kaufland, Jiřího Wolkera, Poprad, tel. 0901961195,
(8:00 - 20:00)
• Lekáreň Dr. Max, Dlhé hony 1, Poprad (9:00 - 21:00)
• 1.9. Lekáreň Avena, Karpatská 3273/11, Poprad, tel. 0905355740
(8:00 - 21:00)
• 15.9. Lekáreň BENU, Námestie sv. Egídia 14, Poprad, tel. 0249999946
ZDROJ:e-vuc.sk
(8:00 - 21:00)			

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

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Rozpis zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby

23

Mesačník

ŠPORT

POPRAD

FOTO: mesto Poprad

V Strážach vyrástlo
nové ihrisko

Futbalový areál v Strážach dostal novú tvár. Spolupráca mesta
Poprad a Slovenského futbalového zväzu (SFZ) stále pokračuje
a výsledkom je ďalšia plocha Národného tréningového centra
(NTC). Tešia sa z nej miestni futbalisti, ale využívať ju budú môcť
aj iné kluby či mládežnícke reprezentácie.

Z
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v rokovaní s FK Poprad, ktorý
by mal mať v Strážach tiež
k dispozícii bezplatné tréningové hodiny. Predpokladám
tiež, že ihrisko bude vyťažené lokálnymi klubmi aj v zime,
podobne ako v Tatranskej Lomnici,“ uviedol J. Karaffa.

a účelom výstavby, modernizácie a rekonštrukcie
športovej infraštruktúry národného významu získal
SFZ od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pol milióna eur, ktoré investoval do realizácie nového ihriska s umelou trávou v mestskej časti Poprad – Stráže. Mesto Poprad do procesu vstúpilo vysporiadaním pozemkov. „Vykúpili a zamenili sme pozemky pod touto plochou približne za 100 tisíc eur na rozlohe asi 14 a pol tisíc
metrov štvorcových. Odovzdali sme ich SFZ na 20 rokov
za jedno euro,“ prezradil primátor mesta Poprad Anton
Danko. Spolupráca mesta a SFZ je podľa neho na vysokej úrovni. „Spolupráca nekončí. Máme v pláne postaviť
aj ďalšie ihriská,“ zdôraznil. „Tešíme sa z toho a verím, že
to pomôže zlepšiť tréningové podmienky. Uľahčí nám to
organizáciu sústredení a pobytov našich reprezentácií,“
dodal riaditeľ NTC Poprad Ján Karaffa.

V okolí ihriska je ešte potrebné dokončiť umelé osvetlenie a zavlažovanie. Popradská radnica však plánuje rozšíriť zázemie pre hráčov a pribudnúť by mala aj tribúna.
„Nevýhodou je, že postaviť tribúnu je zatiaľ možné len za
jednu z bránok, čo nie je podľa mňa veľmi vyhovujúce.
Budeme diskutovať s domácimi funkcionármi a verím,
že tento problém vyriešime, pretože diváci momentálne
stoja za plotom, čo nie je dôstojné,“ podčiarkol primátor
A. Danko.

Na novom ihrisku sa udomácnili futbalisti miestneho ŠK Zemedar Poprad – Stráže, ktorí si ale budú musieť
zvyknúť na zmenu povrchu, ale aj podmienky využívania. „Toto ihrisko je o nejakých päť metrov širšie, čo je pre
kondičné i herné situácie podstatná zmena. Podľa zmluvy
máme vyčlenené hodiny na tréningy a zápasy. Tento areál bol však postavený aj na komerčný účel,“ vysvetľoval
tajomník ŠK Zemedar Poprad – Stráže Peter Bendík. „Sme

Národné tréningové centrum Poprad v súčasnosti
spravuje štyri ihriská – tri v Poprade a jedno v Tatranskej
Lomnici. Je vyhľadávanou destináciou na sústredenia
nielen pre mládežnícke reprezentácie, ale aj kluby svetových značiek. Bol tu Manchester United či Arsenal Londýn
a nebyť koronakrízy, v lete by ho využil i ďalší anglický veľkoklub – Manchester City.
Marek Vaščura
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Súrodenecká rarita
v FK Poprad
FK Poprad vstúpil do novej sezóny II. ligy s výrazne
omladeným kádrom s vekovým priemerom približne
20 rokov. Príležitosť pravidelne dostávajú aj hráči
z radov dorastu. To prinieslo do kabíny A-tímu nevídanú
raritu. V jednej šatni sa stretli dve súrodenecké dvojice
narodené v rovnaký deň – 18-roční bratia Jurčišinovci
a o rok starší Maliňákovci. Prinášame vám preto ich súboj
otázok a odpovedí v dvojdielnom seriály. Začíname
dvojičkami Svenom a Sebastiánom Jurčišinovcami. Ako
to dopadlo? Zhodli sa?
Kto viac diriguje na ihrisku?
Sebastián: „Ja som asi dominantnejší.“
Sven: „Myslím si, že ja, keďže hrám v strede zálohy a Sebastián na kraji obrany. On nemá čo dirigovať.“
Viete sa kvôli futbalu aj pohádať?
Sebastián: „Určite. Keď nerobí čo má, tak treba na neho nakričať.“
Sven: „Už sa to párkrát stalo, ale zatiaľ len slovne.“
Kto je viac lenivý?
Sebastián: „To som asi ja.“
Sven: „Jednoznačne Sebastián.“
Závidíte si niečo navzájom?
Sebastián: „Sven mi určite závidí moje bicepsy.“
Sven: „Pochybujem, že si niečo závidíme, ale možno mi on
závidí moju frajerku.“
Snažíte sa v niečom rozlišovať, aby ste boli viac
rozpoznateľní?
Sebastián: „Nie sme jednovaječné dvojičky, takže nie sme
ani úplne rovnakí. Máme aj rôzne štýly obliekania.“
Sven: „Máme svoj štýl obliekania a vo futbale je to rovnaké
– každý hráme to svoje, takže nie je ťažké nás rozlíšiť.“
Keď nemáš svoj deň, má ho zákonite aj tvoj brat alebo
je ti skôr oporou?
Sebastián: „Neviem posúdiť.“
Sven: „Je normálne, že niekedy nemám svoj deň ja a inokedy on. Nič zvláštne.“
Aké jedlo má tvoj brat najradšej a aké máš rád ty?
Sebastián: „Obaja máme najradšej pizzu.“
Sven: „Tu je to jednoznačne pizza.“
Ako vnímaš, že v tak mladom veku ste spoločne súčasťou seniorského tímu FK Poprad?
Sebastián: „Som veľmi rád. Vážime si to obaja a veríme,
že tu budeme čo najdlhšie. Chceme sa sústrediť na každý
zápas a potom sa uvidí.“
Sven: „Som rád, že nám dali tréneri dôveru aj v zápasoch a
verím, že takých zápasov bude čo najviac.“
Aké sú tvoje futbalové plány a ciele?
Sebastián: „Momentálne chcem určite hrať čo najlepšie v
drese FK Poprad.“
Sven: „Chcem podávať čo najlepšie výkony, aby som bol
naďalej súčasťou tohto tímu. Chcem hrať v základnej zoMarek Vaščura
stave čo najviac.“			
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Ako si spomínaš na svoje futbalové začiatky, boli spoločné s bratom?
Sebastián: „Začínali sme spolu. Hrali sme za Bardejov,
prestúpili sme spolu aj do Trnavy a na chvíľu sme sa rozišli,
keďže brat išiel skúsiť šťastie do Ružomberka.“
Sven: „Hrali sme už ako malí spolu s otcom a ešte v Bardejove sme začali v kategórii do 10 rokov.“
Ako by si zhodnotil futbalové kvality svojho brata?
Sebastián: „Je to kvalitný hráč, ale neprináleží mi hodnotiť
ho.“
Sven: „Je to rýchly hráč, takzvaný bežec. Mal by ale popracovať na technike.“
Aký typ futbalistu si v porovnaní so svojim bratom ty?
Sebastián: „Nehráme na rovnakých postoch a máme iné
úlohy v tíme, takže to neviem porovnať.“
Sven: „Keďže hrám viac v strede, tak som možno trochu
viac technickejší futbalista.“
Ako spolu vychádzate v súkromí a ako na ihrisku?
Je v tom rozdiel?
Sebastián: „Na ihrisku spolu musíme vychádzať dobre.
No a v súkromí to záleží od situácie.“
Sven: „Na ihrisku sme jeden tím a držíme spolu. V súkromí
sa však hádame a niekedy dôjde aj k bitke.“
Zhodujete sa v názoroch na futbal?
Sebastián: „Myslím si, že áno.“
Sven: „V tomto sa asi nezhodujeme.“
Kto je tvojím futbalovým vzorom a prečo?
Sebastián: „Je ním Lionel Messi. Od malička sa mi páčilo
akým štýlom hrá.“
Sven: „Je to asi Alexis Sánchez. Vždy som ho obdivoval
a videl som ho dokonca hrať aj naživo.“
Máte spoločné koníčky?
Sebastián: „Jasné, veď hráme obaja futbal. Ale je to aj posilňovňa a rôzne iné športy.“
Sven: „Určite je to futbal a potom aj posilňovňa.“
Hrali ste sa od detstva spoločné hry alebo každého
bavilo niečo iné?
Sebastián: „Všetko sme robili spolu. Dokonca sme chodievali aj na ryby.“
Sven: „Vyrastali sme v jednej domácnosti, tak ako
inak – všetko spoločne.“
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Haščákov
návrat na rodnú
hrudu
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Popradský hokejový klub zbrojí
pred novou sezónou a ponuky
neodmietajú ani zvučné mená
z radov odchovancov. Jedným
z nich je aj 33-ročný Marcel
Haščák, ktorý sa do rodného
mesta vrátil po desiatich rokoch.

ko sa zrodil váš návrat domov po tak dlhej dobe? Takýto tradičný klub by si už zaslúžil aj majstrovskú
„Rozprával som sa s celou rodinou a zvážil som vlajku. Cítite tú šancu?
„Nikdy som sa nevyjadroval dopredu, musíme si to
všetky plusy i mínusy. S riaditeľom klubu bola dobrá
reč a rozprávali sme sa už asi dva roky o nejakej vízii. V hre v prvom rade zaslúžiť. Ak to bude celé fungovať a pôjdeboli samozrejme aj iné mužstvá, ale chcel som hrať o naj- me od zápasu k zápasu, tak sa dostaví aj výsledok.“
vyššie priečky. Verím v trénera i v mužstvo a dúfam, že Po- Odchádzali ste z Popradu ako relatívne neskúsený
hráč, ale vraciate sa ako majster Čiech i Slovenska,
pradu pomôžem k úspechu.“
Rozhodovali ste sa dlho po tom, ako ste boli v uply- a tiež ako vicemajster sveta. Čo sa u vás po hernej
nulom ročníku lídrom streleckej produktivity v Koši- stránke zmenilo?
„Trochu som odvtedy pribral svalovej hmoty, ale aj
ciach?
„Chcel som byť lojálny voči tímu, kde som s prestáv- tukov. Pozerám sa však na hokej úplne inak. Viem riešiť dôležité situácie oveľa lepšie a dokážem mužstvu
kami odohral päť sezón. Viedol som s pánom
pomôcť v ťažkých momentoch.“
Langom dlhé rozhovory a povedal mi, čo chcú
„Popradu
Ako ste sa pripravovali na novú sezónu
Košice v tejto sezóne dosiahnuť. Dohodli sme
chcem
v tomto neľahkom a hlavne netradičnom
sa na tom, že bude lepšie, keď tam skončím
období?
a pôjdem do Popradu. Dvere do Košíc však zavrátiť to,
„Niekoľko sezón som nestíhal letnú prípravreté nemám. Predo mnou je teraz nová cesta.“
čo kedysi do vu a po svetovom šampionáte som išiel rovno
Lákalo vás domáce prostredie?
„Musel som to podpísať v Poprade, pretože mňa vložil.“ na ľad. Už vlani som si však doprial dva mesiace
voľno a trénoval som osem týždňov s vynikajúmi neustále vyvolávali všetci kamaráti, rodina,
ale i pán tréner Mikula. Presvedčili ma o tom, že toto je naj- cim kondičným trénerom. Teraz som to zopakoval, aby som
bol plný sily a nemusel som sa za seba hanbiť.“
lepšia cesta pre môj hokejový život.“
Presvedčilo vás aj to, že v Poprade sa tvorí silný káder? Čo čakáte od samotnej súťaže, keďže všetky kluby
„Otravoval ma denno-denne aj Dávid Skokan, či Tomáš zrazu výrazne zbroja?
„Trochu som to listoval a vyzerá to tak, akoby ani nikoVošvrda. Páčilo sa mi, ako o mňa všetci javia záujem. Snažili sa mi pomôcť. Aj to zavážilo, že som sa rozhodol pre ho nič nezasiahlo. Silných je už teraz viacero tímov. Teším
sa na začiatok a verím, že súťaž bude taká kvalitná, ako tá
Poprad.“
V Košiciach ste tvorili produktívnu formáciu predošlá. Škoda, že to zastavil koronavírus. Všetkých nás to
s Dávidom Skokanom a Michalom Chovanom. Dávid nahnevalo, ale život ide ďalej.“
Aké číslo na drese budete nosiť v Poprade?
je takisto doma, no nechýba vám tretí do partie?
„Od malička som tu hral so sedemnástkou a aj v Koši„Keď sa to Mišo dozvedel, tak bol asi najnešťastnejším
človekom v Košiciach, spoločne ešte s jedným mojim ka- ciach mi vlani priniesla šťastie. Beriem ju teda opäť, aby sa
marátom. Všetci sme sa ho snažili prehovoriť, ale rozhodol mi darilo minimálne takto.“
Aké bolo takzvané „príchodné“ po tak dlhej dobe?
sa inak.“
Spoluhráči účtujú každú sezónu zvlášť…?
Na aké sľuby vás sem Popradčania dostali?
„Po príchode som sa pýtal na pokladníka, ale vraj ešte
„Nebolo to o peniazoch. Chcel som byť jednoducho
s rodinou, so synom, byť v peknom prostredí, konečne nebol určený. Ja som však nečakal a do pokladne som
doma. Je načase v Poprade aj niečo dokázať, veď už nie niečo hodil. Nerád ostávam dlžný. Taký Dávid Skokan však
som najmladší a odchádzal som odtiaľ pred desiatimi rok- stále vyčkáva a drží peniaze do poslednej chvíle. Ja to už
mi. Veľa vecí sa však zmenilo a aj to ma prinútilo prísť späť. mám našťastie za sebou. Už ma hádam čaká zúčtovanie
Vidím, že Popradčanov hokej zaujíma a chcem im vrátiť to, iba za prvý gól.“
Marek Vaščura
čo do mňa kedysi vkladali.“
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Tatranský
pohár
uprostred
prípravy
Koronavírus všetko mení a zmenil aj zaužívaný
chod prípravy popradských hokejistov. Kým
roky pred tým bol turnaj o Tatranský pohár
vyvrcholením letného snaženia a veľkou
prestížou pre domácich „Kamzíkov“, tentokrát
bude vyslovene iba prípravným podujatím.

D

ruhý najstarší hokejový turnaj Európy o Tatranský pohár napíše v prvých dňoch septembra už
svoju 73. kapitolu. Fanúšikovia sa môžu tešiť na
silné slovenské tímy. „Turnaj bude mať iba slovenské
zastúpenie aj kvôli aktuálnej situácii, ktorá vládne svetu. Pozvali sme Slovan Bratislava, Michalovce, ale aj
slovenský výber hráčov do 20 rokov. Podujatie sa uskutoční za zvýšených hygienických opatrení. Tesne pred
turnajom by mali prejsť všetci hráči testom na Covid 19,
aby sme predišli komplikáciám,“ priblížil riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi.
Klub neustále pozoruje situáciu, ktorá sa mení
zo dňa na deň. Predaj permanentiek musel v auguste
prerušiť. Ich cena sa však oproti iným sezónam logicky
zvýšila. „K navýšeniu cien sme museli pristúpiť z dôvodu, že výpadok príjmov z predaja vstupeniek, ktorý nás
čaká, bude vážny,“ zdôraznil Ľ. Jurinyi.
Tatranský pohár tentokrát nie je vyvrcholením
prípravného obdobia, nakoľko sa prípravné zápasy
hrali pred a budú sa aj po domácom turnaji. Navyše,
v tejto sezóne bude novinkou Super Cup Tipsportligy.

FK Poprad

„Bohužiaľ, ladiť formu
ešte nebudeme, pretože
Tatranský pohár je tentokrát v strede prípravy. Do sezóny je ďaleko.
Každopádne, ide o prestížny domáci turnaj a na zvučné mená budú diváci
zvedaví. Preto si myslím, že sa výsledky budú musieť
dostaviť. Na ľahkú váhu nebudeme brať ani skupinu
Super Cup-u, pretože skončiť predčasne by bolo riziko
z pohľadu počtu prípravných zápasov,“ zamyslel sa tréner HK Poprad Peter Mikula.
Marek Vaščura

Turnajový program
Utorok 1. 9. 2020
1. 15:00 | HK Dukla Ingema Michalovce – Slovensko U20
2. 18:00 | HK Poprad – HC Slovan Bratislava
Streda 2. 9. 2020
3. 16:00 | HC Slovan Bratislava – HK Dukla Ingema Michalovce
4. 19:00 | HK Poprad – Slovensko U20
Štvrtok 3. 9. 2020
5. 16:00 | Slovensko U20 – HC Slovan Bratislava
6. 19:00 | HK Poprad – HK Dukla Ingema Michalovce

Podtatranská hokejbalová liga má víťaza

V

text + foto
Marek Vaščura

P

odtatranská hokejbalová liga
má v Poprade za sebou už 25
ročníkov, ale ten posledný - jubilejný bol výnimočný. Odštartoval už vlani v septembri, no pre
koronakrízu sa dohral až v polovici augusta tohto roku. Po
prvýkrát bola súťaž určená pre
hráčov do 25 rokov. „Ligu hralo
päť mužstiev - Golden Eagles,
Green Hornets, Red Wolves Poprad, Veľka a Fan Club Poprad.
Bola po prvýkrát určená mladým a novým hráčom a každé mužstvo malo tri výnimky
starších, aby ostatných potiahli,“ vysvetľoval organizátor súťaže Marek Remža. V základnej časti sa stretol každý s každým trikrát a prvé štyri tímy postúpili do semifinále
play-off na dva víťazné zápasy. Vo finále na tri víťazné zápasy zdolal tím Fan Club Poprad
Veľkú 3:0 a stal sa víťazom tohto ročníka Podtatranskej hokejbalovej ligy. Tretie skončilo
družstvo Red Wolves Poprad. Organizátori chcú v podobnom formáte pokračovať aj
naďalej. „Tentokrát sa ale bude brať vekový priemer na mužstvo 26,9 takže tímy si to
môžu vyskladať ako chcú. Už v tomto ročníku sa hralo o pohár Jana Cimermana, ktorý je pomenovaný po zakladateľovi prvej ligy v Poprade a tak to aj ostane,“ zdôraznil
M. Remža. Od septembra by mala odštartovať aj Detská mestská liga v hokejbale pre
hráčov do 15 rokov.
Marek Vaščura, FOTO: archív organizátora
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ýrazne omladený káder FK Poprad, s vekovým priemerom niečo nad 20 rokov, body v úvode novej
sezóny II. ligy nezbieral, ale prezentoval sa veľmi sympatickými výkonmi.
V klube pracujú na posilnení kádra skúsenejšími hráčmi a v septembri „Orlov“ čaká takýto
program:
II. liga: 6. kolo v sobotu 5. septembra
o 16. hod. Dubnica n. V. - Poprad, 7. kolo
v sobotu 12. septembra o 18. hod. Poprad – B.
Bystrica, 8. kolo v sobotu 19. septembra o 19.
hod. Skalica – Poprad, 9. kolo v stredu 23.
septembra o 18.
hod. Poprad –
Podbrezová
a 10. kolo v nedeľu 27. septembra
o 10.30 hod.
Žilina B – Poprad.

27

Mesačník

POPRAD

FOTO: mesto Poprad

Cyklotrialová
akcia roka
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Aj napriek neľahkej situácii sa v Poprade podarilo v júli
zorganizovať cyklotrialové podujatie na svetovej úrovni.
Historicky prvé preteky kategórie C1 v disciplíne trial na
Slovensku prilákali jazdcov zo svetovej špičky aj preto, že išlo
o úplne prvú súťaž tejto sezóny.

ol to cyklotrialový sviatok vďaka organizátorom že som tu mohla odjazdiť prvé medzinárodné preteky
z domáceho klubu 3AL Biketrial Poprad. Jazdci roka. Finále bolo veľmi napínavé a vyrovnané a preto
svetového formátu u nás historicky po prvýkrát som rada, že som vyhrala,“ zdôverila sa N. Reichenbach.
zbierali body do rebríčka UCI. „Ešte nikto pred nami „Tieto preteky som si veľmi užíval. Verím, že sa sem
sa nepodujal na Slovensku zorganizovať takéto podu- čoskoro vrátim, pretože úroveň vďaka jazdcom svetovej
jatie. Ohlasy od jazdcov boli veľmi pozitívne, ale treba špičky bola vysoká,“ dodal A. Montalvo.
Výnimočný cyklotrialový víkend bol však o niečo
povedať, že to pre nás z pohľadu organizácie bola veľká
výzva,“ uviedla organizátorka pretekov Jana Kucová. dlhší. Účasť cyklotrialových hviezd spôsobila, že o deň
„Bola to niekoľkoročná tvrdá práca klubu. Podarilo sa neskôr trhalo 1. kolo Slovenských hier mládeže rekordy
nám skĺbiť tím rodičov, sponzorov, ale aj priaznivcov v účasti detí z celej V4. „Deti v nemom úžase sledovali
výkony tých najlepších pretekárov sveta a boli prekvacyklotrilu,“ zdôraznil spoluorganizátor Štefan Pčola.
pené, keď im na druhý deň práve oni robili
Podujatie takéhoto rangu si vyžiadalo
hviezdnu kulisu. Tí najlepší svetoví jazdci viprecíznu prípravu a v trialparku pribudli aj
Svetové
deli, koľko detí sa na Slovensku venuje cyknové sekcie, na ktorých sa podieľali špičkoví
hviezdy
lotrialu, čo v iných krajinách nie je také bežslovenskí jazdci. Pod palcom to mala domáca hviezda tohto športu – Ján Kočiš. Aj na- cyklotrialu né,“ zdôraznila J. Kucová. „To premostenie
bolo veľmi jednoduché. Mnohí jazdci, ktorí
priek zraneniu sa pustil opäť do pretekania
poprade
v
štartovali v prvý deň sú stále v juniorskom
a účasť vo finále bola len čerešničkou na torveku a pritom už teraz patria medzi cyklotte. „Pretekaniu som už dal nenápadne zbohom, ale bolo by hanbou, ak by som sa takéhoto podu- rialové hviezdy. Bol to silný motivujúci prvok pre všetky
jatia nezúčastnil. Užíval som si to a musím povedať, že zúčastnené deti, ktorých bolo približne 70 zo štyroch
bolo príjemné jazdiť finále na domácej pôde,“ povedal. krajín,“ doplnil Š. Pčola.
Podujatie s podporou mesta Poprad a vyššieho
Preteky si užívalo 30 top jazdcov z celej Európy. Kategóriu Elite Men 26 vyhral nemecký dvojnásobný maj- územného celku splnilo tie najvyššie kritériá a organister sveta Oliver Widmann. Medzi ženami kraľovala jeho zátorom dodalo odvahu na organizovanie podobných
krajanka a líderka svetového rebríčka Nina Reichenbach akcií aj v budúcnosti. Svetové hviezdy trialu sa zhodli na
a hlavnú kategóriu Elite Men 20 ovládol druhý z reb- tom, že v Poprade by radi štartovali aj na pretekoch sveMarek Vaščura
ríčka UCI – Španiel Alejandro Montalvo. „Som šťastná, tového pohára.				
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Popradskí seniori si
brúsia svoju pamäť

P

odtatranská knižnica v Poprade pre seniorov organizuje tréningy pamäte.
Nie je žiadnym tajomstvom, že s pribúdajúcim
vekom sa u každého z nás znižuje kapacita pamäte a pokulháva schopnosť učiť sa nové veci. Ak pravidelne študujeme, efektivita učenia sa je vyššia práve preto, lebo je náš
mozog pravidelne zaťažovaný. Popradskí seniori si svoje
mozgové bunky chodia precvičovať na tréningy pamäte
do popradskej knižnice.
Tréning pre krátkodobú i dlhodobú pamäť
Pohybové cvičenia, logické i slovné úlohy. Popradskí
seniori si každý utorok trápia svoje hlavy rôznymi hlavolamami, úlohami a hrami, ktoré by mali precvičiť pozornosť, logické myslenie i dlhodobú a krátkodobú pamäť, či
koncentráciu. „V práci som dostala možnosť zúčastniť sa
kurzu Tréning pamäte a rozšíriť tak ponuku podujatí pre
seniorov, ktoré knižnica ponúka,“ hovorí o tom ako vznikol nápad organizovať Tréningy pamäte Lucia Rušinová
z Podtatranskej knižnice v Poprade.

Prevencia iných chorôb
Seniori sú podľa slov Lucie veľmi šikovní, aktívni a zhovorčiví. „Na pripravené úlohy a cvičenia reagujú veľmi
pozitívnymi ohlasmi,“ dodáva. Tréningy pamäte sa organizujú v uzavretej skupine raz do týždňa v dopoludňajších
hodinách. Pre seniorov sú vraj veľmi prospešné. „Okrem
precvičenia a zlepšenia si mozgových funkcii, zároveň je
to aj prostriedok, ktorý pomáha predchádzať, respektíve
oddialiť oveľa závažnejšie choroby mozgu a pamäte. Tak,
ako je prospešné, keď je človek v dobrej fyzickej kondí-

cii, je dobré si
udržiavať
aj
mozog
v dobrej kondícii,“ vysvetlila Rušinová. Pani Alžbeta Kudelová z Denného centra vo
Veľkej si aktivitu pochvaľovala. „Je to pre nás veľmi dobré.
Socializujeme sa, precvičujeme si pamäť, zručnosť, zasmejeme sa tu. Pri úlohách treba už trošku loviť v pamäti,
ale inak je to fajn. Jedna druhej sme si aj pomohli – ako
v škole,“ zasmiala sa. Zapojenie sa seniorov do pripravovaného podujatia v knižnici bolo podľa Jána Surmika
spontánne. „Koncom júna sme mali spoločné stretnutie
kde som oslovil pracovníčky denných centier a tí oslovili zase svojich známych, bola to viac-menej náhoda, že
sme sa tu takto stretli.“ Ako dodal, zo začiatku sa to nezaobišlo bez strachu. „Báli sme sa, že sa budeme navzájom
porovnávať, ale lektorka je veľmi dobrá a papiere vždy
schová, aby sme sa jeden pred druhým nemuseli hanbiť,“
uzavrel.
Pokiaľ bude záujem
Stretnutia sú zostavené tak, aby obsahovali všetky
možné pamäťové cvičenia. Seniori sa pri nich občas poriadne zapotia. Ako Rušinová dodala, organizovať ich chcú
až dovtedy, dokedy bude o ne záujem. „Už teraz máme
nahlásenú ďalšiu skupinu seniorov, ktorí absolvujú tento
tréning pamäti na jeseň. A nebránime sa ani ďalším novým záujemcom, ktorí by sa chceli prihlásiť,“ uzavrela.
Jana Pisarčíková

Hádanka na zamyslenie

T

mu, padajúcemu na zadok. Aj víťazovi, ktorý sa po nej šmýka kľačiac na kolenách, s roztiahnutými rukami a kričí radostný bojový pokrik v ústrety tým, čo ho oslavujú.
Zelená leží na peknom mieste : okolo seba má potok, rieku, jazero a budovy plné kričiacich fanúšikov a ľudí, lenivo sa
opaľujúcich na slnku.
Má aj štyri sestry zopár kilometrov od seba a aj tie sú
pekne veľké : 105 x 68 metrov. Na tie svieti iba slniečko a tak
tá farba je svieža najmä v lete.
Tak sa musím opäť spýtať : je to zelené a je to poriadne
veľké. Čo je to ?
Pomôcka : je to čosi, čo nemá nikto v tejto skvelej malej
krajine. Iba my a iba toto mesto.
Svoje odpovede posielajte najneskôr do 15. septembra
emailom na adresu: jana.pisarcikova@msupoprad.sk , osobne alebo poštou na adresu vydavateľa: Mestská informačná
kancelária, Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad. Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu, telefonický kontakt
a tiež heslo „Hádanka“. Výherca získa poukaz na prehliadku
Kostola sv. Egídia so vstupom na vežu pre 2-4 osoby, poukaz
pre 2 osoby do Kina Tatran a detské pexesá a omaľovánky
od MIK Poprad.
(bk)
Výhercov budeme kontaktovať telefonicky.

VOĽNÝ ČAS

ieto dni ,ktoré máme za sebou, neboli pre nikoho
z nás jednoduché. Ale prežili sme ich a teraz je čas
dívať sa s optimizmom do ďalších mesiacov. A tak
tu aj my máme pre vás novú hádanku.
Je to zelené a je to poriadne veľké. Čo je to ?
Nie, nie, to nie je zelená húsenica, čo ťahá za sebou dlhú,
dlhú zelenú šnúrku. Je tam vlastne aj modrá farba. Sedadlá
sú modré, strecha nad nimi je modrá, obloha je modrá.
Ale tá zelená - to je hlavná farba. Dokonca sa o nej spieva
aj v jednej veselej pesničke. Vyzerá veľmi sviežo, akoby to
bola úplne čerstvá a nová zelená. Ale nie je. Posadili ju tam
už dávnejšie a nepolievajú ju tou vodou z potoka, čo tečie
vedľa. Nie. To len moja hlúpa hlava si to tak myslela. Lebo
potom som videla veľké fotografie pekne zarámované a
zavesené na stene tej chodby na prvom poschodí. A tie mi
krok za krokom ukázali, ako sa tá zelená budovala. Koľko to
bolo práce a ako pod ňu schovali potrubie. To sa vinie ako
dlhý had od jedného kraja ku druhému, má veľa slučiek a
zákrut. V ňom prúdi teplá voda. A to je to tajomstvo, čo je
schované pred našimi očami. Na tohto teplého hada bola
položená tá zelená. A my potom obdivujeme tú sviežosť aj
v januári, februári, novembri, decembri.
Zelená odolá každému : rýchlemu, pomalému, guľaté-
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SÚŤAŽ
O CENY

R

edakcia mesačníka
Poprad opäť pripravila pre svojich
čitateľov a úspešných
riešiteľov
švédskej krížovky
i
osemsmerovky
súťaž o zaujímavé
ceny.
Zapojte sa opäť
do našej súťaže.
Správne
znenie
tajničky i osemsmerovky
posielajte
najneskôr
do 15. septembra
2020 poštou alebo
doručte
osobne
na adresu vydavateľa:
Mestská
informačná
kancelária, Námestie
sv. Egídia 43/86,
058 01 Poprad, prípadne emailom na
jana.pisarcikova@
msupoprad.sk. Nezabudnite uviesť
svoje meno, adresu, telefónne číslo a heslo „Tajnička“. Vyžrebovaný,
úspešný lúštiteľ získa balíček cien od
MIK Poprad: Kniha
Čarovné Slovensko,
poukaz pre dve
osoby do Kina Tatran, detské pexesá
a omaľovánky.
Výhercov budeme kontaktovať telefonicky.
Tešíme
sa
na Vaše odpovede.
(red)
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