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Ach tie predsudky…

Aj Vám sa to už stalo? Videli ste 
niekde človeka a okamžite ste 

ho tak nejako podvedome zaška-
tuľkovali podľa toho, ako Vám 
to emócie „nakázali“? Stačilo, že 
bol oblečený inak, mal nadváhu, 
tetovanie. Neskôr, keď ste ho ale 
bližšie spoznali, prišli ste na to, 
že je to fajn človek a  že radi trá-
vite čas v  jeho spoločnosti. Mám 
ich ja, máte ich vy a majú ich ur-
čite aj oni. Má ich každý, aj ten 
čo prehlasuje, že nie. Predsudky. 
Odborníci ich definujú ako niečo, 
čo si osvojíme, ale nie na základe 
našej praktickej skúsenosti. Aj keď 
sme teda ešte nekomunikovali 
s daným človekom, hneď si osvo-
jíme myšlienku o  tom, že je zlý 
a ďalej sa vo svojom správaní voči 
nemu ňou aj riadime. Predsud-
ky majú podľa odborníkov veľmi 
jasné dopady na ľudí, ktorí sú ich 
obeťami. V škále predsudkov naj-
vyšší stupeň odborníci priradili 
situácii, keď jedna skupina ľudí 
postaví tú druhú až do takej po-
doby, že je beztrestné ju zbaviť 
ľudských práv, či dokonca aj zabiť. 
Aj takého niečoho sme boli my 
ľudia schopní. Veď spomeňme si 
na holokaust. Čo ma inšpirovalo 
k tomuto editoriálu? Keď som čí-
tala komentáre na sociálnych sie-
ťach na margo ľudí, ktorým zhorel 
dom v  Matejovciach, krútila som 
hlavou. Každý má právo vyjadriť 
svoj názor, veď žijeme v  demok-
racii. Len sa tak pýtam. Reagovali 
by sme rovnako ak by išlo o iných 
ľudí - o  našich blízkych? Viem. 
Existuje veľa objektívnych i  sub-
jektívnych dôvodov, ktoré do-
hnali ľudí reagovať na podobné 
situácie takýmto spôsobom. Av-
šak napriek tomu by som chcela 
týmto editoriálom akoby poslať 
do sveta veľkú prosbu. Vždy, keď 
ideme súdiť iných, predstavme si 
seba samého v koži človeka, kto-
rého súdime. Položme si otázku, 
ako by som sa cítil ja? Mnohí od-
borníci tvrdia, že práve empatia je 
tým najlepším liekom na odbúra-
vanie predsudkov. Poďme to teda 
spoločne skúsiť. Za to predsa nič 
nedáme.

Jana Pisarčíková, vedúca 
redaktorka Mesačníka Poprad
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FOTO: Jana Pisarčíková, mesto Poprad

Vyzerá to tak, že zápchy, ktoré trápili popradských 
vodičov najmä  smere od Francisciho ulice k  sve-
telnej križovatke sú už minulosťou. V  septembri 

v meste otvorili nový kruhový objazd. Samospráva odo-
vzdala stavenisko začiatkom júna a  celé práce trvali 90 
dní. Križovatku sa podarilo zmeniť na kruhovú bez uzá-
very, či akýchkoľvek obchádzok. „Veľmi je to cítiť. Ešte 
bol kruhový len pred dokončením a  už sa dalo jedno-
duchšie dostať do mesta. Je to rozdiel,“ hovorí šofér Vla-
dimír Oroščák, ktorý touto cestou jazdí denne do práce. 
Popradčanka Jaroslava zase tvrdí, že predošlá križovatka 
jej doslova naháňala strach. „Nemám ešte dlho vodičák 
a asi dvakrát sa mi stalo, že v smere z Juhu do mesta na 
mňa vodiči trúbili. Bála som sa cez cestu prejsť, tak som 
len čakala, kým sa úplne neuvoľní. Ak som tadiaľ prejsť 
nemusela, radšej som sa jej vyhýbala.“

Urýchlenie dopravy

Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby Mest-
ského úradu Poprad uviedla, že pri prestavbe bolo veľ-
mi dôležité, aby prístup do nemocnice i na sídliská Juh 
bol zabezpečený v čo najlepšej možnej miere. „Preto sa 
prestavba musela realizovať za pochodu. Cieľom tejto 

križovatky bolo urýchliť dopravu, dobre vieme, že v tom-
to úseku dochádzalo k zápcham. Vodiči stáli veľmi dlho 
v kolónach. Kruhový objazd je veľkým plusom pre urých-
lenie dopravy.“

Kto má dať komu prednosť

Celkové náklady sú vo výške takmer 430 000 eur, je to 
cena stavebných prác, projektovej dokumentácie a ďal-
ších prípravných prác. Súčasťou stavby okrem cesty sú aj 
chodníky, dva autobusové zálivy, nasvietené priechody 
pre chodcov, ostrovčeky. Realizácia bola podmienená aj 
preložkami a ochranou existujúcich inžinierskych sietí – 
plyn, elektrické a telekomunikačné káble, verejný vodo-
vod. „Máme už ale odozvu od ľudí, že sú veľmi spokojní. 
Mám teda radosť, že peniaze neboli vynaložené zbytoč-
ne. Je to veľmi frekventovaná križovatka a  uľaví sa aj 
sanitkám. Ľudia, ktorí neboli napríklad z  Popradu mali 
problém, nevedeli kto má dať komu prednosť. Dnes je 
to jasné pre všetkých,“ povedal primátor mesta Poprad 
Anton Danko. Ako dodal, na niektorých miestach bude 
potrebné ešte opraviť chodníky, či dosiať trávu. „Verím, 
že Popradčanom bude tento kruhový objazd slúžiť k lep-
šej mobilite,“ uzavrel.

Kritickej križovatke 
v Poprade odzvonilo 

Často po ceste do práce, či z nej stáli v kolónach. Situácia na križovatke 
v Poprade pri nemocnici bola zúfala. Zažehnať sa ju ale podarilo výstavbou 
nového kruhového objazdu, ktorý v septembri samospráva otvorila. 
Po vyriešení kritického dopravného uzla sa v meste i naďalej pokračuje v riešení 
parkovania. Zmeny nastali od októbra aj v Mestskej hromadnej doprave. 
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Zamietnuté

Riešiť dopravné situácie práve kruhovými objazdmi je 
vo svete veľkým trendom. Vedeli ste, že križovatka bez 
svetelnej signalizácie má 32 kolíznych bodov, v ktorých 
sa pretínajú jazdné dráhy? Kruhový objazd ich má údaj-
ne len 8. Primátor nevylučuje myšlienku riešiť dopravu aj 
takouto cestou. Kruhovú križovatku mali v pláne vybudo-
vať aj pri gymnáziu na Kukučínovej ulici. Mesto je tu ale 
iba tretinovým vlastníkom. „Zo strany VÚC a štátu je to 
zatiaľ zamietnuté. Tam si to ale kruhový objazd naozaj 
doslova pýta,“ vysvetlil primátor.

Posunuté zastávky

V  rámci výstavby kruhového objazdu boli presunu-
té aj zastávky autobusov. „Autobusy predtým stáli na 
ceste a vytvárali prekážku pre vodičov. Ľudia prebiehali 
cez cestu mimo vyznačených priechodov pre chodcov. 
Teraz sú autobusové zálivy realizované samostatne, vo-
dič autobusu teda vojde do zálivu a autá nemajú žiadnu 
prekážku v ceste,“ vysvetľuje Horáková. Vytvorený bol aj 
osvetlený priechod pre chodcov. „Mysleli sme na bezpeč-
nosť peších, ktorí prechádzajú z jednej strany na druhú,“ 
dodala.

Dôležité zmeny v MHD

Tieto posunuté zastávky autobusov, ale nie sú jedi-
nými zmenami, ktoré Popradčanov v  rámci MHD čaka-
jú. „V  spolupráci so SAD Poprad sme pripravili viaceré 
zmeny, ktoré veríme, že obyvateľov potešia. Zmenili sme 
trasovanie liniek, ktorých bude osem. Významnou zme-
nou je viac spojov a skrátenie intervalov. Novinkou sú aj 
názvy zastávok, ktoré sú pomenované podľa najbližších 
ulíc alebo všeobecne známych budov ako je to vo veľ-
kých mestách zvykom, taktiež pribudli aj nové zastávky,“ 
začala vyratúvať Horáková. „Novým trasovaním pokryje-
me aj dostupnosť obchodných centier prostredníctvom 
MHD,“ dodáva. Linky budú dokonca aj farebne rozlíšené. 
Mnohým cestujúcim určite pomôže aj hlásenie zastávok 
priamo v  autobuse. „Popradčania si nové cestovné po-
riadky nájdu na stránke mesta Poprad, a tiež na stránke 
SAD Poprad,“ vysvetlila Horáková. 

Viacpodlažné parkoviská

Večným problémom v  rámci dopravy v  mestách po 
Slovensku je parkovanie. Popradské sídliská už roky boju-
jú s nedostatkom parkovacích miest. Popradské sídliská 
boli navrhnuté v 70. až 80. rokoch, kedy nikto neočaká-
val, že sa počet áut až takto rapídne zvýši. „V minulosti sa 
rátalo s jedným parkovacím miestom na štyri byty. V sú-
časnosti je to tak, že na jeden byt potrebujú ľudia niekedy 
až tri parkovacie miesta,“ vysvetľuje Horáková. Dnes je to 
skôr naozaj tak, že áut majú niektoré byty viac ako čle-
nov domácnosti. V minulosti sa parkoviská rozširovali na 
úkor zelene. Touto cestou samospráva už kráčať nechce. 
Rozhodli sa využiť systém viacpodlažných parkovísk, kto-
ré využívajú už zastavané plochy. Zeleň zaberajú len vo 
veľmi malom rozsahu a iba v nevyhnutnej miere.

Pozdržaná výstavba

V minulom roku začala samospráva pripravovať pro-
jekt viacpodlažného parkoviska na ulici Bajkalskej. „Za-
bezpečili sme projektovú dokumentáciu pre územné roz-
hodnutie, bratislavské občianske združenie nám ale pro-
jekt napadlo a v súčasnej dobe je na posúdení na Okres-
nom úrade v Prešove, vzhľadom na túto skutočnosť sme 
nemohli začať s realizáciou stavby. Napriek tomu sme sa 
prvý polrok venovali výberu zhotoviteľa, čakáme ale na 
právoplatné povolenia. Viac-menej stanoviská všetkých 
orgánov štátnej správy sú kladné, takže tam neočaká-
vame žiaden problém,“ prezradila Horáková. V blízkosti 
spomínaného viacpodlažného parkoviska na Bajkalskej 
ulici sa tiež spracováva projekt na prepojenie s  Ústec-
ko-Orlickou ulicou. „Dnes je na Ústecko-Orlickej oboj-
smerná komunikácia, ale autá parkujú na ulici, cesta je 
úzka. Problém majú aj záchranné zložky,“ vysvetľuje ve-
dúca výstavby.

Aj na Starom Juhu

V  tomto roku boli schválené peniaze na projektovú 
dokumentáciu aj na viacpodlažné parkovisko na JUHU III. 
Vybraté boli dve lokality a to na Rastislavovej ulici a me-
dzi takzvanou Slnečnicou a Nabymaxom. „Nadpolovičná 
väčšina dotknutých obyvateľov viacpodlažné parkovis-

ko odsúhlasila. Aktuálne bol poda-
ný návrh na začatie procesu posu-
dzovania vplyvov na životné pro-
stredie (EIA). Robíme všetko preto, 
aby sme po schválení finančných 
prostriedkov na realizáciu na ďalší 
finančný rok mohli do jari vybaviť 
povolenia a budúci rok začať s rea-
lizáciou stavby,“ dodáva Horáková. 
Na výstavbu parkovacieho domu 
bola vybratá aj lokalita na Starom 
Juhu  – v  blízkosti Astry, kde rov-
nako bolo parkovisko obyvateľmi 
odsúhlasené. Ako vedúca výstav-
by prezradila na záver, aktuálne sa 
dokončuje aj projekt pre realizáciu 
stavby  – prepojenie Kukučínovej 
ulice s Levočskou ulicou (pozn.red.: 
bývalá panelová cesta).

Jana Pisarčíková
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NA OKRAJ
MENEJ PEňAZÍ PRE Ob-
lASTNú ORgANIZácIU 
cESTOVNéHO RUcHU

Mesto Poprad okresalo prí-
spevok pre Oblastnú organizá-
ciu cestovného ruchu Región 
Vysoké Tatry (OOCR RVT).

Mesto Poprad je členom 
OOCR RVT od roku 2011. Ko-
ronakríza ale značne zasiahla 
aj odvetvie cestovného ruchu. 
V  marci 2020 vláda na základe 
odporúčaní krízového štábu 
v boji proti COVID-19 prijala via-
ceré opatrenia. „Prijaté opatre-
nia boli okrem iného zamerané 
aj na aktivity v  oblasti cestov-
ného ruchu a  priamo ovplyv-
nili aj výkony OOCR,“ uvádza 
v  dôvodovej správe Jozef Dur-
bák, zamestnanec referátu 
strategického rozvojového ma-
nažmentu a cestovného ruchu, 
Mestský úrad Poprad.

Efektívnosť využitia 
prostriedkov

Návrh bol prerokovaný 
v  Komisii regionálneho rozvo-
ja, cestovného ruchu a  kultú-
ry pri MsZ koncom augusta, 
a  tiež v  Komisii finančnej. Obe 
sa zhodli na odporúčaní prí-
spevok pre OOCR okresať. Od 
01. 01. 2017 bol príspevok zvý-
šený na výšku 70  tisíc eur. „Vo 
väzbe na zvýšenie efektívnosti 
využitia finančných prostried-
kov z vybranej dane za ubyto-
vanie mesta Poprad navrhuje-
me znížiť ročný členský príspe-
vok mesta Poprad v OOCR Re-
gión Vysoké Tatry v  roku 2020 
na 50 000,– EUR.“ Popradskí 
poslanci návrh schválili.          (jp)

FOTO: Jana Pisarčíková, mesto Poprad

Popradské zastupiteľstvo schválilo 
zvýšenie o 2,66 miliónov eur. Bežné 
výdavky z  toho tvoria 1,05 milióna 

a  kapitálové 1,61 milióna eur. Finančné 
prostriedky budú smerovať okrem iného 
aj do odpadového hospodárstva, na re-
konštrukciu mosta na ul. Mnoheľovej, na 
prepojenie ul. Moyzesovej s cestou 1/66, 
modernizáciu učební, či na ľadovú plo-
chu na lokalite Starý Juh.

A práve ľadová plocha, ktorá má v lete 
slúžiť aj hokejbalistom vyvolala diskusiu. 
Poslankyňa Helena Mezenská sa dopy-
tovala, či by nebolo rozumné jej realizá-
ciu odložiť na neskôr. „Nechcem nikomu 
brať nádeje na športové vyžitie. Keď som 
počula ako je na tom mesto Poprad, ne-
vieme si pre tentokrát plánovanú plochu 
odpustiť,“ opýtala sa. Poslanec Marián 
Barilla zareagoval, že kapitálový rozpo-
čet, z ktorého by mala byť plocha hrade-
ná je v poriadku.

Výstavba ľadovej plochy sa už raz kvô-
li pandémii pozdržala. Primátor mesta 
podotkol, že práve pre toto ťažké obdo-
bie by plocha vzniknúť mala. „Popradské 
deti budú môcť aspoň športovať v  ex-
teriéri,“ povedal. Aj František Majerský 
vyjadril ploche podporu. Mestu navrhol, 
aby prehodnotili tie najdrahšie veci pri 
výstavbe, ako je napríklad chladenie. 
V  tom prípade by ale plocha slúžila iba 
v  lete. S  rozdelením na zrealizovanie 
plochy iba na letné používanie primátor 
mesta nesúhlasil. Rovnako tak aj poslanec 
Igor Wzoš. „Súhlasím, aby sa to postavilo 
celé naraz. Je to jediná šanca pre deti zo 
sídlisk, aby mohli športovať.“ (pozn.red.: 
viac o výstavbe ľadovej plochy sa dočíta-
te na športových stranách) Poslanci zme-
ny v rozpočte nakoniec schválili.

Jana Pisarčíková

Popradskí poslanci počas mestského zastupiteľstva schválili návrh 
zmeny v rozpočte mesta. Na pretras prišla aj výstavba novej ľadovej 
plochy. Kasa mesta Poprad prišla z dôvodu koronakrízy o dane z príjmu 
fyzických osôb. Mesto chce štát požiadať o bezúročnú finančnú pomoc. 

V  úvode zastupiteľstva vyjadril pri-
mátor A. Danko vďaku poslancom, ktorí 
podporili nemocnicu a  zúčastnili sa Po-
chodu vďaky.

Poslanci sa zaoberali súborom návr-
hov prenájmu nebytových priestorov 
a súborom návrhov na zriadenie vecných 
bremien a  odpredajov pozemkov, ktoré 
boli schválené.

Schválené bolo VZN, ktorým sa stano-
vujú podmienky prideľovania nájomných 
bytov v Dome s opatrovateľskou službou 
v Poprade.

Prijaté bolo aj VZN, ktorým sa mení 
a  dopĺňa VZN mesta Poprad č. 15/2019 
o  financovaní základných umeleckých 
škôl, materských škôl a  školských zaria-
dení, ktoré sú zriadené na území mes-
ta Poprad v znení VZN mesta Poprad č. 
10/2020. Mesto Poprad napriek vznik-
nutej zlej finančnej situácií v  súvislosti 

s pandémiou COVID-19 a zlých prognóz 
na budúci rok 2021 neznížilo schválenú 
dotáciu na rok 2020 priamo úmerne vý-
padku daní z príjmov fyzických osôb.

Zastupiteľstvo zobralo na vedomie aj 
informatívnu správu o  hospodárení ob-
chodných spoločností ako aj o  činnosti 
Mestskej polície Poprad za obdobie od 
01. 04. 2020 do 30. 06. 2020.

Primátor Anton Danko sa v  záve-
re mestského zastupiteľstva vyjadril 
k téme sťažností na Centrum sociálnych 
služieb na Komenského ulici. Poslancov 
ubezpečil, že v danej problematike začal 
okamžite konať. Stretol sa so všetkými 
zamestnancami zariadenia a  situácia sa 
prešetruje. Ak sa zistia pochybenia, vyvo-
dí okamžité personálne dôsledky.

Ďalšie v poradí 5. plánované zasadnu-
tie Mestského zastupiteľstva mesta Po-
prad sa uskutoční 11. novembra 2020. (red)

Zastupiteľstvo 
schválilo 
zmeny 
v rozpočte

ČO SA EŠTE RIEŠIlO?
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Parkovisko Jiřího Wolkera pri Železničnej stanici Po-
prad – Tatry prejde zmenou. Ak ste tam doteraz za-
parkovali, na úhradu parkovného slúžil parkovací au-

tomat. Popradskí poslanci mali na poslednom mestskom 
zastupiteľstve na stoloch návrh na schválenie investičnej 
akcie – doplnenie trvalého dopravného značenia a závo-
ry. „Parkovisko Jiřího Wolkera patrí medzi kapacitne väč-
šie parkoviska v meste Poprad s počtom 85 parkovacích 
miest. Dobudovaním bezobslužného automatizovaného 
parkovacieho systému so závorami a navádzacím systé-
mom sa zefektívni krátkodobé a dlhodobé parkovanie,“ 
vysvetlil Peter Fabian, riaditeľ SMK.

Šoféri zaplatia len za čas, ktorý využijú

Ako riaditeľ Správy mestských komuni-
kácii doplnil, predtým, keď ľudia prišli parko-
vať a chceli pri stanici auto napríklad nechať 
kým sa vrátia z cesty vlakom, nevedeli pres-
ne odhadnúť, na aký čas si majú parkovné 
zaplatiť. „Mohli iba nahádzať peniaze do 
automatu odhadom. Skutočnosť, ale moh-
la byť iná, stačí ak meškal vlak a už mohol človek ľudovo 
povedané dostať papuču alebo naopak nevyužil ten čas, 
na ktorý si parkovné zaplatil.“

Pridajme viac času

Poslanci boli s  investičnou akciou stotožnení. Čo im 
ale prekážalo, bol príliš krátky vyhradený čas na parko-
vanie zadarmo. V  blízkosti je železničná, autobusová 
stanica i pošta. Ľudia, ktorí by si prišli napríklad iba zakú-
piť cestovný lístok, vyzdvihnúť autom niekoho z rodiny, 
či vybrať si list na poštu, museli by to stihnúť do 10 mi-
nút. „Čakacie doby na vybavenie, či už na stanici alebo 
na pošte, nie vždy korešpondujú s  desiatimi minútami. 
Chcem poprosiť, aby bol čas na vybavenie administra-

tívnych vecí zvýšený minimálne na 15 až 20 minút. Desať 
minút je málo. Ľudia sú v kŕči. Som za to, aby bol časo-
vý rozsah pre bezplatné parkovanie vyšší, aby to ľudia 
mohli reálne využiť,“ povedala Helena Mezenská. Súhla-
sil s ňou aj poslanec Igor Wzoš. „Väčšina vlakov na Slo-
vensku mešká, ak by sa dal dať čas na 20 minút, určite 
by to obyvatelia uvítali,“ povedal. Myšlienku podporil aj 
viceprimátor Štefan Pčola. „10 minút je málo, 15 by mohol 
byť kompromis,“ dodal.

Čo na to šoféri?

Aj popradskí šoféri sa k predĺženiu tejto doby priklá-
ňajú. „Desať minút je naozaj málo, niekedy 
toľko vystojím iba v rade na pošte,“ povedal 
Milan Faith, ktorý práve pri pošte parkoval. 
Podľa Veroniky Stupákovej je zmena štýlu 
parkovania dobrý nápad. „Je to dobré. Ve-
ľakrát som si kúpila lístok a  nakoniec som 
odišla ešte dosť ďaleko pred koncom jeho 
platnosti. Ale úplne super by bolo keby sa 
potom dalo za parkovanie zaplatiť aj kartou. 

Nech nemusím hľadať drobné,“ zasmiala sa. Popradčan 
Ján sa veľmi zmene nepotešil. „Nemám rád parkoviská so 
závorami. Stačí, že jeden nebude vedieť vyjsť a budú tu 
zápchy,“ povedal.

Čas parkovania zadarmo ešte prerokujú

Mestské zastupiteľstvo investičnú akciu schválilo. 
Otázke času parkovania zadarmo sa venovať ešte budú. 
SMK plánuje investičnú akciu zrealizovať v  tomto roku 
z vlastných finančných prostriedkov.

Pôjde o najlacnejšiu zónu parkovania (ZÓNA 4) s ce-
nou 0,30 EUR/30 minút. Predpokladaná cena za vyhoto-
venie diela je vo výške 34 200,00 €.

Jana Pisarčíková

Na parkovisku pri železničnej 
stanici a pošte pribudnú 
závory. Riaditeľ Správy 
mestských komunikácii 
(SMK) Peter Fabian návrh 
investičnej akcie predložil 
mestskému zastupiteľstvu. 
Realizáciu doplnenia 
trvalého dopravného 
značenia a závory poslanci 
schválili. Rokovať sa ešte 
bude o tom, ako dlho bude 
na parkovisku možné 
parkovať zadarmo.

Pri železničnej stanici 
pribudnú závory

„KRáTKODObé
PARKOVANIE 

SA ZEFEKTÍVNI“
Peter Fabian, 
riaditeľ SMK

D
IA

N
IE V

 M
ESTE
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Zmeny, ktoré riaditeľ Anton Hanušín v  nemocni-
ci činil, viedli podľa slov viacerých zamestnancov, 
k  znefunkčneniu dovtedy dobre fungujúcej ne-

mocnice. Pod petíciu za jeho odvolanie sa podpísalo viac 
ako 700 ľudí. Aj napriek tomu, že minister Krajčí pochod, 
ktorý zamestnanci plánovali zorganizovať ešte pred jeho 
návštevou, po odstúpení riaditeľa označil za zbytočný, 
zamestnanci mali iný názor. „Išlo o podporu, o podporu 
zamestnancov, o  podporu verejnosti a  vo všeobecnos-
ti o  podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ 
ozrejmila Denisa Jankovská, členka petičného výboru 
a popradská lekárka. Pochodu sa zúčastnilo okolo tisícky 
ľudí, ktorí prišli vyjadriť svoju podporu.

lepšie vyjadrenie súdržnosti nie je

Na pochode vystúpil aj prezident Slovenskej lekárskej 
komory Marián Kollár, ktorý vo svojom príhovore spome-
nul aj to, že popradská nemocnica nie je jediná, v ktorej 
situáciu treba riešiť.

Ako povedal, lepšie vyjadrenie súdržnosti zamestnan-
cov, zdravotníkov a obyvateľov mesta si nevie predstaviť. 
„Ľudia, ktorí stoja za tým, že sa tieto pozitívne zmeny 
v nemocnici udiali, si poctu zaslúžia,“ povedal. Podporu 
zamestnancom vyjadril aj primátor Popradu A. Danko 
a primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš i poslanci mestské-
ho zastupiteľstva. „Chcel by som poďakovať všetkým Po-
pradčanom a obyvateľom celého regiónu za veľkú pod-
poru,“ povedal primátor Popradu. Zamestnanci nemoc-
nice vedia, že sú ešte iba na začiatku. „Je to len splnenie 
prvého bodu petície, ktorú sme podpísali a čaká nás ešte 
veľmi veľa práce, aby sme to dotiahli do konca. Rozprá-
vali sme sa s ministrom, aby sme doriešili aj ostatné body. 
Pôjdeme postupne a pokúsime sa všetko napraviť,“ po-
vedala Jankovská. O  vymenovaní dočasného vedenia 
rozhodne dozorná rada. Ňou zvolený človek bude viesť 
nemocnicu do ďalšieho výberového konania.

Jana Pisarčíková

Potlesk 
hrdinom 
znel 
námestím

Zamestnanci popradskej nemocnice majú za sebou ťažké obdobie. Po viacerých 
udalostiach, ktoré lomcovali nemocnicou, spísali petíciu za odvolanie riaditeľa nemocnice 
Antona Hanušína a členky predstavenstva. Zároveň žiadali aj Hanušínov odchod z postu 
predsedu asociácie nemocníc. Po návšteve ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) 
v Poprade riaditeľ nemocnice nakoniec požiadal o uvoľnenie z funkcie. Zamestnanci a ich 
podporovatelia sa stretli pri nemocnici, aby spoločným pochodom vyjadrili vďaku.

„IŠlO 
O PODPORU 

ZAMESTNANcOV, 
VEREJNOSTI, 

ZDRAVIA.“
Deniasa Jankovská, členka 

petičného výboru a lekárka.  
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V SKRATKE
VZAlI TO DO 
VlASTNýcH RúK 

Spája ľudí, spája skupiny a pro-
spieva prírode. Svetový čis-

tiaci deň dokáže za pár hodín 
zomknúť krajiny po celom svete 
pre jediný cieľ - čistejšiu planétu. 
Dobrovoľníci si vyhrnuli rukávy 
a pustili sa do zberu odpadkov aj 
v Poprade. Z Kvetnice si so sebou 
odniesli pätnásť plných vriec.

Vstali zo svojich postelí v so-
botu ráno, aby sa spoločne stretli 
pri kameňolome v Kvetnici. Dob-
rovoľníci z Popradu a z mestské-
ho úradu sa zapojili do Svetové-
ho čistiaceho dňa. Malí, či veľkí, 
všetci mali rovnaký cieľ. Vziať 
do vlastných rúk a  odniesť preč 
z prírody čo najviac odpadkov. 

Krajiny z celého sveta

Myšlienka celonárodných 
upratovacích akcií vznikla pô-
vodne v roku 2008 v Estónsku, 
kedy hnutie Let’s Do It spoločne 
s 50 000 dobrovoľníkmi uprata-
lo za jeden deň celú krajinu od 
nelegálnych skládok. Tento ná-
pad si postupne prevzali krajiny 
takmer po celom svete a od roku 
2018 sa organizuje tzv. „Wor-
ld Cleanup Day“ (slov. Svetový 
čistiaci deň), v rámci ktorého sa 
upratuje spoločne v jeden deň. 
Slovensko sa do tejto akcie zapá-
ja už tretí rok.              (jp)

Európsky týždeň mobility umožňuje 
mestám či obciam vyskúšať si alter-
natívy trvalo udržateľnej dopravy, 

ako sú verejná hromadná doprava, pe-
šia chôdza či cyklistika. Práve takýmito 
spôsobmi dopravy sa totiž môžu znížiť 
emisie uhlíka, zlepšiť kvalita ovzdušia 
a mestské časti tak môžu byť príjemnej-
šími miestami pre život a prácu.

MHD a bicykle zadarmo

Popradčania sa potešili aj MHD, kto-
rá bola zadarmo. „Najprv som bola ráno 
prekvapená, že nechcú odo mňa penia-
ze, ale keď som si vzala lístok a uvedo-
mila si, že je týždeň mobility, rozhodla 
som sa túto akciu podporiť,“ povedala 
Popradčanka Alena, ktorá zvykne ráno 
cestovať do Matejoviec. Michalovi, ktorý 
býva na Novom Juhu nie je cudzí bicyk-
el. „Výborne, možno takto inšpirujeme 
viac ľudí a  presvedčíme ich, že jazdou 
na bicykli urobia niečo nielen pre do-
pravu, pre mesto, pre prírodu, ale aj pre 
svoje zdravie.“ Vyskúšať si Popradčania 
tiež mohli zdieľané bicykle, ktoré boli na 

5 hodín denne dostupné zadarmo.

Aj školáci

Do Európskeho týždňa mobility sa 
zapojili aj popradskí školáci. Vďaka Cen-
tru voľného času si mohli vypočuť teóriu 
a neskôr ju aj na svojich bicykloch pre-
niesť do praxe na dopravnom ihrisku. 
A išlo m to dobre. Disciplinovane čakali 
na zelenú i  zastavili na červenú. V kru-
hovom objazde jazdili podľa predpisov 
a  kolízie nenastali ani na križovatkách, 
na ktorých mali dať svojmu kolegovi 
prednosť. „Takýmto spôsobom v deťoch 
pestujeme vzťah k doprave a k cyklisti-
ke a myslím si, že veľa detí to naštartuje 
a vzbudí to v nich akúsi lásku k bicyklo-
vaniu,“ povedal Jozef Šalma z CVČ Po-
prad. „Zapojenie obyvateľov do pripra-
vených aktivít je dôležitým signálom 
o  záujme Popradčanov o  alternatívne 
a  udržateľnejšie formy mobility,“ uvie-
dol primátor Popradu Anton Danko. Eu-
rópsky týždeň mobility v Poprade trval 
od 16. 9. 2020 do 22. 9. 2020. 

(jp)

Popradčania 
mohli nechať autá 
oddychovať doma
Mesto sa zapojilo do najväčšieho a najrozšírenejšieho podujatia, 
ktorého cieľom je ovplyvniť mobilitu, mestskú dopravu a zlepšiť 
zdravie a kvalitu života obyvateľov mesta. Niektorí vysadli na bicykle, 
iní používali na presun buď vlastné nohy alebo mestskú hromadnú 
dopravu (MHD). V školách mali žiaci doplnené vyučovanie o tému 
ekologickej mobility. 
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Narodil sa v zámožnej rodine v Aténach, 
napriek tomu je priamym symbolom 
skromnosti. Keď na ulici uvidel 
polonahého žobráka, zobliekol si vrchné 
rúcho a daroval ho chudobnému. 
Svätý Egídius je po stáročia uctievaný 
ako patrón poľovníkov, žobrákov, 
malomocných, patrón pri dobrej spovedi, 
proti neplodnosti. V dobách moru ho 
veriaci uctievali ako ochranného patróna. 
Popradské námestie zdobí súsošie sv. 
Egídia.

Svätý Egídius býva znázorňovaný 
ako pustovník v jaskyni, väčšinou 
aj s laňou. Prvého septembra 2020 

uplynulo presne 1300 rokov od jeho 
smrti. Presne od tohto dátumu ná-
mestie pri Kostole sv. Egídia v Poprade 
zdobí súsošie s jeho a kráľovou podo-
bizňou.
Umenie ma pozdvihnúť ducha 
k lepšiemu

Sochu vlastnými rukami vytvoril 
umelec Jakub Vlček, ktorý sa stále sna-
ží o  to, aby jeho sochy odzrkadľovali 
dobro a  nie strach, či hnus. Tvrdí, že 
umenie má povzbudzovať a pozdvih-
núť ducha človeka k  lepšiemu. Inšpi-
ráciu pre zhotovenie súsošia našiel 
práve v  príbehu. „Súsošie spodobuje 
príbeh v zhustenom výraze. Zároveň si 
v ňom človek vie nájsť svoje súvislosti. 
Šíp na Egídiovej hrudi je na mieste Kris-
tovej rany. Egídius takto ukazuje, že 
nasleduje Krista, že jeho rana je stála 
a kráľ sa na ňu bude pozerať navždy, 
aj napriek tomu, že šíp zmizne,“ hovorí 
umelec.
Ak pokora – tak úplná

Zaujímavé na súsoší je aj vyobra-
zenie kráľa. „Kľačí bosý v úplnej poko-
re. Na začiatku sme veľmi diskutovali 
o tom, či ho máme obuť alebo nie, ale 
povedal som si, ak pokora, tak úplná. 
Preto kráľ odložil zo seba všetko čo 
mohol mať, dokonca aj korunu, aby sa 

čo najviac priblížil Egídiovi. Ten mu za 
to žehná,“ dodáva Vlček.

Výročie zmenilo dátum dokončenia

Ako umelec povedal, pre vytvo-
renie takéhoto umeleckého diela je 
podľa jeho slov ideálne, keď vzniká po-
maly. „Človek má vtedy čas premyslieť 
si každý jeden detail.“ Jeho prvotným 
plánom bolo sochu postaviť do dvoch, 
maximálne troch rokov. Pri štúdiách ale 
zistili, že tento rok je rokom Egídiovho 
výročia. Na zhotovenie sochy tak mal 
umelec približne jeden rok.
Treba mať vieru

Hovorí sa, že každé vytvorené 
umelecké dielo jeho tvorcu posúva 
o niekoľko krokov vpred. A niečo prav-
dy na tom možno bude. Vlčeka, podľa 
jeho slov, Egídius naučil, že nikdy sa 
nesmie vzdávať. „Stalo sa nám, že po-
lovica súsošia už bola hotová a jeden 
z kameňov praskol. Musel som ju teda 
robiť odznova. Všetko v živote má svo-
je komplikácie a  mňa Egídius naučil, 
že sa pre ne nesmie stratiť hlava.“ Ako 
dodal, na prvom mieste jednoducho 
musí byť viera. „Človek nesmie po-
chybovať. Musí mať vieru, že to dobre 
dopadne,“ uzavrel. Súsošie sv. Egídia, 
ambóny a  sedesu v  Poprade odhalili 
a posvätili počas odpustovej slávnosti 
sv. Egídia. 

Jana Pisarčíková

Námestie zdobí 
súsošie sv. Egídia 

„VŠETKO 
V žIVOTE Má 

SVOJE 
KOMPlIKácIE. 

EgÍDIUS MA 
NAUČIl, žE SA 

PRE NE NESMIE 
STRATIť HlAVA.“

Jakub Vlček, 

autor súsošia sv. Egídia 
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Veľká korózia, rozbité osvetlenie. Lávka v Matejovciach 
si už opravu pýtala akoby sama. Predposledný sep-
tembrový štvrtok ju primátor mesta Anton Danko 

spolu s riaditeľom Správy mestských komunikácii (SMK) Pet-
rom Fabianom otvorili.

V zlom stave
Oprava lávky vyšla mestskú kasu na zhruba 31-tisíc eur. 

„Myslím, že sťažnosti, ktoré boli na túto lávku, boli opráv-
nené. Bola v zlom stave. Som rád, že sa nám ju podarilo 
ešte pred zimou zrekonštruovať,“ povedal primátor.

Z celej konštrukcie odstránili hrdzu, rozobrali dlažbu, 
urobili hydroizoláciu. To je len zlomok z prác, ktoré bolo 

potrebné na poškodenej lávke vykonať. „Oceľová kon-
štrukcia lávky sa ošetrila antikoróznym náterom, základ-
ným epoxidovým náterom a dvojitým vrchným náterom 
polyuretánovej modrej farby,“ vyratúva riaditeľ SMK.

Viac bezpečný
Na lávke bolo tiež rozbité osvetlenie. Viac bezpečná 

teda bude nielen z hľadiska statiky. Poškodené osvetlenie 
bolo nahradené novým. „Veríme, že to bude pôsobiť „an-
tivandalsky“. Lávka túto opravu už urýchlene potrebova-
la, vymenil sa aj lexan na strieške na hornej časti mosta,“ 
uzavrel Fabian. Konštrukciu na lávke doplnili aj madlá pre 
chodcov.               (jp)

Bezpečnejšia lávka 
v Matejovciach 

Lávka zo Smetanovej ulice na Matejovské 
námestie, na ktorú sa obyvatelia mestskej časti 

Matejovce sťažovali, dostala novú tvár. 

Od 6. mája, kedy 
boli čiastočne 
uvoľnené pan-

demické opatrenia, pri-
stúpilo mesto Poprad 
k  ústretovému kroku 
voči popradským podni-
kateľom. Na mestskom 
zastupiteľstve schválili 
oslobodenie podnikate-
ľov od daní za užívanie 
verejného priestranstva 

pri umiestnení letnej terasy. Podnikatelia tvrdia, že ústre-
tový krok im pomohol. 
Zmierniť dopady pandémie 

Cieľom návrhu bolo pomôcť právnickým a  fyzickým 
osobám – podnikateľom zmierniť negatívne sociálno-eko-
nomické dôsledky pandémie ochorenia COVID-19. Umiest-
nenie terasy nemuselo tiež spĺňať kritéria ako maximálna 
výška podlahy, stoly a  stoličky nemuseli byť z  predpísa-
ného materiálu, rovnako tak aj zábradlie alebo oplotenie, 
slnečníky a markízy. 
Padlo to vhod 

Majiteľ jednej z prevádzok na námestí tvrdí, že odpuste-
ný poplatok im v ťažkých časoch padol vhod. „To, že mesto 
nám odpustilo poplatok za záber verejného priestranstva, 
nám určite pomohlo, keďže po dva a  pol mesiacoch, čo 
sme mali zatvorené prevádzky, sme pociťovali deficit 
financií,“ hovorí Rastislav Macurák. Leto bolo podľa jeho 
slov čo sa týka návštevnosti priemerné. „Chýbali nám 
zahraniční turisti, no vyvážili to domáci. Myslím, že bolo 
celkom úspešné.“ Rovnaký názor zastáva aj ďalší prevádz-
kovateľ kaviarne. „Určite nám to pomohlo. Každé ušetrené 
euro je aktuálne pre nás veľké plus,“ uzavrel.            (jp)

Prevádzkam zrušený 
poplatok pomohol

Každý má svoj pruh. Chodci i cyklisti. Práce na oprave 
chodníka pri kruhovom objazde skončili. Pribudol tak 
ďalší kamienok do mozaiky cyklistických chodníkov.

S opravou chodníka začala Správa mestských komuni-
kácii (SMK) koncom júla. Po ukončení stavebných prác sa 
na chodníku upravilo aj zvislé a vodorovné dopravné zna-
čenie. „Práce pozostávali z odfrézovania starého poškode-
ného asfaltu, opravy poškodených obrubníkov a poklád-
ky nového asfaltu. Dláždený chodník v  okolí veľkého 
kruhového odjazdu sa následne rozdelil obrubníkom, kde 
jedna časť pozostáva zo zámkovej dlažby a druhá časť je 
vyasfaltovaná“, vysvetlil riaditeľ SMK Peter Fabian.
Spojiť juhy

Dokopy opravou prešiel jeden kilometer chodníka. 
„Myslím si, že to má pre Popradčanov veľký význam. Bu-
dúci rok by sme v rámci cyklotrás chceli pokračovať sme-
rom ku kostolu a spojiť Starý Juh s Novým Juhom. Pred do-
končením projektovej prípravy a výkupom pozemkov je aj 
hlavný ťah smerom do Veľkej Lomnice,“ povedal primátor 
mesta Poprad Anton Danko.

Opravou chodníka samospráva chcela podľa slov riadi-
teľa SMK docieliť aj to, aby ho mohli využívať peší i cyklisti 
spoločne. „Samozrejme cyklisti musia byť ohľaduplní voči 
chodcom a dať im prednosť,“ povedal.            (jp)

Chodník 
dostal novú tvár
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Tatiana, prezraďte, ako, kde a kedy sa vo Vás zro-
dila láska k divadelnému umeniu?

„Inšpiroval ma pán Augustín Kuchár, učiteľ gym-
názia, divadelník, režisér. Venoval sa študentskému di-
vadlu Oko a my sme chodievali na školské predstavenia 
do Domu kultúry. Bola som nadšená, lebo v jeho hrách 
účinkovali študenti, moji rovesníci, ktorých presvedčivé 
výkony mi brali dych. Niekoľko nocí som nadšením ne-
spala. Divadlo ma celkom opantalo, chcela som sa mu 
venovať sama. Veľmi mi pomohla pani Jolana Šimková, 
niekdajšia kultúrna pracovníčka, ktorá založila Poprad-
ské divadlo mladých. Nacvičovali sme rôzne predstave-
nia, súťažili na prehliadkach a užívali si javiská, divákov, 
potlesk. Priateľstvá z divadla mladých v Poprade zotrvali 
dodnes a patria k tým najvzácnejším.“

Vy ste ale boli v tom čase študentkou Zdravotníc-
kej školy. Vedeli ste už vtedy, že práve zdravotníctvo 
vašim životným smerom nebude?

„Mama bola skvelou zdravotnou sestrou, imponovalo 
mi to. Otec nebol nadšený možnosťou môjho štúdia na 
konzervatóriu, no dnes je z neho môj top fanúšik a podpo-
rovateľ divadla a umenia. Stredná zdravotnícka škola v Po-
prade mi dala do života praktické vedomosti a tiež pozna-
nie krehkosti života. Počas praxe sme sa stretávali s utrpe-
ním, bolesťou aj smrťou. Dodnes mám pred zdravotníkmi 
a aj mojimi študentami veľký rešpekt a úctu. Po maturite 
som začala študovať na Pedagogickej fakulte UMB, ces-
tovala som a učila sa angličtinu a španielčinu. Sama som 
prácu sestry, žiaľ, nemohla vykonávať. Bývalo mi nevoľno 
z pohľadu na krv a verte, že si pamätám na špičky bielych 
topánok, keď ma napr. vynášali z hodiny chirurgie na sále.“

Už pätnásť rokov sa venujete talentovaným štu-
dentom nielen ako učiteľka, ale aj v oblasti dramati-
zácie a cudzích jazykov. Máte spolu so žiakmi za se-
bou veľa úspešných hier. Spomeniete si na svoj mož-
no najsilnejší zážitok?

„Rómeo a Júlia. Sledovala som reakcie divákov spoza 
opony. V hľadisku sedeli chlapci, asi 18 roční. Pri závereč-
nej scéne plakali a za slzy sa krásne hanbili. Snažím sa kaž-
dú divadelnú produkciu urobiť tak, aby bola emocionálne 
silná, zážitková, aby pohla mladými ľuďmi, aby ich rozko-
lísala, aby si niečo uvedomili a po niečom túžili. Túžba je 
zázrak, túžiť znamená hýbať sa dopredu. Som šťastná, keď 
sa divákom nechce odísť, keď sú ich emócie vyburcované, 
keď na to isté predstavenie prídu znova. Študentom z Art 
academy tlieskali diplomati a diváci v rôznych mestách na 
Slovensku. Najsilnejšie pre mňa je a vždy ostane, keď sa 
môj študent sám ľudsky a vedomostne zlepší, keď si uve-
domí vlastnú hodnotu, nadobudne zdravé sebavedomie, 
keď sa zdokonalí v jazyku a osobnostne vyrastie.“

Ako a prečo vznikol nápad robiť práve hry v iných 
jazykoch?

„Akadémia vzdelávania v Poprade mi navrhla spustiť 
netradičné jazykové vyučovanie. Začala som s  drama-
tizáciou a  založila vlastné združenie Art Academy spo-
lu s  priateľkou Máriou Lisoňovou. Vyprodukovali sme 
skvostné celovečerné predstavenia : Henry VIII, Romeo 
and Juliet, The crucible, The mists of Avalon, Merchant 
of Venice. Okrem študentov som pracovala s  talentova-
nými pedagógmi našich stredných škôl, mnohí z nich na 
javisku zažiarili a motivovali ďalej vlastných študentov. My 
učitelia by sme sa nemali brať tak vážne. Nikto nestratí na 

Historická budova SND v Bratislave 
bola dejiskom v poradí už dvanásteho 
ročníka prestížnej čitateľskej ankety 
Slovenka roka 2020. Sošku si odnieslo 
dvanásť výnimočných Sloveniek 
nominovaných v jednotlivých 
kategóriách. V kategórii „Vzdelávanie“ 
si ju vyslúžila Popradčanka Tatiana 
Husárová.

Učarovala jej 
bohémska 
atmosféra divadla
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rešpekte, keď na pár chvíľ dokáže byť spontánny, hravý 
a zábavný. Mladí sa najviac naučia od tých, ktorých majú 
radi. Mali by sme im to dovoliť. Britskí veľvyslanci na Slo-
vensku opakovane ocenili netradičný prístup k vyučova-
niu angličtiny v našom súbore, ocenili krásnu výslovnosť 
študentov aj mojich kolegov, nápaditosť našich projektov 
a talent nás, Slovákov. Od roku 2007 pracujeme pod zášti-
tou Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva v Bratislave. Pre 
mňa, ako pre dievča z malého mesta, ktoré sa v študent-
skom divadle riadi len intuíciou, je to prejav pocty a veľkej 
priazne.“

Spomeniete si aj na nejaký veselý zážitok? Práca 
s adolescentmi asi nie je veľmi jednoduchá.

„Jednoduché to nie je ani so mnou. Pri nácvikoch tr-
vám na tom, aby boli od začiatku uveriteľní. Ak sa majú 
pobozkať, nech je to naozaj, ak je potrebné plakať, nech 
vidím slzičky, ak scéna vyžaduje facku, zabolí to. Ak dvaja 
hrajú zaľúbencov a spočiatku sa hanbia, neskôr je nutné 
ich od seba oddeľovať a ak sa v skutočnom živote rozídu, 
hra je ohrozená. Chlapca, ktorý hral Romea sme napr. na-
háňali na dedinskom futbalovom ihrisku, aby sa vrátil na 
pódium, boli dva týždne do premiéry. Rozišiel sa s dievča-
ťom, ktoré hralo Júliu. Stredoškoláci majú horúce hlávky, 
sú to však mladé osobnosti, ktoré robia môj život nekon-
venčným a od ktorých sa sama veľa učím. Rada ich po-
čúvam, smejem sa s nimi, inšpirujem sa a žasnem, akí sú 
nadaní, vnímaví a zdravo draví.“

Do ankety Slovenka roka Vás nominovali študenti 
zo Strednej zdravotníckej školy. Vzťahy s nimi sú zrej-
me tiež nekonvenčné. Ako by ste ich opísali?

„Myslím si, že im rozumiem, som tiež absolventkou tej-
to školy a viem, s čím sa pri praxi v nemocnici stretávajú. 
V  porovnaní s  inými stredoškolákmi sú tieto deti vyba-
vené obrovskou empatiou, súcitom, potrebou pomáhať 
a starať sa o iných. Postarali sa aj o moju nomináciu, veľ-
mi ma podporovali. Spolu sme sa z výhry tešili a úspech 
oslávili. Záleží mi na každom jednom mladom osude. Čím 
problémovejší žiak, tým, pravdepodobne, zložitejšie do-
máce prostredie. Doba a  ekonomická situácia rodinám 
nepraje a tak pozorujem, počúvam, motivujem, povzbu-
dzujem. Rada trávim čas so študentami len tak - na káve 
v meste. Páči sa mi, keď ma oslovujú menom a majú ku 

mne dôveru. Je pravda, že si na konvencie nepotrpím, sú 
skôr otravné.“

Viem o vás, že aj keď máte blízko k zahraničným 
kultúram, ste hrdou Slovenkou. Je to tak?

„ Vyučujem jazyky a neustále študentom pripomínam, 
že nestačí ovládať jeden. Žijeme v multikultúrnom svete, 
ktorý na našu jazykovú pripravenosť a schopnosť presa-
diť sa kladie vysoké nároky. S každým ďalším jazykom je 
už proces učenia jednoduchší. My Slováci sme chápaví, 
flexibilní a extrémne bystrí učni. Máme dobré uši, vieme 
takmer dokonale skopírovať melódiu každej reči. Pred 
všetkým učením je však láska k reči materinskej, našej ľú-
beznej slovenčine. Mali by sme ju ctiť nad všetky jazyky 
a tým myslím, že našu reč máme spisovne ovládať.“

Čo milujete najviac na divadle?
„Jeho vôňu, prítmie aj svetlá reflektorov, bohémsku at-

mosféru, energiu tvorivosti a krásy, ktorú vyžaruje. Mám 
rada komunitu ľudí, ktorí divadlo tvoria a žijú ním. Ja nie 
som divadelníčka, ani režisérka, nie som ani umelkyňa. 
Som len človek, ktorý svoje predstavy dokáže preniesť na 
javisko. Ak diváci potleskom vyjadria, že sa mi to podarilo, 
som šťastná.“

Máte ešte nesplnené sny?
„Precestovať Škótsko a prejsť pešo cez jeho zelené vý-

šiny, vystúpiť na Kriváň a zaspievať si tam Slovensko moje, 
kúpiť si chalúpku v rodnej dedine a chodiť po dvore v gu-
mákoch, chovať hydinu a pestovať ovocné stromy. Viem, 
že všetko je len otázka času, zdravia a úmyslov Boha so 
mnou“.

Čo by ste odkázali dnešným mladým ľuďom?
„Aby dobre poznali svoje korene, aby boli na Sloven-

sko hrdí a v cudzine sa vždy s úctou o svojej vlasti vyjad-
rovali. Aby šírili dobré meno našej krajiny, kdekoľvek ich 
osud zavedie a aby vždy našli cestu domov, k rodine. Člo-
vek bez zdravého vlastenectva a lásky k rodnej zemi nik-
dy nenájde skutočné šťastie ani úspech. Milovať svoj kraj, 
mesto, kde ste sa narodili, vyrástli a vyštudovali, zanechať 
v nich vlastnú stopu, obetovať sa je výsadou ušľachtilosti 
charakteru, a tiež tou najčistejšou cnosťou.“

Na záver sa ešte opýtam, čo sa vo Vás odohrávalo, 
keď ste kráčali hore schodíkmi prevziať si cenu Slo-
venka roka?

„Chvela som sa, trochu 
ma premohla tréma a  aj 
dojatie. Myslela som na 
svojich rodičov, ako veľmi 
im ďakujem za ich neko-
nečnú podporu a  lásku. 
Som šťastná, že Cenu 
Slovenky roka 2020 priná-
šam rodnému Popradu. 
Moje srdce mu už dávno 
patrí.“

Tatiana Husárová je 
učiteľkou v Strednej zdra-
votnej škole v  Poprade, 
mestskou poslankyňou 
a zakladateľkou a riaditeľ-
kou Art Academy o.z.

Jana Pisarčíková
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Milana Rastislava Štefánika pripomína v Poprade 
už nielen názov ulice, ale aj pamätník a busta 
v  nadživotnej veľkosti. Ako povedal primátor 

mesta Poprad Anton Danko, pamätník i busta je akýmsi 
ďalším kamienkom v mozaike spomienok a úcty k naj-
významnejšej osobnosti moderných dejín. „ Vyjadruje 
to náš vzťah, vzťah Popradčanov, k  tomuto význam-
nému politikovi, astronómovi, vojenskému 
letcovi, zakladateľovi československej štát-
nosti a  prvému československému minis-
trovi vojny. Človek, ktorý bol elitou národa. 
Vzdelaním, pracovitosťou, odhodlaním. Na 
40 rokov ho vyškrtli z dejín, nie však z našich 
sŕdc. Človek, ktorý si získal svoj národ činmi. 
Človek, aký sa narodí raz za dvesto rokov. 
Milovaný a  obdivovaný. Chráňme si ho a  nezabúdaj-
me,“ povedal primátor. Ako dodal, je hrdý, že sa toto 
dielo podarilo zrealizovať. „A verím, že sa tu budú ľudia 
stretávať a  že zachovajú toto miesto v  takom stave, 
v akom je teraz,“ uzavrel.

Emotívny program

Popradčania si Štefánikovo výročie pripomenu-
li veľkolepo. Najprv im nad hlavami preleteli lietadlá 

z  Aeroklubu Poprad, potom zazneli tóny hymny Slo-
venskej republiky v podaní Vladimíry Keselicovej a Ra-
doslava Ivana. Program bol pod taktovkou poslankyne 
mestského zastupiteľstva a  pedagogičky Tatiany Hu-
sárovej, ktorá na ňom spolupracovala aj so študent-
kami Strednej odbornej školy pedagogickej v  Levoči. 
Ako sama povedala, nevie si predstaviť, čo by Štefáni-

ka dokázalo potešiť viac. „Než päť nádher-
ných slovenských dievčat, ktoré symbolicky 
predstavovali našu vlajku a  dvojkríž.“ Ako 
dodala, pri tvorbe programu i výbere umel-
cov stavila na istotu. „Na Vlaďku Keselicovú, 
ktorú poznám zo Šarišancov, je to folklórna 
diva s nádherným hlasom a viem, že keď ona 
zaspieva absolútne sa to dotkne sŕdc každé-

ho. S  Radom Ivanom som taktiež spolupracovala na 
viacerých umeleckých projektoch. Kto iný by mal účin-
kovať ak nie majstro Ivan, ktorý je súčasťou autorov 
diela pamätníka, takže nie je len skvelý architekt, ale 
aj vynikajúci spevák,“ povedala.

Priateľstvo a vzájomnosť i nalomené krídla

Autorom diela je akademický sochár Ladislav Berák. 
Okrem podobizne Štefánika sú súčasťou pamätníka 
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FOTO: Jana Pisarčíková

Popradčania 
si môžu dať 

„rande“ 
u Štefánika 

Milan Rastislav Štefánik. Jeden z dvanástich detí evanjelického farára Pavla Štefánika. Všestranná 
osobnosť, uznávaný vedec i rodený diplomat. Veľkou mierou prispel k vzniku spoločného štátu 
Čechov a Slovákov a výrazne ovplyvnil celoeurópske dejiny pred i počas prvej svetovej vojny. 
V Poprade pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia odhalili pamätník a bustu.

Popradčania 
si môžu dať 
„rande“ 
u Štefánika

„PRAVDE 
VERIť, 

PRAVDU žIť 
A PRAVDU 
bRáNIť.“
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dva kamenné bloky, ktoré majú symbolizovať priateľ-
stvo a vzájomnosť Čechov a Slovákov, ako aj nalomené 
krídla, ktoré predstavujú Štefánikovo lietadlo  – dvoj-
plošník typu Caproni Ca.33, do ktorého nastúpil, aby 
sa vrátil do rodnej vlasti 4. mája 1919 na letisku Campo 
Formido pri Udine. Pri pristávacom manévri sa ale lie-
tadlo zrútilo neďaleko Ivanky pri Dunaji. Celá posádka 
našla v troskách lietadla okamžitú smrť. Ako povedala 
riaditeľka Tatranskej galérie v  Poprade Anna Ondru-
šeková, je veľmi rada, že sa naša generácia niečoho 
podobného dožila. „Bola som svedkom toho, keď sa 
Štefánikove sochy búrali, odstraňovali. Taká veľká 
osobnosť si takéto miesto v Poprade určite zaslúži.“

100 ruží pre Štefánika

V závere slávnosti zaznela symbolická pieseň Keby 
som bol vtáčkom, ktorá bola obľúbenou piesňou M.R 
Štefánika. Počas nej Primátor mesta Anton Danko spo-
lu s  predsedníčkou 
Klubu Spoločnosti  M. 
R. Štefánika v  Spišskej 
Novej Vsi, Ruženou 
Kormošovou odha-
lili pamätnú tabuľu 
pri ruži s  menom GE-
NERÁL Štefánik. Vy-
šľachtená bola v  roku 
1931 Jánom Böhmom 
z  odrody Brilant. Po-
prad sa tak zapojil do 
celoslovenskej aktivi-
ty s  názvom 100 ruží 
pre Štefánika. „Mladej 
generácii má pripo-
mínať zásluhy M.R. 

Štefánika. Aktuálne je ruža už 
na 85 miestach po Slovensku, 
je o ňu veľký záujem. Jedna je 
dokonca aj u  pani prezident-
ky,“ prezradil Peter Novotňák, 
predseda spoločnosti Milana 
Rastislava Štefánika. Ako do-
dal, je rád, že sa takejto pocty 
Štefánikovi v  meste Poprad 
dostalo. „Klobúk dole pred ve-
dením mesta, že v tejto dobe, 
kedy všetci naokolo šetria, 
dokázali vyčleniť prostriedky 
a  s  pietou a  úctou si pripo-
menúť tohto človeka. Nie je 
to investícia len pre tieto dni, 
ale aj do budúcna,“ uzavrel. 
Pri pamätníku si s  hrdosťou 
v srdciach pieseň Kto za prav-
du horí zaspievali aj členovia 
Matice slovenskej.

Malý mestský park

Celý priestor je pojatý ako malý mestský park. Pred 
pamätníkom je navrhnutá aj dláždená plocha, priestor 
v okolí pamätníka, samotný pamätník, ako aj chodní-
ky a  spevnené plochy v  celom priestore sú nasviete-
né. Súčasťou sú aj prvky drobnej architektúry. Priamo 
v pamätníku je integrovaná pietna plocha na uloženie 
kvetov a  vencov s  výrokom M. R. Štefánika „Pravde 
veriť, pravdu žiť a  pravdu brániť.“ Samotné práce na 
osadení pamätníka sa začali na jar tohto roka a trvali 
päť mesiacov kvôli pandémií koronavírusu. Náklady na 
sadové úpravy, kamenný podstavec, spevnené plochy, 
chodníky, osvetlenie, odpadkové koše, lavičky a kame-
rový systém predstavujú 85-tisíc eur. Hodnota samot-
nej busty je 30 000 eur.

Jana Pisarčíková

Popradčania 
si môžu dať 
„rande“ 
u Štefánika
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Bol klasický ešte prázdninový večer. Zatiaľ čo Simo-
nin manžel aj s najmladším, iba deväťmesačným, 
synom Majkom už spali, Simona práve vychádzala 

z kúpeľne. „Cez sklo na dverách som videla veľké svetlo. 
Hovorím si, čo to tam tak svieti. Naraz som len počula 
ľudí ako kričia, že horí,“ začína rozprávanie Simona. 
Hodiny vtedy ukazovali deväť hodín večer. Simona ne-
váhala a zakričala na svojho manžela. „On rýchlo vstal, 
vzal do ruky takú vaničku, naplnil ju vodou a snažil sa 
to uhasiť, ale to sa už proste nedalo. Vo chvíli, keď vi-
del, že sa chytá už aj strecha, tak mi povedal, aby sme 
s deťmi ušli von,“ pokračuje Simona.

Zachráňte mi aspoň syna
Ľuďom z dolného poschodia sa von podarilo dostať. 

Simona búchala na parapetnú dosku na okne, aby ich 
prišiel niekto zachrániť. Z horného poschodia už cesty 
von nebolo. „Prosila som ich, aby zachránili aspoň môj-
ho malého syna,“ spomína si. Simonu nakoniec prišiel 
vyviezť von jeden zo švagrov. Jej muž, svokra a aj malý 
Majko v manželovom náručí v druhej izbe ostali uväzne-
ní hore. Neostávalo im nič iné, len skočiť z okna. „Sestrin 
muž kričal manželovi, aby hodil malého chlapca dole 
cez okno, že on ho určite chytí. Manžel mu dôveroval 
a  vlastne ani nemal na výber. Ak ho chcel zachrániť, 

Horúce plamene 
im v sekunde 

vzali všetko

FOTO: Jana Pisarčíková, mesto Poprad

Deň, na ktorý nikdy nezabudnú. 
28. august. Plamene pohltili rodinný 
dom v mestskej časti Popradu 
v Matejovciach. Štyridsaťštyri ľudí 
vrátane malých detí prišlo v okamihu 
o strechu nad hlavou. Rozsah požiaru 
sa snažilo dostať pod kontrolu 
18 hasičov. Na strašný večer si so slzami 
v očiach zaspomínali Simona Pešková 
so švagrinou Zuzanou Peškovou. 

VÁ
Š 

PR
ÍB

EH



17

Október 2020
musel ho vyhodiť z okna. Chytili ho a na-
šťastie sa mu vôbec nič nestalo. Bol aj na 
pozorovaní v nemocnici, pretože som sa 
bála, či nebude mať niečo poškodené, či 
zlomené. Všetko je v  poriadku,“ dodá-
va Simona. „Viac si už ale nepamätám, 
len to, ako som stála von bosá, v čiernej 
košeli. Už na to nechcem ani pomyslieť. 
Bývali sme tam viac ako dvadsať rokov. 
Všetko, čo sme mali, zmizlo. Televízia, 
veci, doklady. Všetko.“ Simonin manžel 
aj svokra sa pri skoku z okna zranili.

Muselo sa to stať teraz?

Simonina švagriná Zuzana bývala na 
dolnom poschodí. Ako sama hovorí, jed-
no veľké šťastie je, že ešte všetci v tom 
čase nespali. „Dobre, že sa to nestalo 
o druhej alebo tretej hodine ráno. Určite 
by sme zhoreli,“ hovorí. To, čo jej najviac 
utkvelo v  spomienkach, bola panika 
a krik. „Deti kričali. Utekali. My dole sme 
nemali problém dostať sa von, tí hore to 
mali horšie. Nevedeli sme kam skôr ísť, 
čo urobiť, ako pomôcť,“ vysvetľuje. A so 
skleslým hlasom dodáva: „Muselo sa to 
stať akurát teraz, keď sa nám na dome už podarilo všet-
ko zvnútra i zvonku opraviť?“

Nepotrebný stavebný materiál

Na hrôzu, ktorú zažili tak rýchlo určite nezabudnú. 
Obe pracujú. Na dom, ktorý zhorel i  pozemok si pod-
ľa ich slov vzali pôžičku. Čo bude teraz s  domom, ne-
vedno. Rozhodujúce bude posúdenie statika, o tom, čo 

všetko je potrebné zrovnať so zemou. „My sa ale ne-
vzdávame a veríme tomu, že dom sa nám podarí opäť 
postaviť. Môj manžel povedal, že aj keby si mal aj druhú 
nohu pri tom zlomiť, ale dom postaví. Nie pre nás, ale už 
pre naše deti.“ Ako obe povedali, veľa ľudí bolo ochot-
ných podať im pomocnú ruku, za čo sú vďační. Čo by im 
ale pomohlo najviac, je práve už nepotrebný stavebný 
materiál. „Aby sme si to všetko vedeli dať opäť dokopy,“ 
uzavrela Simona.

Mimoriadna situácia v meste

Mesto Poprad po hroznej udalosti vyhlásilo v  mes-
te mimoriadnu situáciu. Pracovníci sociálneho odboru 
mestského úradu komunikovali s príbuznými ľudí, kto-
rých požiar domu zasiahol, aby im dočasne zabezpečili 
strechu nad hlavou, čo sa aj stalo. Primátor Mesta Po-
prad Anton Danko prostredníctvom Červeného kríža 
zabezpečil pre postihnuté osoby pomoc vo forme po-
travinových balíčkov. Mesto pracovalo na vyčistení po-
zemku a zabezpečilo aj statika, ktorý vykonal obhliadku 
a  následne navrhol súbor opatrení a  riešení. Sociálny 
odbor pre postihnuté osoby zabezpečoval ošatenie, vy-
bavovanie osobných dokladov i humanitárnu pomoc.

Jana Pisarčíková

„Už NA TO NEcHcEM ANI 
POMySlIEť. býVAlI SME TAM 
VIAc AKO DVADSAť ROKOV.

VŠETKO, ČO SME MAlI, ZMIZlO.“ 
Simona Pešková
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„Nemáme to ako vyhodiť.“ Tvrdia Popradčania. 
Zvony na separovaný zber, ktoré má pod svojou 
správou ENVI-PAK sú zrejme nedostatočným rie-

šením. Podľa slov obyvateľov nestačia na objem odpadu, 
no trápia ich tiež úzke otvory. „Je pravdou, že veľakrát si 
tu pri kontajneroch zastaví niekto auto, predpokladám, že 
ide o ľudí z iných obcí a vyhadzujú odpad do našich smet-
ných nádob. Zvyknem ich aj upozorniť, no neustále sa to 
opakuje,“ povedala Popradčanka Miroslava, ktorá býva na 
Starom Juhu. Peter, ktorý býva len o niečo ďalej potvrdil, 
že občas mu pri vyhadzovaní doslova dôjdu nervy. „My 
v domácnosti sa snažíme odpad triediť. Ak mám ísť ale do 
plastov vyhodiť napríklad obal z veľkej aviváže mám s tým 
problém. Neviem prečo sú tie otvory takéto úzke,“ povedal.

Aby nedochádzalo k znečisteniu odpadu

„Na základe podnetov od obyvateľov chceme požiadať 
ENVI-PAK, aby pristúpil k výmene týchto nádob,“ prednies-
la poslankyňa Alena Madzinová. Riaditeľ Brantnera Martin 
Suchý aj napriek tomu, že tieto nádoby nezabezpečuje 
ich spoločnosť, vysvetlil, že otvory sú takto prispôsobené 
práve preto, aby nedochádzalo k znečisteniu odpadu. „Ak 
si obyvateľ vie otvoriť nádobu, hodí tam čokoľvek. Stačí, 
ak je bližšie nádoba na triedený zber pri jeho dome a hodí 
to tam.“ Podľa slov riaditeľa sa tieto nádoby osvedčili naj-
lepšie a pri zbere triedeného odpadu sú najefektívnejšie. 
Ako ďalej vysvetlil, ak aj obyvateľ má veľkú krabicu, mal by 
zmeniť jej objem a teda buď ju postrihať alebo popučiť. Na 
tento podnet reagoval poslanec Peter Brenišin. Upozornil 
na to, že ak by mal človek rozrezať krabicu z chladničky, 
určite ju radšej hodí do nádoby na zmiešaný odpad. Po-
ukázal tiež na mesto Košice, kde sú tieto nádoby riešené 
inak. Riaditeľ Brantnera upozornil, že nadrozmerný odpad 
by ale obyvatelia mali odviezť na zberný dvor.

Častejší zber odpadu

Podľa viacerých poslancov nádoby na separovaný zber 
nestačia už ani kapacitne. Na zasadnutí volebného obvo-
du Juhy a Kvetnica ich aj na tento fakt upozornili obyva-
telia. Navrhovali teda okrem zmeny nádob aj častejší zber 
odpadu. „Treba brať do úvahy, že tento rok je neštandard-
ný a v čase korony každý vytváral viac odpadu. Je to na 
posúdení odborníkov,“ povedal viceprimátor Štefan Pčola. 
Riaditeľ spoločnosti Brantner zareagoval, že nové štandar-
dy sa určujú podľa minulého roka.

Zvozové trasy blokujú premávku

Poslanci sa v  rámci odpadového hospodárstva zaují-
mali aj o rozvozové linky. „Máme nastavené zvozové tra-
sy tak, že blokujú cesty v exponovaných časoch,“ povedal 
poslanec Igor Wzoš. Navrhol tiež zabezpečiť nádoby na 
zber textilu, ktoré v meste zatiaľ chýbajú.

Mesto bude situáciu riešiť

Mesto Poprad na zastupiteľstve schválilo zmenu v roz-
počte, ktorá sa týka aj odpadového hospodárstva. Pe-
niaze boli vyčlenené na zabezpečenie zberu biologicky 
rozložiteľného odpadu a  jeho zhodnotenie či obstaranie 
zberných nádob a kompostovateľných vreciek. Ako ozrej-
mil riaditeľ spoločnosti Brantner pôjde o nádoby na zber 
kuchynského odpadu, ktoré musí mesto podľa zákona 
po novom zabezpečiť. Primátor mesta Anton Danko po 
vypočutí si podnetov povedal, že mesto sa problemati-
kou bude podrobnejšie zaoberať. „Je to taká vážna téma 
a budúcnosť nás všetkých, zrejme budeme musieť pristú-
piť k  zmene filozofie triedenia odpadu v  meste. Budeme 
sa venovať celému odpadovému hospodárstvu v meste,“ 
uzavrel. Jana Pisarčíková

Nádoby na separovaný odpad vraj 
nevyhovujú Popradčanom. Ich otvory 
sú príliš malé a ak chcú vyhodiť 
niečo, čo má väčší objem otvorene 
priznávajú, že to radšej zvolia nádobu 
na zmiešaný odpad. Na septembrové 
mestské zastupiteľstvo prišli poslanci 
s podnetmi od obyvateľov, ktorí 
žiadali, aby sa smetné nádoby v meste 
nahradili inými. 

     Mesto   si posvieti 
na odpady 

FOTO: Jana Pisarčíková
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JESENNé 

UPRATOVANIE

Mesto Poprad ako kaž-
doročne aj v  roku 

2020 organizuje na ob-
vyklých miestach jesenné 
upratovanie. Pristavené 
veľkoobjemové kontajne-
ry VOK sú určené pre ob-
čanov mesta, nie pre pod-
nikateľské subjekty, ktoré 
sú povinné zbavovať sa 
odpadov zo svojej činnosti 
v súlade so zákonom o od-
padoch. VOK-y sú určené 
pre občanov, ktorí sa pro-
stredníctvom nich môžu 
bezplatne zbavovať drob-
ného stavebného odpadu 
(obklady s  udržiavacích 
prác a pod.), objemového 
odpadu (napr. staré ná-
bytky, okná dvere a  pod). 
Počas jesenného uprato-
vania sa môžu obyvatelia 
mesta bezplatne zbavo-
vať aj konárov z  údržby 
záhrad, ktoré však nesmú 
byť ukladané do VOK-ov, 
ale vedľa nich, nakoľko sú 
následne drvené a drevná 
štiepka zhodnocovaná pri 
údržbe verejnej zelene. Do 
VOK-ov nesmú byť uklada-
né stavebné odpady (tie 
musí stavebník v súlade so 
stavebným rozhodnutím 
na vlastné náklady uložiť 
na riadenej skládke a mať 
doklad o  ich likvidácii), 
elektroodpad, tráva, lístie, 
nebezpečný odpad a pod. 
Veľkoobjemných odpa-
dov, drobných stavebných 
odpadov, elektroodpa-
dov, trávy, lístia a  pod. sa 
môžu občania celoročne 
zbavovať v  zberných cen-
trách na ulici L. Svobodu 
a na ul. Hraničnej.

Žiadame obyvateľov, 
aby k  jesennému upra-
tovaniu pristupovali zod-
povedne, veľkoobjemo-
vý odpad a  drobný stavebný odpad neukladali vedľa 
VOK-ov, ale počkali na prázdny VOK, striktne dodržiavali 
termíny jesenného upratovania v  jednotlivých lokali-
tách a po jeho skončení už odpad na týchto miestach 
neukladali. Ukladanie odpadu na stanovištiach VOK-ov 
po skončení jesenného upratovania je považované za 

tvorbu divokej skládky.
Upozornenie: Dodržiavanie termínov a  pravidiel pri 

nakladaní s odpadmi v čase jesenného upratovania bude 
pravidelne monitorovať Mestská polícia Poprad a v prí-
pade ich nerešpektovania bude vyvodzovať dôsledky 
formou blokových pokút.          (red.)
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Poriadny unikát majú v  knižnici Podtatranského mú-
zea. Knihu, ktorá pochádza z Talmundistického spol-
ku v Huncovciach. Zaujímavosťou je, že kvôli jazyko-

vej bariére ju takmer nikto nevedel prečítať. „Bola nájdená 
v súkromnej knižnici medzi maďarskou a nemeckou belet-
riou a pravdepodobne sa používala ako učebnica, keďže 
má množstvo rukopisných poznámok, kresbičiek,“ hovorí 
Jana Kušniráková z knižnice Podtatranského múzea. Ako 
vysvetlila, aj ľudia, ktorí vedia čítať a rozprávať v súčasnej 
hebrejčine knihu prečítať nevedeli. „Potvrdili nám, že kni-
ha je pre nich takmer vôbec alebo iba ťažko čitateľná. Jed-
notlivé písmenká sa síce nezmenili, no dokopy nedávajú 
zmysel.“
Prestretý stôl

Vtedajší historik múzea, ktorý v osemdesiatych rokoch 
knihu do fondu prijal, zistil, že pravdepodobne ide o Šul-
chan aruch v preklade Prestretý stôl, ktorého autorom je 
Jozef Karo – rabín, ktorý žil v 16. storočí. „Ide o právnické 
dielo. Neskôr sme sa už dozvedeli, že je to súbor predpisov, 
ktoré regulujú život v  rodine, rodinné vzťahy a  pravidlá, 
ktoré sa dodržiavajú.“
Najrelevantnejšie odpovede prišli z Prahy

Kniha je písaná stredovekou hebrejčinou. Písmo sa na-
zýva Raši. Hneď, ako Podtatranské múzeum knihu pred-
stavilo verejnosti, strhol sa veľký záujem o  vyriešenie jej 
tajomstva. „Hneď ako sme informáciu o  knihe zverejnili, 
veľmi veľa čitateľov sa ozvalo.“ Ako Kušniráková prizná-
va, dnes môžu povedať, že kniha je pre nich trošku menej 
záhadná. „Ľudia, ktorí sa ozvali nám vždy poskytli neja-
ký odkaz na niekoho, kto by vedel ku knihe aspoň niečo. 
Dostali sme linky, vďaka ktorým sme sa vedeli pozrieť do 
Izraelskej národnej knižnice. Ozvali sa nám ľudia, ktorí si 
o  knihe prečítali a  spomenuli si, že majú v  Prahe odbor-

níkov, ktorí by s týmto vedeli pomôcť.“ Práve z Prahy pri-
šli podľa jej slov najrelevantnejšie odpovede. „ Aj napriek 
tomu, že aj oni povedali, že na začiatku to skoro vzdali, ale 
keďže majú radi záhady, tak sa pokúšali rozlúštiť to a po-
darilo sa.“

Kúsok po kúsku

Mozaika sa postupne začala skladať. Dnes už v múzeu 
vedia, že kniha bola vydaná vo Viedni. Potvrdila sa teória, 
že ide o právne predpisy, ktoré sa dodržiavajú v rodinách 
a  v  rodinnom práve. Kniha obsahuje aj rok vydania  – 
1797/98. Prvá strana, ktorá sa v knihe nachádza je predslo-
vom vydavateľa. Napriek tomu ale záhady nekončia. „Toto 
dielo nie je možné nájsť v  digitálnej forme. Potrebujeme 
nájsť presne takú istú knihu, to isté vydanie, aby sme si 
vedeli skontrolovať jej úplnosť. Stále totiž pochybujeme 
o jej kompletnosti. Kniha je značne poškodená a potrebu-
je zásah reštaurátorov. Kým ale nevieme určiť, či je kniha 
kompletná, nevieme sa ďalej pohnúť. Ak by úvodný list na-
príklad naozaj nebol prvým listom tejto knihy, môže sa do-
hľadať a  vložiť pri reštaurovaní,“ vysvetľuje Kušniráková. 
Ako na záver dodáva, stále verí v Izraelskú národnú knižni-
cu, v ktorej knižničný záznam o knihe je. „Fyzicky sme tam 
ale analogický exemplár tejto knihy nenašli. Táto kniha 
je pre náš región 
unikátna, už len 
preto, že vďaka 
pečiatke dokla-
duje existenciu 
Talmudistického 
spolku v  Huncov-
ciach.“

Jana PisarčíkováZA
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Záhadná 
kniha 
z múzea 
vydáva 
tajomstvá

Predstavte si, že máte doma knihu, ktorú neviete vôbec prečítať. Presne s takouto 
bizarnosťou sa stretli v knižnici Podtatranského múzea v Poprade. Darmo nad hrubou, 
do kože viazanou a značne poškodenou knihou sedeli tí, ktorí ovládajú súčasnú 
hebrejčinu. Keď sa jednotlivé písmenká pospájali, jednoducho nedávali zmysel. 
Po spolupráci širšej verejnosti, ale tajomná kniha pomaly začína vydávať svoje tajomstvá.
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Prvýkrát mala možnosť počuť svoje básne 
v  podaní herečky. Mladá Nina Kollárová je 
autorkou básnickej zbierky Premlčané ticho. 

Ako sama povedala, inšpiráciu hľadala všade vô-
kol. „Zbierka vznikla časozberným spôsobom. Sú 
tam básne, ktoré boli napísané v  17 rokoch, ale 
tiež také, ktoré som napísala, keď som mala 25. 
Je to kus môjho života. Poézia je pre mňa ako dý-
chanie,“ povedala.

Punc kvality

„Ninka Kollárová je mladá poetka, ktorá bola 
ocenená na medzinárodnej súťaži. Je to taký punc 
kvality. Som veľmi rada, že bola ochotná prísť,“ 
vysvetlila Lenka Fábryová, vedúca Popradského 
literárneho klubu. V  Poprade majú už poetické 
večery svoju tradíciu. Pôvodne boli naplánované 
na jar a leto. „Posunuli sme ich vzhľadom k tomu, 
ako sa situácia vyvíjala. Ľudia sú už hladní po kul-
túrnych podujatiach, už to bolo veľmi dlho a cíti-
me to ako deficit. Umenie v  živote potrebujeme 
a tak sme sa rozhodli opatrne, so všetkými hygie-
nickými normami, vrátiť sa ku kultúre,“ povedala.

K poézii ju viedla babička

Ninkiným básňam svoje emócie i hlas požičala 
Lucia Siposová. Ako sama povedala, nikdy nema-
la k poézii až tak blízko. „Nejako veľmi som poéziu 
nečítala, nevyhľadávala som ju. Čím som ale star-
šia tým sa to mení. Pri posteli mám poéziu a baví 
ma hlavne to, že odo mňa akoby nič nechce. Len 
si to otvorím, prečítam si krátky úryvok a zažijem 

emócie,“ hovorí. Inšpiráciu našla Lucia vo svojej 
babičke. „Je veľká recitátorka, má veľký reperto-
ár. Vie ma vždy dostať so správneho sentimentu, 
aj pri normálnej básni o  prírode som sa rozpla-
kala ako malé dieťa,“ dodáva. Lucia je tiež sama 
autorkou kníh o A. Pagáčovej. Ako hovorí, to, že 
sa zúčastní poetického večera sa plánovalo dlhší 
čas. „Nikdy to nevyšlo. Ale teraz som mala neja-
ké voľno tak som si to vedela prispôsobiť. Mne je 
mesto Poprad strašne sympatické. Mám odtiaľto 
pár blízkych kamarátov, s ktorými som sa stretá-
vala u babičky v Partizánskom, no mám ich hroz-
ne rada. Som rada, že som tu,“ uzavrela.

Na chvíľu herečkou

Hudobný sprievod večerom bol pod taktov-
kou Kataríny Koščovej, speváčky a  niekdajšej 
účastníčky šou Superstar. Katarína si tiež niektoré 
zo svojich textov píše sama. Ako priznala, najviac 
jej na textoch niektorých umelcov trhajú uši gra-
matické rýmy. „Ak je to v celej pesničke príde mi 
to hrozne školácke. Ale chápem. Niekedy by som 
to aj ja chcela krajšie, čarovnejšie napísať a nejde 
to.“ Ako dodala, jej život je presným opakom jej 
piesní. „Moje balady sú veľmi srdcervúce a pritom 
ja mám krásny život. Mám aj rozchodové šansó-
ny a pritom s mojim manželom sme už 13 rokov 
spolu a plánujeme byť aj naďalej. Ja sa ale rada 
hrám. Je to fajn pocit byť na chvíľu akoby hereč-
kou,“ uzavrela.

Jana Pisarčíková

Keď aj 
ticho je 
možné 
premlčať

Básne zo zbierky mladej poétky Niny Kollárovej zneli 
v druhý septembrový pondelok kinom Tatran. V rámci 
poetického večera ich návštevníkom prečítala herečka Lucia 
Siposova. Príjemnú atmosféru svojimi baladami podčiarkol 
spev Kataríny Koščovej.

„POéZIA 
JE PRE

MňA AKO
DýcHANIE“
Nina Kollárová, 

poetka
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18. 9. vo Veľkej s MJR. Miroslavom lánim 
 v Strážach pod Tatrami s Alojzom Tobisom 
 vo Veľkej s Máriou Kowalczykovou 
17. 9. vo Veľkej s Michalom Mikudom 
 vo Veľkej s Vilmou Penxovou 
16. 9. vo Veľkej s Jánom Šrenkelom 
 vo Veľkej so Stanislavom Pitoňákom 
 vo Veľkej s Elenou Zemjánekovou 
14. 9. vo Veľkej s Helenou Flašíkovou 
11. 9. vo Veľkej s Rudolfom Scholtzom 
 vo Veľkej s Alexandrom Kalinom 
9. 9. vo Veľkej s Monikou Kubaskou

(01. 04. 1950)
8. 9. vo Veľkej s Máriou bohatovou

(28. 01. 1929)
7. 9. vo Veľkej s Hedvigou lukáčovou

(08. 06. 1955) 
5. 9. vo Veľkej so Stanislavom lištiakom

(20. 08. 1956) 
4. 9. vo Veľkej s Vladimírom gánovským

(24. 09. 1949)
 vo Veľkej s ladislavom luščonom

(30. 04. 1960)
 vo Veľkej s Ondrejom Rusnačkom

(06. 11. 1928)
3. 9. vo Veľkej s Pavlom Čobrdom 

(21. 12. 1931) 
 vo Veľkej s Alžbetou Mardeusovou

(23. 09. 1948)
2. 9. vo Veľkej s Františkom bujalkom

(01. 12. 1941)
29. 8. vo Veľkej s Karolom Pažitným

(05. 08. 1943)
28. 8. vo Veľkej s Matildou Siváčkovou

(24. 04. 1938)

 vo Veľkej s Máriou Dunkovou
(04. 11. 1957)

 vo Veľkej s Jozefom Procházkom
(30. 03. 1934)

 v Spišskej Sobote s Annou Koperniechovou
(07. 04. 1927)

27. 8. vo Veľkej s Tiborom lesákom
(28. 05. 1937)

26. 8. vo Veľkej s Máriou Vargovou 
(29. 05. 1939)

24. 8. v Spišskej Sobote s Annou Michalíkovou
20. 8. vo Veľkej s Milanom Kubom 

(03. 05. 1934)
 v Poprade – Matejovciach s Eduardom

žigom (23. 03. 1964)
19. 8. v Strážach pod Tatrami s Annou 

gildeinovou (15. 02. 1933)
 vo Veľkej s Vladimírom Stučkom

(15. 11. 1962)
 vo Veľkej s Jarmilou Králikovou

(22. 02. 1931)
18. 8. vo Veľkej s Annou Kubičárovou

(14. 05. 1953)
 vo Veľkej s Dušanom Surmajom

(25. 08. 1949)
 v Strážach pod Tatrami s Margitou 

lipnickou (08. 01. 1924)
14. 8. vo Veľkej s Annou Pokrivčákovou

(19. 07. 1961)
 v Strážach pod Tatrami s Máriou 

Toporovou (28. 09. 1954)
 vo Veľkej s Janou babincovou

(25. 05. 1944)
13. 8. vo Veľkej s Martinom Dugasom 

(07. 04. 1967) 

14. augusta - Michal Ščuka a Diana Vaštágová
21. augusta - Štefan Bekeš a Jana Sopková 
22. augusta - Tomáš Klimo a Paulína Krzemieň
22. augusta - Mgr. Miroslava Minárová 
 a Mgr. Ladislav Novotný 
 - Ing. Martin Valčucha 
 a Ing. Zuzana Titková 
 - Ing. Mária Krajčová a Štefan Bendík 
31. augusta - Eva Rodáková a Tibor Kilian
5. septembra - Rudolf Nikerle a Markéta Havlínová 
11.septembra - Dominika Kupčová a Ján Kulach 
12. septembra - Monika Vaľová a Marcel Kiš 
 - Bc. Šárka Lišková a Richard Fallis 
 - Dušan Koky a Denisa Čonková 
 - Zuzana Krajčíková a Peter Ružička 
 - Dominik Kiovský a Katarína Podolská 

Sp
ol

oč
en

sk
á 

kr
on

ik
a

MANžElSTVO UZAVRElI

POVEDAlI SláVNI

„Žena musí vedieť mlčať. Manželstvo bez mlčania je ako auto bez bŕzd.“
Charles Aznavour, francúzsko-arménsky spevák a diplomat.
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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)

•	 Dr.	Max,	Dlhé	hony	1,	Poprad	(9:00	-	21:00)	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 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

Zubná pohotovosť
Lokalizácia:	budova	hlavnej	vrátnice,	
1.	poschodie,	číslo	dverí	102
Telefonický	kontakt:	052	/	7125	613       
            ZDROJ: NEMOCNICA POPRAD 

Ordinačné hodiny:

Pondelok – piatok
16:00 – 19:30 ošetrovanie pacientov
19:30 – 20:00 večerná prestávka
20:00 – 22:00 ošetrovanie pacientov

Sobota, nedeľa, sviatky
07:00 – 22:00 ošetrovanie pacientov
12:30 – 13:00 obed
19:30 – 20:00 večerná prestávka

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok 16:00 – 22:00
Sobota, nedeľa, sviatky 07:00 – 22:00

Ordinačné hodiny:
Sobota, nedeľa, sviatky 09:00 – 12:00

Rozpis zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby

V  regióne je známy ako galerista a  výtvarník. 
František Žoldák sa narodil v  roku 1943 v  Spiš-
skej Novej Vsi – Hute. Pracoval ako propagačný 

výtvarník v Košiciach a v Prešove, neskôr ako metodik 
v  Dome kultúry a  vzdelávania v  Poprade. „Od roku 
1967 pracoval vyše 36 rokov v Tatranskej galérii v Hor-
nom Smokovci a Poprade ako riaditeľ a správca zbie-
rok, kde sa značne pričinil o jej vybudovanie a rozvoj, 
tiež o  rozvoj a  aktivitu výtvarného života v  regióne,“ 
uviedla Iveta Michalčíková z Podtatranskej knižnice.

Dve výtvarné polohy

Vlastnej výtvarnej tvorbe sa intenzívne venuje od 
roku 1965. Pracuje v dvoch výtvarných polohách. V ly-
ricko-realistickom štýle zobrazuje zátišia obyčajných 
vecí, pestrofarebnosť kvetov, dedinské zákutia s rázo-
vitou ľudovou architektúrou i premeny spišskej krajiny.

Druhou jeho výtvarnou polohou je voľná abstrakcia 
a  abstraktná geometria. Skúsenosti z  mladších rokov 
pri realizácii rôznych druhov úžitkovej tvorby a  pro-
pagačných materiálov v  značnej miere prispeli k  voľ-
nej abstrakcii, kde využíva techniku akvarelu, pastelu 
a  oleja, no hlavne k  realizácii abstraktnej geometrie. 
V malej miere k tomu napomohli aj vlastnosti akrylo-

vých farieb, ktoré pri tejto tvorbe s obľubou používa.

Už 68-krát v Poprade

Výstava Farebné etudy je v  poradí už 68. autor-
skou výstavou v  Poprade. Viackrát samostatne alebo 
aj s kolektívom Klubu popradských výtvarníkov, ktorý 
viac rokov viedol, vystavoval aj v  Podtatranskej kniž-
nici. V  tejto kolekcii malieb je príznačná racionálna 
a konštruktívna výstavba kompozície obrazu, s využi-
tím štylizovaných atribútov daného motívu, umocne-
ná citlivou farebnosťou. Rieši buď prosté kompozície 
geometrických tvarov na ploche i  v  priestore, alebo 
motivujú ho rôzne rastlinné motívy z  prírody. Tento 
geometrizujúci štýl je mu vhodný pre zobrazenie rôz-
nych optických a fyzikálnych javov, či vesmírnych mo-
tívov. Avšak najčastejším inšpiračným zdrojom v tejto 
polohe je džezová a  komorná hudba, rôzne flautové 
a klavírne etudy, či malé orchestrálky, intuitívne umoc-
nené prislúchajúcou farebnosťou. „Výstavu Farebné 
etudy si môžu milovníci umenia pozrieť vo výstavnej 
sieni Podtatranskej knižnice v Poprade (pozn.red.: na 
Podtatranskej 1548/1) do 30. októbra,“ uzavrela Mi-
chalčíková.

Jana Pisarčíková

Milovníci 
umenia si 

prídu na svoje
Vo výstavnej sieni 

v Podtatranskej knižnici 
v Poprade si môžete pozrieť 

výstavu Františka Žoldáka 
s názvom Farebné etudy.

FOTO: Podtatranská knižnica v Poprade
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Fanúšikovia motoristického športu prišli v septembri o svoje obľúbené 
podujatie. Organizátori 47. Rallye Tatry museli na poslednú chvíľu prijať 
veľmi ťažké rozhodnutie. Najstaršia automobilová súťaž na Slovensku sa 
ani v druhom náhradnom termíne (18.–20. 9. 2020) neuskutočnila. Dôvody 
vysvetlil v rozhovore riaditeľ pretekov a predseda organizačného výboru 
Stanislav Hanzeli.

47. ročník Rallye Tatry sa pre 
pandémiu nekonal v  pláno-
vanom júnovom a  neusku-

točnil sa ani v  náhradnom septembro-
vom termíne. Prečo?

„Hlavným dôvodom bol nepriaznivý 
vývoj pandémie a  s  ním aj odporúčané 
opatrenia. Za týchto okolností nebolo 
možné zorganizovať divácky veľmi obľúbený 
mestský okruh v  Poprade, slávnostný 
štart a  cieľ a  rad ďalších atrakcií, vrátane 
autogramiády. Tieto udalosti každoročne 
sledovali tisícky fanúšikov a  nechceli sme 
ich o  tieto lákadlá pripraviť. 
Rallye Tatry robíme hlavne pre 
divákov a nie bez nich.“

V rozhodnutí o zrušení toh-
to ročníka rallye ste spomí-
nali aj ďalšie dôvody. Môže-
te ich upresniť?

„Závažným problémom bol aj nezáujem 
finančne podporiť toto podujatie zo strany 
verejnej správy, či už na úrovni štátu, vyššie-
ho územného celku, ale aj samosprávy.“

Je pravdou, že aj účasť pretekárov z dô-
vodu posunu termínu bola oklieštená?

„Bolo to pre nás nemilým prekvapením, 
ale štartová listina sa neustále zužovala. 
V rámci letných mesiacov, kedy sme sa roz-
hodovali, či pôjdeme do septembrového 

termínu, bol avizovaný oveľa vyšší počet 
súťažiacich. Malo ich byť približne sto, no vo 
finále prejavilo záujem len niečo vyše šesťde-
siat posádok.“
Spôsobilo vám náhle rozhodnutie o zru-
šení rallye tesne pred štartom aj ďalšie 
problémy?

„Už posun z leta na jeseň nám urobil veľký 
problém, pretože sme museli narýchlo meniť 
trate, vzhľadom na iné obdobie. Vybavená 
bola veľká časť povolení, s čím súvisí značný 
finančný náklad. Zaplatili sme vstupné 
poplatky do kalendára súťaží a o tieto peniaze 

sme prišli. Budeme to musieť 
nejako vykryť v  spolupráci 
s existujúcimi partnermi, ktorí 
zatiaľ necúvli.“

A čo ďalej? Premýšľate už te-
raz nad organizáciou ďalšie-
ho podujatia pod Tatrami?

„Každý rok sme sa hneď po skončení jed-
ného ročníka pustili do príprav ďalšieho. Te-
raz musíme začať úplne odznova, ale číslova-
nie ročníkov sa meniť nebude. To znamená, 
že na budúci rok v lete chceme zorganizovať 
opäť 47. ročník Rallye Tatry. “

Redakcia Mesačníka Poprad ďakuje pá-
novi Eduardovi Markovičovi za fotografie z 
archívu Rallye Tatry uverejnené v septem-
brovom vydaní.

Marek Vaščura

NAJSTARŠIA 
RAllyE SA 

NEKONAlA ANI 
V NáHRADNOM 

TERMÍNE

Neľahké 
rozhodnutie 

organizátorov 
Rallye Tatry
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Súrodenecká 
rarita v FK 
Poprad – 2. časť
V našom dvojdielnom seriály dvojičiek 
v FK Poprad pokračujeme po bratoch 
Jurčišinovcoch druhou dvojicou súrodencov 
narodených v jeden deň. Súboj otázok 
a odpovedí si vyskúšali bratia Maliňákovci – 
Dominik a Dávid. Ako to dopadlo tentokrát?

Spomínaš si na vaše futbalové začiatky?
Dominik: „S futbalom sme začali asi ako sedemroční, 
už si to presne nepamätám. Bolo to však na prvom tré-
ningu v Poprade a bola to zábava. Od začiatku sme si na 
ihrisku rozumeli.“
Dávid: „Už odmalička sme spolu na ihrisku. Začínalo 
to už na dedine, kde sme bývali. Bol som veľmi rád, že 
mám takého parťáka stále pri sebe.“
Ako by si zhodnotil futbalové kvality svojho brata?
Dominik: „Je výborný futbalista, ale navzájom si pomá-
hame.“
Dávid: „Možno je o trochu lepší ako ja, ale hráva na inej 
pozícii. Darilo sa mu aj v minulej sezóne a má veľký po-
tenciál.“
Aký typ futbalistu si v porovnaní s bratom?
Dominik: „Je to pre mňa ťažká otázka.“
Dávid: „Som skôr defenzívny futbalista a odmalička som 
zameraný na niečo iné ako Dominik.“
Ako spolu vychádzate v súkromí a ako na ihrisku?
Dominik: „Doma sa vieme aj pohádať, ale na ihrisku si 
veľmi dobre rozumieme.“
Dávid: „Nehádame sa príliš ani doma, ani na ihrisku. Je 
v tom však rozdiel, keďže doma nás zamestnávajú skôr 
manuálne práce a nemáme pri sebe loptu.“
Zhodujete sa v názoroch na futbal?
Dominik: „Áno, máme podobné myšlienky.“
Dávid: „V niektorých veciach nie. Brat je viac odbor-
níkom na útok a ja na obranu. Rád si však nechám od 
neho poradiť.“
Kto je tvojím futbalovým vzorom a prečo?
Dominik: „Mojím futbalovým vzorom je Anton Kočiš, 
ktorý ma trénoval medzi dorastencami a veľmi dobre 
sme si rozumeli.“
Dávid: „Futbalovým vzorom bol pre mňa Vincent Kom-
pany, pretože sa mi páči jeho hra. Bol kapitánom v bel-
gickej reprezentácii a vedel dobre zapôsobiť na svojich 
spoluhráčov.“
Máte spoločné záľuby?
Dominik: „Hrávame spolu tenis i stolný tenis, ale aj plá-
žový volejbal.“
Dávid: „Robíme spolu skoro všetko.“
Hrali ste sa od detstva spoločne?
Dominik: „Aj za kamarátmi sme chodili spolu.“
Dávid: „Každý z nás mal svoje obľúbené autíčko či hrač-

ku a tak nás to veľmi netrápilo. Vedeli sme sa aj podeliť 
a hračku si vymeniť.“
Kto na ihrisku viac diriguje?
Dominik: „Brat diriguje na ihrisku určite častejšie.“
Dávid: „V niektorých zápasoch on a v niektorých ja, ale 
v detstve bol podľa mňa dominantnejší brat.“
Viete sa kvôli futbalu pohádať?
Dominik: „To sa ešte nestalo.“
Dávid: „Na niektorých tréningoch sme si skočili do vla-
sov, ale hneď sme sa aj udobrili.“
Kto je viac lenivý?
Dominik: „Ani jeden. Stále pracujeme na sto percent.“
Dávid: „Myslím, že toto hodím na seba.“
Závidíte si niečo navzájom?
Dominik: „Niet si čo závidieť.“
Dávid: „Zdieľame rovnaké veci, takže tam nie je závisť. 
Keď si však Dominik kúpil nové kopačky, tak som si ich 
kúpil aj ja, aby to nejako vyzeralo.“
Snažíte sa v niečom rozlíšiť?
Dominik: „Musíme sa inak obliekať, aby nás druhí rozo-
znali. Na ihrisku je však vidieť, že máme iné myšlienky.“
Dávid: „Ako deti sme to rozlišovali. Ja som mal prevažne 
zelené veci a Dominik modré. Niekedy sme si to pre zá-
bavu vymenili. Teraz to už ale neriešime.“
Keď nemáš svoj deň, má ho zákonite aj tvoj brat?
Dominik: „Toto nie je vedecky dokázané.“
Dávid: „Myslím, že brat ani nevie, keď nemám svoj deň, 
aj keď na mne je to vždy dosť vidieť.“
Aké jedlo máte najradšej?
Dominik: „Dávid má najradšej halušky a ja špagety.“
Dávid: „Mám rád pizzu a myslím, že Dominik si často 
dáva pirohy alebo halušky.“
Ako vnímaš, že ste obaja súčasťou seniorského tímu 
FK Poprad?
Dominik: „Veľmi si túto príležitosť vážime. Máme mladé 
mužstvo, ale nám to vyhovuje. O to viac si rozumieme.“
Dávid: „Je to pre nás česť, veď v Poprade hrávame od-
malička.“
Aké sú tvoje futbalové ciele?
Dominik: „Chcel by som to dotiahnuť do najvyššej slo-
venskej ligy a možno aj vyššie.“
Dávid: „Chcem sa živiť futbalom, ale ak by to nevyšlo, 
tak nevylučujem ani pozíciu trénera.“
     Marek Vaščura
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Čo vám prinieslo desať rokov v spoločnosti Tatranské-
ho siláka?

„Určité zadosťučinenie, že som niečo urobil nie pre 
seba, ale pre tento šport, ktorý som si obľúbil. Tatko som 
mohol reprezentovať naše mesto a  každým rokom sme 
tu videli nové a silnejšie tváre. Vždy som mal obavy z tých 
najlepších profesionálov, ale rád som sa s nimi porovnával. 
Tento rok som oficiálne skončil a chcel som sa rozlúčiť so 
cťou, že som sa ešte dokázal postaviť tým najlepším.“
Asi je ťažké odísť od aktivity, ktorá človeka napĺňa. Je 
to tak?

„Nechcel by som tento šport úplne opustiť, ale zdravie 
je prvoradé. Aj preto som jubilejný desiaty ročník Tatran-
ského siláka trochu upravil, aby som jednotlivé disciplíny 
zvládol. Každý rok som to menil. Skúsili sme po prvýkrát 
pritiahnuť aj amatérskych strongmenov, pre ktorých to 
bola štartovacia čiara rovnako, ako kedysi pre mňa.“
bola to pre nich forma motivácia skúsiť tento šport 
profesionálne?

„Bol som veľmi milo prekvapený, koľko amatérov priš-
lo. Klobúk dole pred nimi, čo dokázali. Určite tu rástla nová 
generácia profesionálnych strongmenov.“
Čo vám za tých desať rokov s Tatranským silákom naj-

viac utkvelo v pamäti?
„Som dvojnásobným tatranským silákom a  ani netu-

ším, ako sa mi to podarilo. To boli asi moje najkrajšie spo-
mienky.“
chceli ste sa rozlúčiť víťazstvom v jubilejnom ročníku?

„Túžil som po tom, ale kvalita súperov bola obrovská. 
Prehrať s lepším nie je hanba. Napokon z toho bolo piate 
miesto, čo nie je zlé.“
Aj napriek derniére medzi profesionálmi ostávate ver-
ní tomuto športu?

„Ostanem mu verní, aj keď váhy pôjdu rapídne dole. Je 
to vášeň, aj keď činky nie sú všetko. Chcel by som schudnúť 
a dať si predsavzatie, ktoré mi odporúčali aj špecialisti – as-
poň pol roka nerobiť vôbec nič.“
Ako by mohli vyzerať ďalšie ročníky Tatranského silá-
ka, ktorým sa už budete venovať iba ako organizátor?

„Budem sa snažiť, aby táto tradícia súťaže ostala zacho-
vaná a priznám sa, že ja desiaty ročník považujem za pres-
nú polovicu. Mám v pláne zorganizovať dvadsať ročníkov 
a tiež urobiť súťaž pre seniorov po štyridsiatke, kde by som 
sa možno ešte nechal zlákať. S mladými to tí starší nemajú 
vôbec jednoduché a preto im chcem dať šancu.“
Toto atraktívne podujatie ste spojili aj s  iniciatívou 

združenia Uškové deti, ktoré dotvá-
rajú peknú myšlienku. Ako sa to zro-
dilo?

„Keď sme sa na tejto myšlienke 
zhodli, neváhal som. Mám rád deti 
a tieto majú navyše od narodenia svoj 
hendikep. Nás pri súťaži trápi, či zodvih-
neme pneumatiku alebo nie, ale takéto 
deti majú úplne iné starosti. Takéto pre-
pojenie je symbolické, pretože pre mňa 
sú tieto nepočujúce deti malými bojov-
níkmi. Spolupráca bude určite pokračo-
vať aj naďalej.“

Marek Vaščura

Peter Rekenei 
sa rozlúčil 

s profesionálnou 
kariérou

Medzi strongmenmi je meno Popradčana Petra Rekeneia zvučným pojmom. Profesionálnej 
kariére sa venoval viac ako desať rokov a tento atraktívny šport sa snažil dostať aj medzi svojich 
rodákov. Zorganizoval desať ročníkov súťaže Tatranský silák a ten posledný jubilejný bol v závere 
leta aj jeho rozlúčkou s vrcholovým súťažením. Prinášame vám rozhovor s týmto dvojnásobným 
Tatranským silákom, majstrom Slovenska a dnes už legendou silového športu.
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Po úspešnej letnej akcii so svetovými 
hviezdami trialu sa v septembri 

3AL Biketrial Club Poprad podujal 
zorganizovať aj vrchol sezóny pre 

slovenských jazdcov, a to Majstrovstvá 
Slovenska opäť s medzinárodnou účasťou. 

Aj to svedčí o tom, že klub má vytvorené 
dobré podmienky a preto záujem o tento 

šport v meste rastie.

Medzinárodné preteky UCI v kategórii C1 
v lete zanechali dobrý dojem a tak slo-
venský šampionát nebol v  septembri 

tak úplne iba slovenský. „Prišli jazdci z Poľska 
a na našu radosť aj chlapci z Rakúska na čele 
s Thomasom Pechackerom, ktorý je majstrom 
sveta z roku 2018. Jeho účasť bola spestrením 
kategórie Elite,“ potešila sa organizátorka pre-
tekov a predsedníčka 3AL Biketrial Club-u Po-
prad Jana Kucová.

Popradský klub má spomedzi slovenských 
klubov najväčšiu členskú základňu, čo sa týka 
detí. To sa prejavilo aj na účasti v rámci vrcho-
lu sezóny. „Je to asi tak, že koľko detí máme 
v klube my, tak toľko detí majú ostatné kluby 
spolu. Aj na slovenskom šampionáte ich štarto-
valo dostatok a podarilo sa nám vybojovať dve 
strieborné medaily. V  kategórii Pussin to bol 
Matúš Horváth a v kategórii Benjamin skončila 
druhá Lea Kucová. V nemajstrovskej kategórii 
Senior navyše v rámci Slovenského pohára zví-
ťazil náš pretekár Tomáš Janík a za ním skončil 

klubový kolega Tomáš Schmidt,“ upresnila J. 
Kucová.

3AL Biketrial Club Poprad využíva na trénin-
gy i súťaže areál v Strážach a tak počas letných 
mesiacov aj napriek pandémii deti o svoju ob-
ľúbenú aktivitu neprišli a klub neprišiel o svo-
jich členov. Práve naopak. „V septembri sa ro-
dičia a  ich deti rozhodujú, kam do krúžkov, či 
klubov. Aj my sme dvere otvorili pre nových 
záujemcov. Vždy si to na začiatku môže kaž-
dý vyskúšať na svojom bicykli. Už teraz máme 
nových záujemcov. Tréningy mávame v  utor-
ky a v piatky od štvrtej. Našťastie u nás odlyv 
jazdcov počas pandémie nenastal. Naopak, 
pribudli nám nové tváre, čo nás teší. Výhodou 
je, že trénujeme v  letných mesiacoch hlavne 
vonku. Problémom sú však zimné mesiace, 
kedy aj my mávame kondičnú prípravu v telo-
cvičniach a  posilňovniach. Dokonca aj na bi-
cykloch vetdy trénujeme v halách,“ zdôraznila 
Jana Kucová.

Marek Vaščura

Záujem 
o cyklotrial 
rastie

MáME 
NAJVäČŠIU 

ČlENSKú 
ZáKlADňU 

DETÍ
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Veľkonočný turnaj 
oslavoval jubileum v lete
Stolnotenisový klub Poprad už štridsať rokov nepretržite organizuje 
stolnotenisový turnaj, ktorý mával vždy prívlastok „veľkonočný“. 
Pandémia zasiahla aj túto udalosť a tak sa tentokrát turnaj uskutočnil 
až v septembri. Bol zvláštny aj tým, že išlo o jubilejný 40. ročník 
s nižšou, ale o to kvalitnejšou účasťou.

Turnaj sa odohral v  telocvični Spojenej školy na Let-
nej ulici za prísnych hygienických opatrení. „Jubilej-
ný ročník turnaja bol zvláštny, nakoľko sa odohral 

v  netradičnom termíne. Koná sa nepretržite 40 rokov 
a  jeho tradíciu sme nechceli prerušiť,“ vysvetľoval pred-
seda STK Poprad Martin Pisarčík. „Tento rok bolo hráčov 
menej, ale aj tá tridsiatka je slušné číslo. Na druhú stranu 
treba povedať, že kvalitou to bol jeden z najkvalitnejších 
turnajov vôbec. Prišlo množstvo hráčov z  východného 
a stredného Slovenska, ktorí hrávajú súťaže od extraligy 
nižšie. O  chvíľu začínajú nové súťaže a  pre mnohých to 
bola dobrá príprava,“ dodal tajomník STK Poprad Ľuboš 
Pisarčík (na foto).

Predošlá sezóna sa aj pre stolných tenistov ukončila 
predčasne už vo februári. STK Poprad následky pandémie 
pocítil minimálne, ale predsa. „Podmienky na trénovanie 
sme našli v  telocvični Spojenej školy na Letnej ulici, ale 
za určitých obmedzení. Pripojil sa k  nám síce jeden hráč 
z  okresnej súťaže, ale chceli by sme základňu rozširovať 
naďalej o deti, ktoré by mohli pokračovať v našich šľapa-
jách. Odlyv hráčov nebol veľký, v klube máme momentál-
ne 12 členov,“ uviedol M. Pisarčík. „Čo je potešiteľné a ak 
sa nič nezmení, náš klub už druhý rok po sebe okúsi tretiu 
ligu, ktorá je momentálne v blízkom okolí najvyššou súťa-
žou, aká sa tu hrá,“ zdôraznil na záver Ľ. Pisarčík.

Marek Vaščura

Ľadová plocha 
pri CVČ dostala 
zelenú

Výstavbu ďalšej ľadovej plochy v meste 
Poprad pribrzdila pandémia koronavírusu, 
ale radnica chce urobiť všetko preto, 
aby pri Centre voľného času vyrástla čo 
najskôr. Svoj extraligový sen tak môžu 
začať snívať hokejbalisti, pretože toto 
ihrisko poslúži v letných mesiacoch aj im.

Na ostatnom mestskom zastupiteľstve poslanci 
odobrili žiadosť odboru výstavby, ktorý žiadal zvýše-
nie kapitálových výdavkov vo výške 1 315 000 eur na 

realizáciu investičnej akcie s názvom Ľadová plocha – loka-
lita starý Juh. Toto ďalšie ihrisko pod holým nebom bude 
mať medzinárodné parametre. „Ľadová plocha bude s kla-
sickými mantinelmi a  striedačkami. Pridanou hodnotou 
budú aj sociálne zariadenia. Bude spĺňať tie najvyššie kri-
tériá. Hotový je projekt i stavebné povolenie a bude vyhlá-
sená súťaž na zhotoviteľa. Pôjde o vyšší finančný objem, 
pretože sme sa pustili do nadštandardných vecí,“ uviedol 
primátor mesta Poprad Anton Danko s tým, že výstavba 
by sa mohla začať už v tomto kalendárnom roku.

V Centre voľného času ponúkne nové športovisko mož-
nosť rozšíriť krúžkovú činnosť. „Hokej i hokejbal dnes hrá-
vajú nielen chlapci, ale aj dievčatá a tak sa budeme snažiť 
prilákať do krúžkovej činnosti širokú masu detí. Máme na 

to k dispozícii kvalitných trénerov,“ povedala Ingrid Linde-
manová, ktorá je poverená riadením CVČ v Poprade.

Túto plochu budú môcť využívať aj hokejbalisti, ktorí sa 
svojho stánku nevedia dočkať už dlhých 20 rokov. „Mám 
radosť z  toho, že aj hokejbalisti nájdu konečne svoj do-
mov a budú môcť na kvalitnom ihrisku hrávať extraligu. 
Verím, že budú spokojní, pretože dnes pôsobia na ihris-
ku, kde nie je príliš kultúrne prostredie,“ skonštatoval A. 
Danko.  „Chceme sa touto cestou poďakovať primátorovi 
mesta Poprad Antonovi Dankovi, ktorý nám vyšiel v ústre-
ty. Poprad môže konečne zažiť extraligovú atmosféru 
v športe, ktorý je jedným z najúspešnejších na Slovensku,“ 
dodal prezident hokejbalového klubu Popradskí piráti Da-
niel Lipár. Práve vďaka tomuto novovzniknutému klubu 
sa hokejbal úplne nevytratí ani zo starého hokejbalového 
ihriska, kde budú aj naďalej trénovať tie najmenšie talenty 
tohto športu.       Marek Vaščura
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Basketbalová 
extraliga 
sa vrátila 

do Popradu

Po ročnej odmlke sa 
predstavitelia Basketbalovej 
akadémie mládeže Poprad 
rozhodli pre návrat ženského 
tímu do najvyššej súťaže. 
V klube pracujú s deviatimi 
vekovými kategóriami. 
Pribudla aj novinka v podobe 
najmladšej kategórie mikro.

Pyramída BAM Poprad má po roku opäť svoj vrchol a 
tým je návrat do extraligy. Ženské družstvo pôsobilo 
aj v minulej sezóne, ale o poschodie nižšie. Tentokrát 

si 1. ligu zahrajú juniorky, ale ani extraligový tím nebude 
vekovo nijako vyčnievať. „Po krátkej pauze sme sa roz-
hodli najstaršie družstvo prihlásiť opäť do extraligy. Dlho 
sme nad tým premýšľali, ale máme dostatok hráčok, kto-
ré u nás vyrástli vo všetkých vekových kategóriách. Stále 
si myslíme, že dievčatá potrebujú vedieť a vidieť, kam sa 
poctivým tréningom môžu dostať. Bolo to ťažké rozhod-
nutie najmä z finančných dôvodov, ale v posledný mož-
ný termín sme sa do súťaže nakoniec prihlásili. Družstvo 
budú tvoriť mladé dievčatá s vekovým priemerom okolo 
20 rokov, ale bonusom je to, že celý tím je zložený z našich 
odchovankýň, ktoré prešli celou pyramídou. Nedávame si 
žiadne ciele, ale veríme, že dievčatá si svoje miesto v ex-
tralige nájdu. Tlačiť na výsledky nebudeme. Chceme, aby 

dievčatá dôstojne reprezentovali náš klub a aby sme vrá-
tili do Popradu extraligu, ktorá tu patrí,“ zdôraznila prezi-
dentka BAM Poprad Andrea Šoltésová a dodala: „Družstvu 
žien sa momentálne venujú dvaja tréneri – Milan Veverka 
a Tibor Kmetoni. Prvý z nich má bohaté trénerské skúse-
nosti a druhý zasa ostal pri dievčatách z minulej sezóny.“

Popradské basketbalové nádeje tak od prípravky až po 
juniorky budú mať opäť svoje vzory medzi elitou. Mládež-
nícke kategórie idú do sezóny v plnej zbroji. „Do novej se-
zóny sme prihlásili deväť kategórií a novinkou je kategória 
mikro. Túto zmenu vítame, nakoľko máme dostatok detí, 
ktoré sú veľmi súťaživé. Nebudú však súťažiť len v rámci 
basketbalu, ale disciplíny budú zamerané na všeobecnú 
prípravu,“ uviedla šéftrénerka mládeže BAM Poprad Jana 
Janáčková. Podľa jej slov je vo všetkých kategóriách dosta-
tok hráčok a Covid-19 v klube nespôsobil žiadne úbytky.

Marek Vaščura

V  septembri sa im v  rámci 5. kola podaril 
prvý trojbodový úlovok, keď doma po-

razili B-tím bratislavského Slovana 3:0. Poho-
reli však v pohárovej súťaži, keď v 3. kole prehrali na pôde 
účastníka 5. ligy ŠK Belá 0:1. Covid-19 zaúradoval aj v šatni 
„Orlov“ a  pre jeden pozitívny prípad v  závere septembra 
museli odložiť dva druholigové zápasy (doma proti Pod-
brezovej a vonku proti Žiline B). V tom období však privítali 
aj dve nové posily z Bosny a Hercegoviny: útočníka Alema 
Plakalu a obrancu Armina Mujkiča.

Októbrový program II. ligy: 11. kolo v sobotu 3. ok-
tóbra o 15. hod. Poprad – Trebišov, 12. kolo v sobotu 10. 
októbra o 15. hod. Poprad – l. Mikuláš, 13. kolo v sobotu 
17. októbra o 14.30 hod. Púchov – Poprad, 14. kolo v so-
botu 24. októbra voľný žreb a 15. kolo v sobotu 31. októbra 
o 13. hod. Košice – Poprad.       Marek Vaščura

Mladí popradskí 
futbalisti naďalej 

zbierajú cenné 
skúsenosti 

v druholigovej 
spoločnosti aj napriek 

neľahkej situácii.

FK 
Poprad

Domáci Tatranský pohár zverenci trénera Petra Mikulu 
vyhrali a z prvého miesta skupiny C postúpili aj do vy-

raďovacej fázy novovzniknutého Kaufland Cup-u. Do tímu 
sa koncom septembra vrátil fanúšikmi obľúbený fínsky ob-
ranca Joona Erving (na foto v strede), ktorý na poslednú 
chvíľu, tesne pred začiatkom súťaže, opäť vystužil zadné 
rady „Kamzíkov“.

Októbrový program extraligy: 1. kolo v piatok 2. ok-
tóbra o 19. hod. Poprad – Nitra, 2. kolo v nedeľu 4. októbra 
o 16. hod. Slovan bA – Poprad, 3. kolo v piatok 9. októbra 
o 18. hod. Poprad – b. bystrica, 4. kolo v nedeľu 11. ok-
tóbra o 18. hod. Michalovce – Poprad, 5. kolo v piatok 16. 
októbra o 18. hod. Poprad – N. Zámky, 6. kolo v nedeľu 
18. októbra o 17. hod. Poprad – Miškovec, 7. kolo v piatok 
23. októbra o 18. hod. Detva – Poprad, 8. kolo v nedeľu 25. 
októbra o 16. hod. Poprad – Košice a 9. kolo v piatok 30. 
októbra o 18. hod. Zvolen – Poprad.     Marek Vaščura

HK 
Poprad

Hokejisti HK 
Poprad majú za 
sebou náročnú, 
ale úspešnú 
prípravu na 
novú extraligovú 
sezónu. Okrem 
klasických 
prípravných 
zápasov 
absolvovali aj 
dve turnajové 
previerky.
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Fabrika.
Čo iné sa dá o nej povedať? Komíny, červené tehly, hra-

natá funkčná stavba. Postavená na okraji dnešného par-
ku. To sú krásne vysoké stromy, v  lete je pod nimi veľmi 
príjemný tieň. Ten park bol založený len preto, aby oddelil 
mesto od vtedajšieho zázraku modernej techniky a pok-
roku. Kvôli iskrám a ohňu, ktorý by sa mohol prípadne od 
toho zázraku rozšíriť a ohroziť mesto.

Fabrika ale bola ku zázraku postavená čo najbližšie, 
lebo ona mu pomáhala. Vďaka jej práci mohol fungovať, 
pískať, fučať…a  jazdiť. Ale potom po niekoľkých desiat-
kach rokov prišiel ďalší zázrak. On tu síce bol už vtedy, 
keď sa stavala fabrika. Vtedy nikto netušil, že sa dá použiť 
aj v zázraku vedy a techniky. Ale použil sa. Bolo to super. 
Zázrak bol zrazu rýchly, omnoho tichší ako predtým, bez 
fučania…proste zázrak.

A fabriku už nikto nepotreboval.
Tak tam stála, padala z  nej omietka, všetko vo vnútri 

pekne hrdzavelo. Pavúky si v nej každý rok usporadúvali 
pavúčie olympijské hry za obrovskej účasti okolitých pavú-
čích kolónií.

Až raz…Zopár šikovných mozgov v tomto meste si po-
vedalo : a prečo nie? Skúsme to!

A pustili sa do opravy.
Dnes sa môžete vyviezť - tak ako ja - skleným výťahom 

až hore. Počas pomalej jazdy si prezriete všetko zaujímavé 
v tých veľkých halách. Ani len nemusíte vystúpiť. Ale hore 
- na jeho konci - sa oplatí vyjsť z neho. Pekná terasa vám 
otvorí výhľad na mesto, aký ste určite nečakali. Nadšene 
budete chodiť od jedného rohu ku druhému a ukazovať 
svojej návšteve - tak ako ja - čo všetko vidia odtiaľto z mes

ta Poprad. A tešiť sa z ich prekvapených tvárí. Potom s nimi 
zídete po schodoch nadol - to kvôli pohybu, ktorý neza-
škodí - a začnete si prezerať jednu halu za druhou. Všet-
ko, čo tam visí, stojí, díva sa na vás alebo má prísnu tvár 
a v ruke kopiju ako odhodlaná armáda čínskeho cisára.

Lebo teraz je táto fabrika otvorená pre milovníkov krá-
sy, farieb, zvláštnej atmosféry, aj hudby a poézie, ručne ko-
vaných kovových zábradlí a schodísk aké si pamätáme už 
len zo starých čiernobielych filmov - a sklených výťahov.

Ako sa dnes volá táto budova a kde stojí?
Pomôcka : v parku pod stromami nájdete poriadne veľ-

ké súčasti bývalej fabriky, aby ich všetci okoloidúci mohli 
obdivovať. Nedajú sa prehliadnuť.

Svoje odpovede posielajte najneskôr do 15. októbra 
emailom na adresu jana.pisarcikova@msupoprad.sk, 
osobne alebo poštou na adresu vydavateľa: Mestská in-
formačná kancelária, Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01 
Poprad. Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu, telefo-
nický kontakt, a tiež heslo „Hádanka“. Výherca získa pou-
kaz na prehliadku Kostola sv. Egídia so vstupom na vežu 
pre 2-4 osoby, poukaz pre 2 osoby do Kina Tatran, detské 
pexesa a omaľovánky od MIK Poprad.

Na záver by sme Vám ešte radi prezradili aj rozlúš-
tenie hádanky z  predchádzajúceho čísla. Správna od-
poveď na hádanku bola: futbalový štadión Národné 
tréningové centrum, Športová 2, Poprad. Jeho plocha 
je vykurovaná odpadovou teplou vodou z Aquacity Po-
prad. Leží oproti vchodu do Aquacity, pri sútoku Velic-
kého potoka a rieky Poprad.  Víťazom žrebovania 
bola MUDr. Eva Ludrovanová.            (bk)

Hádanka na zamyslenie

VK Junior 
2012 Poprad

FOTO: Marek Vaščura

Volejbalový klub Junior 2012 
Poprad vstupuje do novej sezóny 
s jednou výraznou novinkou.

V dievčenskej zložke pribudol pod vedením 
trénera Maroša Kumiho nový tím junioriek 

zložený z hráčok prevažne kadetského veku a 
tie tak majú pred sebou náročnú cestu, keď-
že budú pôsobiť v dvoch súťažiach súčasne. 
„Bude to veľmi náročné. Dievčatá budú mať 
štyri tréningy do týždňa a rozpis zápasov im 
vyplní takmer každý víkend. Budeme musieť 
dbať na regeneráciu a zostavy prehadzovať 
tak, aby to zvládli,“ uviedol počas prípravy M. 
Kumi.

V juniorskej súťaži budú Popradčanky na-
berať hlavne skúsenosti, ale medzi kadetkami 
majú jasný cieľ – postúpiť na záverečný turnaj 
majstrovstiev Slovenska. 1. liga junioriek i ka-
detiek štartuje úvodným kolom cez víkend 10. 
resp. 11. októbra a Poprad bude hostiť v oboch 
prípadoch Stropkov.               Marek Vaščura

V úvode septembra sa v Poprade ko-
nal 73. ročník druhého najstaršieho 

hokejového turnaja v  Európe o  Tatran-
ský pohár. Popradčania si naň pozvali tri 
slovenské tímy. V prvý deň síce prehrali 
so Slovanom Bratislava 3:5, ale po ví-
ťazstvách 6:1 nad slovenským výberom 
U20 a 4:2 nad Michalovcami sa napokon 
tešili z  celkového prvenstva. Za najlep-
šieho hráča turnaja organizátori vyhlásili 
domáceho útočníka Marcela Haščáka. 

V závere leta sa na Tenisových kurtoch 
mesta Poprad uskutočnil už 8. ročník 

tenisového turnaja O  pohár primátora. 
V  netradičnom termíne bojovali rekre-
ační tenisti o trofej v piatich kategóriách. 
Medzi mužmi do 50 rokov sa z víťazstva 
v  hlavnej kategórii tešil Dávid Šproch, 
ktorý triumfoval aj vo štvorhre spoločne 
s Igorom Luptákom - organizátorom ce-
lého podujatia. V kategórii nad 50 rokov 
bol najlepší Ján Dubiel a medzi ženami 
zvíťazila Jana Guľášová, ktorá bola prvá 
aj v  zmiešanej štvorhre spoločne s  Já-
nom Jadamcom.

Koronakríza umožnila odohrať finále 
5. ročníka súťaže O pohár Podtatran-

ského futbalového zväzu až v septembri 

2020, kedy už bola nová futbalová sezó-
na v plnom prúde. Do záverečného boja 
o  trofej sa v  NTC Poprad pustili dvaja 
rivali 6. OMV ligy – ŠK Štrba a OŠK Spiš-
ský Štvrtok. O víťazovi zo Štrby rozhodol 
jediný gól z konca prvého polčasu, ktorý 
zaznamenal Adam Banáš. V prebiehajú-
cej sezóne sa táto obľúbená súťaž pre 
účastníkov 6., 7. a 8. ligy nestihne odo-
hrať a tak si organizátori z PFZ budú mu-
sieť na 6. ročník nejaký čas počkať.

Od triumfu tímu Fanklub v premiéro-
vom ročníku Podtatranskej hokejba-

lovej ligy hráčov do 25 rokov neuplynul 
ani mesiac a  organizátori už zozbierali 
účastníkov pre novú sezónu, ktorá sa 
rozbehla v septembri. Pribudli dva nové 
tímy – Geriatria (veková výnimka) a Figh-
ters Spišská Belá, pričom úplne nové 
družstvo poskladali aj Warriors. Okrem 
nich sú v lige aj tímy Red Wolves, Veľká, 
Leopoldov a obhájca prvenstva Fanklub. 
V  kádroch siedmych účastníkov dostali 
príležitosť aj hráči z kategórie U16 novo-
vzniknutého klubu Popradskí piráti, aby 
naberali skúsenosti. Vyvrcholenie celej 
súťaže je naplánované na rozhraní mája 
a júna.               Marek Vaščura
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Október 2020

Redakcia me-
sačníka Po-
prad opäť pri-

pravila pre svojich 
čitateľov a  úspeš-
ných riešiteľov 
švédskej krížovky 
i  osemsmerovky 
súťaž o  zaujímavé 
ceny.

Zapojte sa opäť 
do našej súťaže. 
Správne znenie 
tajničky i  osem-
smerovky posie-
lajte najneskôr 
do 15. októbra 
2020 poštou alebo 
doručte osobne 
na adresu vyda-
vateľa: Mestská 
informačná kan-
celária, Námestie 
sv. Egídia 43/86, 
058 01 Poprad, prí-
padne emailom na 
jana.pisarcikova@
msupoprad.sk. Ne-
zabudnite uviesť 
svoje meno, adre-
su, telefónne čís-
lo a  heslo „Tajnič-
ka“. Vyžrebovaný, 
úspešný lúštiteľ zís-
ka balíček cien od 
MIK Poprad: Kniha 
Čarovné Slovensko, 
poukaz pre dve 
osoby do Kina Tat-
ran, detské pexesá 
a omaľovánky.

Výhercov bude-
me kontaktovať te-
lefonicky.

Vyžrebovaným 
výhercom zo sep-
tembrového čísla je 
pán Peter Jurčík. 

Tešíme sa 
na Vaše odpovede.

(red)
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mixujeJozef Šašinka

Najväčší projektant a staviteľ
v celej tatranskej oblasti.
V Poprade sú jeho dielom
bývalý (T1), kasárne či Reduta.
Mimo mesta dokončil (tajnička
8-smerovky) na Skalnatom
plese, Zamkovského chatu.
Podieľal sa na budovaní
Liečebného ústavu vo Vyšných
Hágoch, reštaurácie pri hoteli
(T2), zotavovne (T3) v Tatr.Lom-
nici a tiež Chaty pod Rysmi.

pusta, 
pampa
komu 

patriaci

krutí 
ľudia 

(expr.)

Taliansko, 
po 

nemecky
T1

číslo na 
výpočet 

Veľkonoč- 
nej nedele

popíjajme

kód letiska 
Latakia

náš starší 
hokejista

kurírujú 
 sa

epakta,
rotang,

LTK
T3

jedovatá 
bojová 
látka

základňa

spô- 
sobuje 
radosť

omotaj

pohonné 
hmoty 
(skr.)

stredo- 
slovenské 

mesto
T2

časť 
rastliny

lapaji lianovitá 
palma

nepúšťaspievalo 
(bás.)

solmiz. 
slabika

protiklad
súkromný

vodný
tokoslovenie 

anglického 
sľachtica

et altera 
(skr.)

mlátil pštrosovi-
tý vták

planétka

končatinaregis- 
trovaný 
(skr.)

bieda

error 
(skr.)

BRÁZDA, ESTETIKA, KANÁRIK, KLÁŚTOR, KLEPETO, KLIETKA, KOPČEK, KRÍDLO,
KRIMINALITA, KROKODÍL, KRPCE, KVALITA, MILODAR, MLADOSŤ, MLIEKO, MNOŽINA,
MOTOŠPORT, NEPOKOJ, NOTÁR, OPATERA, RECITÁTOR, SRANDA, STABILITA, SYKOT,
ŠPENÁT, TANEČNÍK, TINEA, TISÍCINA, TRABANT, TRESKA, TUNEL, VLADÁR.

patriaci 
Atilovi
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Sagrady 
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nemastiobvi- 
ňovala
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