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Tak túto hlášku z reklamy asi
všetci poznáme: „A bude mať
také zahnuté zuby dohora?“…
Len odpoveď otca sa tak trošku
pozmenila. „Neviem, bude mať
rúško.“ Tento rok nás veru poriadne potrápil. Keď som na Silvestra pálila prskavky na námestí
v poľskom Krakowe, priala som si
strašne veľa vecí. Chcela som veľa
cestovať, veľa spoznávať, priučiť
sa opäť niečomu novému. Želala som si tiež, aby boli moji blízki
zdraví. A to som ani len netušila,
aké potrebné bude naplnenie
tohto želania. Viem, nebolo to
posledné mesiace ľahké. Mnohí
ľudia sa báli o seba, o priateľov,
o rodinu. Naše tváre zahalili rúška a boli sme nútení okresať svoju slobodu. Mnohí z nás možno
prišli o prácu a lámu si hlavu ako
finančne zvládnuť Vianoce. No
o tom by to nemalo byť. Radšej
biednejšie prestretý stôl a iba pár
darčekov z úprimnej lásky pod
vyzdobeným stromčekom, ale
večerať spolu pri jednom stole
s rodinou.
Čo na Vianociach ja milujem
najviac nie je vyprážaná ryba, či
veľký lavór šalátu, ba dokonca
ani papučková pohodička pri pozeraní Mrázika. Každoročne najsilnejší moment prežívam počas
štedrovečernej svätej omši. Keď
farár udelí veriacim požehnanie
a v celom kostole zhasne svetlo,
svietia iba vyzdobené stromčeky
a dav spieva do tmy Tichú noc.
Rok, čo rok si poviem, že tentokrát ma to už nedojme. No neubránim sa tomu. Kúzlo tejto chvíle
je pre mňa veľmi silné. Cítiť v ňom
jednotu ľudí, ich radosť z narodenia Ježiša, a tiež ich tiché prosby
vyslané priamo do neba. Užime si
tento vianočný čas, nech už bude
akýkoľvek, v kruhu svojich najbližších. Za celú redakciu Mesačníka Poprad Vám želáme pokojné
a požehnané vianočné sviatky.
Jana Pisarčíková,
vedúca redaktorka
Mesačníka Poprad
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Mesto pre
Popradčanov
vykúzli
čarovné
Vianoce

Podľa mnohých svojou pestrosťou a farebnosťou patrí medzi
najkrajšie mestské výzdoby na Slovensku. Napriek tomu, aká je
situácia na svete kvôli koronavírusu, popradská samospráva robí
všetko pre to, aby Popradčanom opäť priniesla kúzelné Vianoce.
Aj keď vianočné trhy nebudú, atmosféru umocnia nové prvky
vianočnej výzdoby, či adventné koncerty na veži.

HLAVNÁ TÉMA
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ituácia vo svete nie je jednoduchá. Pred nami sú ale rat v téme „Všetci spolu“,“ prezradil primátor. Veľká guľa,
najkrajšie sviatky roka a mesto Poprad sa na ne, ako vianočný stromček, adventný veniec ostávajú na svojom
vždy svedomito pripravuje. Nielen na námestí, ale mieste. Rovnako bude vyzdobená aj ulica 1. mája, kde už
aj v uliciach mestských častí ste si určite všimli pracovní- v minulom roku pribudli gule a cencúle. „Ľudia si budú
kov, ktorí inštalovali vianočnú výzdobu. Aj napriek tomu, môcť urobiť selfie už nielen pri selfie ráme s kamzíkom,
že koronavírus dal stopku trhom, či kultúrnym akciám, ale aj pri kostole, kde je doplnený selfie rám – anjelské
mesto robí všetko preto, aby Popradské Vianoce 2020 krídla,“ dodáva René Šoltés, vedúci organizačného odboli čo najkrajšie. „Chceme Popradčanom vytvoriť počas boru Mestský úrad Poprad. Pod zvonicou na stromoch vicelých sviatkov peknú atmosféru. Okrem
sia aj veľké gule. Svoje umiestnenie zmenili
tradičných prvkov sme tento rok pripravili
ľadové medvede, a tiež veľké korčule, ktoré
Vianočná
viaceré nové. Výzdoba bude rozmiestnesú po novom pred Mestským úradom. „Tak
ná po celom meste, výnimkou nebudú ani výzdoba vyčarí ako v uplynulom roku bude na konci nákruhové objazdy a mestské časti,“ povedal
mestia umiestnená aj brána s rokom 2020,
atmosféru aj ktorá sa v januári zmení na 2021,“ dodáva
Anton Danko, primátor mesta Poprad.
v mestských Šoltés.
Výzdoba námestia
častiach
Vysvietené kruhové objazdy
Nie nadarmo sa o vianočnej výzdobe
v Poprade na verejnosti hovorí ako o jednej
Okrem anjela každoročne počas Viaz najkrajších na Slovensku. Prílet anjela, ktorý sa v minu- noc vodičov strážia aj iné prvky výzdoby. Dozdobené
lom roku odel do nového šatu, vyrástol a je ligotavejší, budú v tomto roku aj ďalšie kruhové objazdy. „Na kruuž po dvanástykrát priamo do stredu najväčšieho kruho- hovom objazde pri Bille pribudnú snehuliaci s klavírom
vého objazdu, mnohí považujú za akýsi štart Vianoc. Už a basou. Na najnovšom kruhovom objazde pri nemochneď pri vstupe do mesta od Matejoviec bude všetkých nici zase nový anjel. Na sídlisku pri kostole sv. Cyrila
vítať veľký nápis - Vianoce. „Prekvapenie pribudne v par- a Metóda budú anjelici. Pri telekomunikáciách ostáva
ku pri kine Tatran, kde budú umiestnené nové prvky zvie- umiestnená kométa. Sviece ozdobia kruhový objazd pri
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Naftoprojekte. Nápis Vianoce Poprad bude pri Hoteli Poprad,“ vymenoval Šoltés.
Aj v mestských častiach
Vianočná výzdoba vyčarí tú pravú atmosféru aj v popradských mestských častiach. „V Strážach bude pri kostole umiestnený nový veľký stromček. Sob a vločky, ktoré
zdobili predtým kruhový objazd, budú premiestnené do
Matejoviec. Matejovce budú ozdobené aj girlandami.
V Spišskej Sobote bude hviezdne nebo a pribudnú tam
aj veľké gule. Vo Veľkej budú girlandy a tu si svoj domov
nájdu aj sane so sobom, ktoré predtým zdobili kruhový
objazd pri kostole sv. Cyrila a Metóda,“ uzavrel Šoltés.
Adventné koncerty z veže
Aj keď kultúra má stopku, vychutnať si budete môcť
adventné vežové koncerty v podaní Dychovej hudby Popradčanka a Dychovej hudby Tatramat Matejovce, ktoré
zahrajú priamo z popradskej kostolnej veže. Podtatranské osvetové stredisko v Poprade sa rozhodlo využiť čas
sviatočný a začiatok ďalšieho roka na prezentáciu vybraných kúskov výtvarných prác žiakov detí s mentálnym
postihnutím, detí s kombinovaným postihnutím a detí
s autizmom z popradskej školy a prác žiakov a detí rómskej minority a detí, ktoré boli donedávna aj v Detskom
domove v Spišskom Štiavniku. „Výstava prác sa nazýva
Zimné zastavenia a bude sprístupnená vo výstavných
priestoroch POS v Spišskej Sobote do konca januára,“
povedala Zuzana Barilová z POS Poprad.
Jana Pisarčíková

Vežové koncerty
6. december / 18.30 / nedeľa / Námestie sv. Egídia
II. ADVENTNÝ VEŽOVÝ KONCERT
Koncert spojený s rozsvietením 2. adventného svetla
v podaní DH TATRAMAT MATEJOVCE.

20. december / 18.30 / nedeľa / Námestie sv. Egídia
IV. ADVENTNÝ VEŽOVÝ KONCERT
Koncert spojený s rozsvietením 4. adventného svetla
v podaní DH POPRADČANKA.

13. december / 18.30 / nedeľa / Námestie sv. Egídia
III. ADVENTNÝ VEŽOVÝ KONCERT
Koncert spojený s rozsvietením 4. adventného svetla
v podaní DH POPRADČANKA.

24. december / 21.30 /utorok / Námestie sv. Egídia
VEŽOVÝ ŠTEDROVEČERNÝ KONCERT / DH POPRADČANKA

HLAVNÁ TÉMA
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Peniaze z podielu
pôjdu na byty
pre Popradčanov
Popradské mestské zastupiteľstvo rokovalo v novembri
dvakrát. Hlavným bodom prvého novembrového
zasadania bol odpredaj obchodného podielu v
spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o..

M

esto sa rozhodlo predať svoj podiel v aquaparku po
18. rokoch. S návrhom na odpredaj prišiel primátor
mesta Anton Danko ešte začiatkom roka. Mesto Poprad vlastní v spoločnosti 15%-ný obchodný podiel, 85%ný podiel patrí spoločnosti LETHEBY & SONS LIMITED. Mestu počas spolupráce neboli vyplácané dividendy, nakoľko
aquapark bol stále v strate. „Myslím si že je čas, aby mesto
vystúpilo z tejto spoločnosti,“ povedal primátor mesta Poprad Anton Danko.
Na kúpu nájomných bytov

V zmysle úplného znenia Spoločenskej zmluvy majú spoločníci voči sebe prednostné právo na prevzatie obchodného podielu spoločníka, a to v prekluzívnej lehote 30 dní odo

dňa písomného oznámenia spoločníka druhému spoločníkovi o svojom úmysle obchodný podiel predať. Väčšinový
vlastník akvaparku mestu navrhol zaplatenie kúpnej ceny
vo výške tri milióny eur. „Celá táto čiastka bude použitá na
kúpu nájomných bytov pre Popradčanov,“ dodal primátor.
Schválené 15 poslancami
Mesto na zastupiteľstvo v dôvodovej správe predložilo
aj znalecké posudky, ktoré vykazovali nižšiu hodnotu za odpredaj 15%-ného obchodného podielu, než akú ponúkol
väčšinový vlastník. S návrhom odpredaja podielu poslanci
súhlasili, a tak bol v závere zastupiteľstva schválený drvivou
väčšinou - a to 15 poslancami.
Jana Pisarčíková

Prevádzkam podalo
mesto opäť pomocnú ruku

P

Primátor Anton Danko na novembrovom zastupiteľstve
predložil poslancom návrh, ktorí väčšinovo schválili. V meste
sa tak dočasne rušia akékoľvek obmedzenia vzhľadu terás.
Poplatky za záber verejného priestranstva sa aj naďalej
vyberať nebudú.

odávanie jedál a nápojov v interiéri je od polovice
októbra zakázané. Pokrmy a nápoje môžu podávať
len zabalené pre odber so sebou, s výnimkou
podávania pokrmov a nápojov v exteriérových častiach
prevádzky, na terasách. Mesto sa teda rozhodlo opätovne zrušiť poplatky za záber verejného priestranstva a zároveň sa upustilo od niektorých kritérií na
umiestnenie a vzhľad terás do 31. marca 2021.

DIANIE V MESTE

Viac prestrešené i prekryté
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Terasy teda budú môcť byť viac prestrešené, a tiež
prekryté aj zo strán – samozrejme v zmysle aktuálnych
opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Mesto chce týmto krokom opäť pomôcť podnikateľským subjektom eliminovať nepriaznivé dopady
pandémie Covid-19, najmä vo vzťahu k udržaniu zamestnanosti. „Som presvedčený o tom, že aspoň takto si naši
podnikatelia pôsobiaci v gastronómii môžu pomôcť
v tejto zložitej situácii a samozrejme aby si aj zákazníci
mali možnosť posedieť na terasách v zimnom období.

Za terasy sa nebudú vyberať žiadne poplatky,“ povedal
primátor mesta Anton Danko. Ako dodal, terasy nemôžu
byť úplne prekryté – ako stany. Jedna strana musí kvôli
opatreniam ostať otvorená. „Už teraz som avizoval, že
navrhnem, aby aj ďalšie leto nemuseli majitelia platiť poplatky za záber verejného priestranstva v rámci terás,“
uzavrel primátor.
Hlas ulice
K ústretovému kroku v riešení terás mesto pristúpilo po prvýkrát už v máji tohto roka. Popradčania toto
rozhodnutie kvitujú. „Jednoznačne, človek si ide pre
obed a nemá ho kde zjesť. A keď máme možnosť byť na
čerstvom vzduchu, prečo nie. Som rád, že mesto takto
prevádzkovateľom pomáha,“ hovorí Popradčan Juraj.
Súhlasila s ním aj Veronika, ktorá si deň bez kávy nevie
ani predstaviť. „Ja si ju ale jednoducho musím vypiť v kaviarni. Aj keď je už riadna zima, aj tak si ju musím prísť na
tú terasu dať. Takže ja som rada, že nemajú podnikatelia
dôvod tieto terasy dávať preč.“
Jana Pisarčíková

December 2020
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V SKRATKE
Dĺžku parkovania
zadarmo predĺžili

Otvorili tému
hazardu v meste
Veľké herne, vysvietené automaty. Často bývajú dôvodom, pre ktorý
sa rozpadajú rodiny, ubúdajú peniaze v rodinnom rozpočte a ľudia sa
zadlžujú. Primátor Popradu Anton Danko na poslednom mestskom
zastupiteľstve vyjadril svoj kladný postoj k zákazu hazardných hier.

V

iaceré samosprávy z okolia Popradu sa už dávnejšie vydali
cestou zákazu hazardných hier
v meste. Na poslednom mestskom zastupiteľstve prijali poslanci na vedomie
informatívnu správu o novele zákona č.
30/2019 Z.z o hazardných hrách.
Voľnejšie ruky
Samosprávam sa od prvého novembrového dňa tohto roka v rámci regulácii
hazardu ľudovo povedané uvoľnili ruky.
Nové kompetencie dané novelou zákona im umožňujú v tomto smere prijať
rôzne riešenia. Vypúšťa sa podmienka
podania petície, ktorou sa obyvatelia
obce sťažujú, že sa narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných
hier. Obce môžu priamo prijať Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým
zakážu alebo obmedzia hazardné hry
na svojom území. Mení sa aj vzdialenosť, v ktorej nesmie byť umiestnená
herňa vzhľadom na umiestnenie iných
zariadení (školy, školského zariadenia,
ubytovne mládeže, zariadenia na liečbu nelátkových závislostí) z 200 metrov
na 500 metrov vodorovnej vzdialenosti.
Možnosť obce zakázať prevádzkovanie hazardných hier v konkrétne dni za
predchádzajúcich podmienok, naďalej
ostáva.

Téme sa budú venovať
„V súlade so súčasnou právnou
úpravou máme s platnosťou od
01. 11. 2020 nasledujúce možnosti:
sprísniť podmienky umiestňovania
herní stanovením minimálnej vzdialenosti od niektorých typov stavieb
(napr. školy a školské zariadenia, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a pod.), možnosť ustanoviť 12 dní
v kalendárnom roku, počas ktorých
bude zakázané prevádzkovať niektoré hazardné hry vymedzené zákonom
o hazardných hrách, obmedziť, alebo
úplne zakázať umiestňovanie herní
alebo kasín na území mesta,“ uviedla spracovateľka informatívnej správy
Monika Schmidtová, odborný referent
oddelenia investícií mesta. V správe
tiež uvádza, že za rok 2019 do mestského rozpočtu z herní prišlo viac ako
500 tisíc eur. „Som zásadne za úplný
zákaz hazardných hier a za to, aby
sme ochránili rodiny, ktoré sú postihnuté činnosťou herní,“ vyjadril svoj
názor primátor a dodal, že tejto téme
sa budú poslanci venovať na ďalšom
zasadnutí MsZ.
Jana Pisarčíková

Popradské zastupiteľstvo ešte
koncom septembra schválilo
doplnenie závor na parkovisku
Jiřího Wolkera pri Železničnej
stanici Poprad – Tatry. Pred poštou
a vlakovou stanicou ale zvyknú
Popradčania parkovať, ako sa
hovorí, „iba na skok“. „Chceme
parkujúcim poskytnúť väčší
časový priestor na bezplatné
parkovanie na predmetnom
parkovisku za účelom napr.
nákupu cestovného lístka na
vlak, využitia poštových služieb
a podobne,“ uviedla Kristína
Horáková,
vedúca
odboru
výstavby. Bezplatné parkovanie
sa z plánovaných 10 minút predĺži
na 15 minút.

Kino Tatran opäť
otvorilo brány
svojej kinosály
Kino Tatran počas zatvorenia
prinášalo filmy cez online platformu Kino doma. Premietania
prostredníctvom streamu budú
síce pokračovať aj v mesiaci december, no kino už svoje brány
otvorilo. „Za bežných okolností
distribučné spoločnosti na trh
uvádzajú filmové novinky a premiéry priebežne, no v súčasnej
situácii tomu tak nie je. Z toho
dôvodu bude program v Kine Tatran pokračovať v mierne zredukovanom režime – v pondelok sa
budú tradične premietať snímky
v rámci filmového klubu, a ďalšie
večerné premietania si môžu diváci vychutnať vo štvrtok, v piatok a v sobotu vždy o 19.00 hodine. Detské premietania sa budú
realizovať v sobotu o 16.30 hod.,“
uviedla riaditeľka MIK Poprad Lucia Pitoňáková. Vzhľadom na premenlivú situáciu odporúča sledovať aktuálny program na stránke
kina Tatran a na sociálnej sieti.
V programe je potrebné rozlišovať medzi premietaniami, ktoré
sa realizujú v kinosále a premietaniami prostredníctvom on-line
streamu Kino doma.
(jp)
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Bicykle
z bikesharingu
si odskočili
do servisu

P

opradčania dali zdieľaným bicyklom v meste poriadne zabrať. Záujem o bikesharing bol počas
šiestich mesiacov, ktoré boli dokonca poznačené nepríjemnosťami súvisiacimi s pandémiou, veľký.
Druhú sezónu otvoril primátor mesta Anton Danko spolu s Petrom Blaasom zo spoločnosti Antik Telecom už 6.
mája. „Prvá jazda sa konala hneď v ten deň a posledný
sa uskutočnila 2. novembra,“ uvádza hovorkyňa mesta
Poprad Jarmila Hlaváčová.
Rekord padol prvý júlový deň

Ako vyčíslila, nadšenci bikesharingu absolvovali spolu presne 8520 jázd a najazdili tak 9788.46 kilometrov.
Priemerná dĺžka jazdy bola približne 9 minút. „Priemer-

Viac ako osemtisíc jázd najazdili nadšenci
bikesharingu na zdieľaných bicykloch.
Bikesharing má v súčasnosti v Poprade zimnú
prestávku. Do užívania by sa bicykle mali vrátiť na
jar, zatiaľ si ale akoby „odskočia do servisu“, kde
prejdú opravou, vylepšeniami a úpravami.
ná vzdialenosť jazdy bola 1148.88 metrov. Priemerný
počet jázd na deň bol 47. Rekord v maximálnom počte
jázd padol 1.7 2020, za tento deň ich bolo spolu 104,“
dodáva.
Bez škôd to nešlo
Veľký záujem o zdieľané bicykle mesto teší. Pol roka
užívania sa na stavoch bicykloch ale podpísalo... „Vyriešilo sa približne 150 rôznych porúch. Jeden bicykel
bol hodený do vody, ďalší mal zlomený rám,“uzavrela
Hlaváčová. Bicykle sa do mesta opäť vrátia po zimnej
prestávke. Presný dátum bude závisieť od poveternostných podmienok.
(jp)

DIANIE V MESTE

Ďalšie témy mestského zastupiteľstva
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Na základe rozhodnutia primátora Antona Danka sa 2.
neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva konalo
po prvýkrát prostredníctvom videokonferencie. Prinášame
Vám aj prehľad ostatných tém, ktoré boli prerokované.
• Poslanci sa v úvode zaoberali súborom návrhov prenájmu
nebytových priestorov, napríklad v budove Viacúčelovej haly
Aréna pre Volejbalový klub JUNIOR 2012 POPRAD, zníženia
výšky nájomného za prenájom bufetových priestorov v budove Zimného štadióna, v budove Viacúčelovej haly Aréna, či
návrhom na odpísanie pohľadávok, ktoré boli schválené.
• Poslanci si vypočuli a zobrali na vedomie aj vyhodnotenie
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Poprad za rok
2019, strategického dokumentu, ktorý analyzuje stav poskytovaných sociálnych služieb na území mesta Poprad, hodnotí
potreby a požiadavky občanov mesta Poprad a navrhuje budúci rozvoj v oblasti sociálnych služieb na obdobie 2015 - 2020.
• Poslanci si vypočuli komplexnú  informatívnu správu o odpadovom hospodárstve v meste Poprad.
V roku 2019 malo Mesto Poprad úroveň vytriedenia 37,52 %,
čo činí nárast o 2,72 % oproti roku 2018. Mesto Poprad má pre
občanov vytvorené možnosti týkajúce sa odpadového hospodárstva v zmysle platných právnych predpisov a neustále
pracuje na ich ďalšom rozvoji a vylepšeniach. Poslanci zároveň apelovali na občanov mesta, aby sa zapájali do systému
zberu aký je v meste nastavený, aby odpad triedili, nakoľko
od množstva vytriedených zložiek sa odvíja výpočet úrovne
vytriedenia, na základe ktorej je mesto zaradené do kategórie, od ktorej je závislá výška poplatkov za uloženie odpadu na

skládke, ktorá sa medziročne zvyšuje. Primátor Anton Danko
navrhol, že tejto dôležitej téme sa budú poslanci venovať na
decembrovom zastupiteľstve v samostatnom bode.
• Poslanci taktiež súhlasili   so zaradením Súkromnej výdajne
školskej jedálne, Strážske námestie pre zriaďovateľa Centrum
pre rodinu Poprad, ako i s návrhom na súhlas so zaradením
Súkromného školského klubu detí, Strážske námestie pre zriaďovateľa Centrum pre rodinu - Poprad.
• Prerokovaný a schválený bol aj návrh na zmenu výšky ročného členského príspevku Mesta Poprad v Oblastnej organizácii
cestovného ruchu Región Vysoké Tatry vo výške 100 000,- EUR
s účinnosťou od 01.01.2021 a zmenu rozpočtu Mesta Poprad
na rok 2020.
• Poslanci si vypočuli  informatívnu správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
za rok 2019, správu o činnosti Mestskej polície Poprad za obdobie od 01. 07. 2020 do 30. 09. 2020, Správu o výsledkoch kontrol
ako i Správu k podpisu Memoranda o spolupráci na príprave
a implementácii Integrovanej územnej stratégie Strategicko-plánovacieho regiónu „Spiš“ a Pristúpenia k Memorandu o
spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej
stratégie Strategicko-plánovacieho regiónu „Spiš“.
• Poslanci tiež jednohlasne schválili   účasť   mesta Poprad ako
jadrového mesta v štruktúre Integrovanej územnej stratégie
Územia udržateľného mestského rozvoj a Poprad v Prešovskom samosprávnom kraji.
Ďalšie v poradí 6. plánované zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Poprad sa uskutoční 9. decembra 2020.
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imas ťatíčs užômen obela aideven as írot k ,ailetav ybO
ubžuls ja ťižuy v ť côm údub ,)ytilibomi udovôd z .rpan(
énedairz edub icbo jedžak V .ainatíčs ohénavotsisa
Obyvatelia, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sčítať sami

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať
od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

(napr. z dôvodu imobility), budú môcť využiť aj službu
asistovaného sčítania. V každej obci bude zriadené
kontaktné miesto, kde obyvateľovi so sčítaním pomôže
stacionárny asistent. Na území obce budú tiež pôsobiť
mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa

Prvýkrát v histórii budú využité údaje z existujúcich
administratívnych zdrojov v kombinácii s údajmi získanými
od obyvateľov. Zber údajov od obyvateľov nebude
prebiehať prostredníctvom papierových formulárov, ale
vyplnením elektronického sčítacieho formulára.

v prípade, že o takúto službu požiada. Obyvatelia
v zariadení (napr. zariadenia sociálnych služieb,
zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti)
budú sčítaní prostredníctvom asistenta v zariadení.

ežômop mínatíčs os ivoľetav ybo edk ,otseim ént katnok
ťibosôp žeit údub ecbo ímezú aN .tnetsisa ynránoicats
aľetav ybo ťsoncámod aivítšvan írot k ,itnetsisa ínlibom
ailetav ybO .adaižop ubžuls otúkat o ež ,edapírp v
,beižuls hcynláicos ainedairaz .rpan( ínedairaz v
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)itsoviltsorats jentovardz jenvatsú ainedairaz ekcíntovardz
.ínedairaz v atnetsisa mov t cíndertsorp ínatíčs údub
arálumrof od ainatíčs sačop ľetav ybo érot k ,ejadú y ktešV
himako icújudohzor an ťavohaťzv aisum as ,eidevu
.1202 ráunaj .1 ej mý rot k ,ainatíčs

Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára
uvedie, sa musia vzťahovať na rozhodujúci okamih

siatich
ť

sčítania, ktorým je 1. január 2021.

mi je
ie

KTO SA MÁ ZÚČASTNIŤ
SČÍTANIA OBYVATEĽOV?
Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou
povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky.
Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má
v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo
tolerovaný pobyt.

ináša

BEZPEČNOSŤ
ELEKTRONICKÉHO
SČÍTANIA

y kzáto étičru ja uobes os ašánirp einatíčs ékcinort kelE
.vojadú ainavávohcu uoťsončepzeb s énejops
edub 1202 vot yb a vomod ,voľetav ybo ainatíčS sačoP

Elektronické sčítanie prináša so sebou aj určité otázky
spojené s bezpečnosťou uchovávania údajov.
Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude
zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov.
Bezpečnosť všetkých údajov je totiž prioritou a zároveň

SČÍTANIE RÝCHLO
A JEDNODUCHO

ŤSONČEPZEB
OHÉKCINORTKELE
AINATÍČS

.vojadú hcýnboso anarhco ánžom anlámixam ánavohcaz
ňevoráz a uotiroirp žitot ej vojadú hcý ktešv ťsončepzeB
ohékcinort kele koneimdop hcýndalkáz oz uondej ja
é n e n á r h c e n č e p z e b ú d u b e j a d ú é n ak s í z y k t e š V . a i n a t í č s
.uožedárk obela mítižuenz ,mokinú derp

aj jednou zo základných podmienok elektronického
sčítania. Všetky získané údaje budú bezpečne chránené
pred únikom, zneužitím alebo krádežou.

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby
na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo
mobilu s pripojením na internet.
Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke
www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú
aplikáciu.
Samosčítanie predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob
na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia
privátnej zóny obyvateľa.
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FOTO: archív Nora Baráthová

Prvé sviečky na stromček
zavesila sliezska kňažná
Čas vianočný je úzko spätý aj
s rôznymi zvykmi. Dnes sa už
mnoho z nich nedodržiava.
Pripravili sme pre Vás súhrn
starých predvianočných
a vianočných zvykov, ktoré
sa kedysi dodržiavali. Budete
prekvapení, čo všetko robili
dievčatá, ktoré túžili po
vydaji, či roľníci kvôli úrode.
Podľa Štedrého večera sa
dokonca dalo predpovedať aj
počasie.

VIANOCE KEDYSI

N
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a celom Spiši bolo rušno už počas dvanástich denci vynakladali svoje úsilie, aby počas polnočnej
dní od Lucie až po Štedrý večer. Dievčatá, ktoré omši uvideli tancovať bosorky okolo oltára alebo ich
túžili po vydaji hrýzli jablko. Každý deň z neho prípadne chceli vidieť lietať na krížnych cestách. O polodhrýzli tak, aby im ostal posledný hlt ešte na Štedrý noci na Luciu bolo treba ísť do cintorína, vziať z rakvy
večer. Ten zjedli pri zvonení na polnočnú omšu. Meno deravú dosku, zobrať ju domov - pričom nesmel odčloveka, ktorého prvého stretli po ceste na polnočnú, vážlivca nikto vidieť - pri večernom zvonení sa každý
mal niesť aj ich budúci manžel. Iné dievčatá si ľavou deň niečo z dosky urezalo, a potom sa už mohla vziať
rukou zašili orech do ľavého vrecka, ktorý o 21.00 ho- na polnočnú omšu. Iným stačila zhnitá doska s dierou
dine na Štedrý večer rozlúskli a zjedli. Dodnes nikto po senku. Cez otvor dosky bolo vraj vidieť tancujúnevie prečo práve v tomto čase. Ako prvéce bosorky. Ďalší mládenci počas týchto
ho mali vtedy stretnúť svojho budúceho
robili stolček - šamerlík, v strede jeho
Ak bol večer dní
manžela, či niekoho z jeho rodiny. Podľa
dosky bol tiež otvor. Podľa jednej verzie
ďalšej verzie zašitý orech bolo treba ces- temný, rok mal stačilo na polnočnej omši cez otvor pozetou na polnočnú omšu rozbiť o nejakú byť neúrodný. rať, podľa druhej museli na stolčeku mlárínu a prvý, koho dievča stretlo, mal byť jej
denci sedieť. Iba tak mohli vidieť strigy,
Jasný večer
manželom.
ktoré sedeli chrbtom k oltáru, ale človek
bol znamením bez zázračného stolčeka ich videl sedieť
Párny počet polienok veštil svadbu
normálne... Iní zase na Luciu pri rúbacom
Dievčatá sa tešili hlavne na Štedrý ve- plných stodôl. kláte pozbierali drobné konáriky, tie na
čer. Pri zvonení na polnočnú utekali do
Štedrý večer na krížnych cestách zapálili a
drevárne, nabrali si naslepo náruč dreva. Ak bol počet odrazu videli bosorky, lietajúce na metlách, kutáčoch
polienok párny, do konca roka sa mali vydať. Ak nie, a pekárskych lopatách. Ďalší išli o polnoci na krížne
museli ešte čakať. Rovnako museli mať poriadne na- cesty, urobili okolo seba kriedou kruh a kričali: „Striga,
tiahnuté uši. Dávali pozor na štekot psov i grúlenie striga, veľmi sa mi páči, že vás naraz vidím, keď vašim
prasiat. Z ktorej strany ich bolo počuť, tým smerom sa čarom verím.“
mali vydať.
Od Lucie po Štedrý večer
Naivní mladíci chceli vidieť bosorky
Dvanásť dní od Lucie do Štedrého večera zároveň
Zatiaľ čo dievčatá usilovne pracovali na tom, aby predstavovalo dvanásť mesiacov roka. Práve na Luciu
zistili kto bude ich budúcim manželom, naivní mlá- sa stále chystali roľníci. Na povalovú hradu nakres-
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lili dvanásť štvorčekov, z nich každý
symbolizoval iný mesiac. Platilo, že
aké počasie je na Luciu, také bude aj
v januári. Ak bolo jasno, štvorček ostal
prázdny, ak bolo škaredo, štvorček sa
zaplnil šikmými čiarami. Ak bolo počasie premenlivé - zatiahnutú časť dňa
symbolizovali šikmé čiary, jasno ostalo na štvorčeku prázdne. Niekde sa
v deň Lucie odťala čerešňová, či višňová vetvička - ak sa do Štedrého večera
rozzelenala, malo to znamenať šťastie.
Ak sa vetvičky niekto dotkol, veril, že
do neho prechádza jej životná sila. Podobný zvyk bol však aj na Barboru.
Počasie podľa šupiek cibule
Podľa Štedrého večera sa dokonca predpovedalo aj počasie ďalšieho
roka. Ak bol večer temný, rok mal byť
neúrodný. Jasný večer bol znamením
plných stodôl. Ak bolo na oblohe plno
hviezd, mal byť dobrý rok pre podsýpanie hydiny. Počasie budúceho roka
sa v tento deň „overovalo“ aj cibuľovými šupami. Na stôl sa položilo 12 cibuľových šúp, symbolizujúcich mesiace
budúceho roka. Do každej sa nasypalo
trochu soli. Po polnoci sa kontrolovali
- ktorá bola vlhká, znamenala daždivý
mesiac, suchá šupka predpovedala
pekný čas.
Sviečky prvá pripevnila kňažná

Sedem chodov jedál, i poriadne šibanie
Štedrá večera musela obsahovať sedmoro jedál, no
nešlo o žiadny prepych. Kapustová polievka, ryby, makové rezance, varený hrach, varené slivky, jabĺčka a orechy. Na dedinách sa dodnes zachoval aj zvyk plieskania
bičov, ako aj trúbenia. To všetko malo odohnať strigy.

Čas od prvého vianočného sviatku až po Tri krále
znamenal „sťahovania sa“ duší a iných tajomných mocností, ktoré robili neplechu. Moc strácali iba pri večernom zvonení. Ale aj tak sa bolo treba v tieto dni vystríhať viacerých vecí - napríklad na dedinách sa nesmelo
priasť.
Zábava až na druhý sviatok
V prvý sviatok vianočný mali protestanti slávnostné
služby Božie namiesto polnočnej omše (v súčasnosti
majú už na Štedrý večer). Po nich bol slávnostný obed
– predovšetkým hydina a koláče. V tento deň sa zásadne nechodilo na návštevy, rodina mala ostať pospolu.
Zabávať sa začalo na druhý sviatok - v deň sv. Štefana,
vtedy sa na dedinách hrávali aj divadlá. V tomto období začali chodiť koledníci s betlehemom.
Na deň Mláďatok (vraždenia neviniatok) dňa 28. decembra naháňali podľa starogermánskeho zvyku mládenci dievčatá. V rukách mali prúty a nemilosrdne ich
šibali. Dievčatá im to vracali na Nový rok alebo na Tri
krále, v tom čase sa dokonca polievalo rovnako ako na
Veľkú noc.
Jana Pisarčíková
Zdroj: Nora Baráthová

VIANOCE KEDYSI

Vianočný stromček v podobe ako
ho poznáme dnes sa na Spiši začal používať až v 19.
storočí. Aj to iba u bohatých ľudí. Prvý stromček vraj
postavil cech pekárov v nemeckom Freiburgu a zavesil
naň sladkosti, ovocie a orechy.
R. 1539 mal stáť vianočný stromček v štrasburskej
katedrále. Podľa iných údajov pochádza prvá písomná
zmienka o ozdobenom vianočnom stromčeku z roku
1570 – postavil si ho alebo nemecký evanjelický kazateľ Geisler v Alsasku alebo remeselníci v Brémach.
Ďalšia správa je opäť z Alsaska zo Štrasburgu z r. 1605.
Niekto si tam v izbe urobil stromček, ozdobil ho ružami z farebného papiera, jabĺčkami, oplátkami, cukríkmi. R. 1611 pripevnila sliezska kňažná Dorota Sibylla na
vianočný stromček sviečky. Zápisky teológa J. K. Dannhausera tiež zo Štrasburgu z r. 1642 – 1646 hovoria
o tom, že viac než Božím slovom sa ľudia zaoberajú
strojením vianočných stromčekov vo svojich domoch,
na ktoré vešajú bábiky a cukríky – čo on považuje za
detskú hru a nevie, odkiaľ tieto zvyky prišli.

11

Mesačník

POPRAD

FOTO: archív M. Papsonová

Z perníkového
cesta kúzli
zázraky
Aké by to boli Vianoce bez medovníkov?
Marcela Papsonová so svojou rodinkou
býva v Poprade-Veľkej. Už od malička
bolo pečenie jej veľkou láskou.
Medovníky zvykne pripravovať
z domácich ingrediencií
a vylepšuje si aj perníkové
korenie. Prezradila nám, čo
netreba zanedbať pri pečení
perníkov, aby chutili všetkým naokolo.

N

VIANOCE

ielen tradičné tvary ako srdiečka, hviezdičky, kolieska, ale aj veľké chalúpky,
betlehem, či cestovný kufor. Marcelka
sa novým nápadom pri pečení nikdy nebráni.
Lásku k pečeniu v sebe budovala už od malého
dievčatka. „Od malička sa u nás doma neustále
pieklo. Mamka piekla medovníky, my sme ich
klasicky ozdobovali polevou. Raz, v čase keď sa
už blížili Vianoce, mi mamka môjho manžela
priniesla časopis o medovníčkoch. Tam som
prvýkrát videla zdobenie čipkami, ktoré sa mi
veľmi páčilo. Tak som to skúsila a odvtedy sa to
snažím vylepšovať,“ dodáva. Práve zdobenie
bolo pre ňu kedysi najväčšou výzvou. „Snažila
som sa to učiť a musím povedať, že ešte stále
neviem poriadne zdobiť. Chcem sa ale zdokonaľovať a posúvať sa ďalej.“
Perníkové korenie ozvláštňuje
Nie je to výplň voľného času, ale skôr akási
„plnka“ vlastnej duše. „Mám vtedy pocit akoby
som ušla mimo realitu,“ aj takto hovorí Marcelka o pečení. Najviac perníkov, ktoré v jednu dobu napiekla bolo viac než tristo a k ním
ešte dvadsaťpäť chalúpok. Vzácny recept na
medovníky má od svojej babičky. Ako sama
hovorí, stále sa ho ale snaží niečím doplniť. Pre
gazdinky, ktoré sa chcú do pečenia medov-
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níčkov pustiť, má jednu radu. „Nešetrite na
surovinách. Ja sa vždy snažím mať na pečenie
domáci med, vajíčka, maslo. Receptúru musíte
neustále upravovať, predsa len každé vajíčko
je iné, aj každá múka napríklad. Treba mať jednoducho veľkú dávku trpezlivosti a veľa skúšať.
Môj recept, ktorým sa riadim je taký, že môžete
začať piecť medovníky aj deň pred Štedrým večerom, pretože medovníčky sú hneď mäkké,“
hovorí. A pridáva ešte jedno tajomstvo. „Ja si
do medovníkov pridávam hlavne kakao, aby
mali peknú farbu. Moja mamka si kedysi robila
dokonca sama aj perníkové korenie. Ja k nemu
pridávam ešte trošku škorice a muškátový
oriešok,“ usmiala sa.
Pre každého individuálne
Marcelka do všetkého čo vytvorí akoby primiešavala aj tajnú prísadu, a tou je osobnosť
človeka, pre ktorého je pochúťka určená. Počas
celého roka sa venuje aj pečeniu tort. Spod jej
rúk už vyšila torta v tvare Homera Simpsona,
ale aj poriadneho pečeného prasiatka. „Vždy sa
snažím zamerať sa na osobnosť človeka. Všetko, čo upečiem je individuálne určené pre danú
osobu, a to nehovorím o chuti torty. Snažím sa,
aby to jednoducho bolo pre daného človeka
špecifické.“ Na záver vyslovila ešte svoje najväčšie želanie. „Raz by som chcela z medovníkov vytvoriť takú poriadnu ľadovú zimu. Jej súčasťou budú chalúpky, kostoly.“ Keďže Marcelka má ale doma troch malých synov, tento sen
musí na svoju realizáciu počkať. „Potrebujem na
to viac času a aj väčší pokoj,“ uzavrela.
Jana Pisarčíková

Perníčky
Marcelkinej
babičky
40 dkg hladkej múky
10 dkg cukru
1 lyžička jedlej sódy
1,5 lyžičky perníkové
ho korenia
1 lyžička škorice
2 celé vajíčka
2-3 lyžičky medu
5 dkg masla
Lyžica masti
Ak chcete mať peknú
farbu medovníkov pridajte aj preosiate kakao.
Postup
Do misky dáme múku,
cukor, perníkové korenie
a sodu bikarbonu. Pridáme vajíčka, med, pridáme mäkké maslo a masť.
Spracujeme cesto podľa
potreby prípadne pridáme múku. Zabalíme ho
do potravinárskej fólie
a na dve hodiny dáme do
chladničky, najlepšie je
ale keď v nej ostane celú
noc.
Cesto
vyvaľkáme
na pomúčenej podložke a vykrajujeme rôzne
tvary. Poukladáme ich
na plech vystlaný papierom na pečenie. Vložíme
do vyhriatej rúry (170 –
180°C.). Pečieme 8-10 minút. Po upečení potrieme
perníky vajíčkom rozmiešaným s mliekom a tak
získame krásny lesk. Už
len necháme vychladnúť.
Poleva z bielkov
1 bielok
15-20 dkg práškového
cukru
Lyžica citrónovej šťavy
Práškový cukor je potrebné preosiať najmenej
dvakrát cez jemné sitko.
Množstvo cukru je iba
orientačné, nakoľko každé vajce a bielok v ňom
je vždy iné. Bielok, cukor
a citrónovú šťavu vymiešame do tuha. Správnu
hustotu spoznáme tak,
že poleva drží pekný tvar
a nerozteká sa. Polevu je
možné aj nafarbiť potravinárskym farbivom. Zdobíme.
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Z dreva a skrutiek
vyrába vianočné
domčeky
Spoja trpezlivosť s kreativitou a nadšením
a spod ich rúk vychádzajú neuveriteľné
predmety. Vianoce vo viacerých z nás
prebúdzajú okrem iného aj inšpiráciu tvoriť.
Výnimkou nie je ani Popradčanka Lívia
Mrenková, ktorá aj keď nikdy nemala nejako
blízko k umeniu, rada trávi čas výrobou rôznych
bytových aj vianočných ozdôb.

S

teve Jobs, jedna z vedúcich osobností počítačového priemyslu raz povedal, že sa kreatívneho človeka
opýtate, ako to urobil, cíti sa trošku vinný. On totiž
z jeho pohľadu neurobil veľa, iba zbadal niečo, čo sa mu
v tej v chvíli zdalo očividným. Popradčanku Líviu k výrobe vianočných ozdôb priviedla jej stará mama približne
pred štyrmi rokmi. „Ona sama vyrába rôzne kreatívne
vecičky. Páčilo sa mi to a tak som sa aj ja pomaličky pustila skúsiť niečo vyrobiť,“ vysvetľuje.
Vianočná dedinka
Najprv začínala výrobou maličkých stromčekov zo
šišiek. Materiálom, ktorý používala bola teda iba šiška,
malý hlinený kvetináč, ktorý natrela farbou a dozdobila
vianočnými ozdobami. Tento rok sa rozhodla skúsiť niečo
náročnejšie. „Napadlo mi, že by som mohla skúsiť vyrobiť
vianočné domčeky alebo skôr takú vianočnú dedinku,“
hovorí. Vzala teda drevo, akrylové farby, skrutky i kovové
podložky. Všetko dozdobila vianočnými ozdobami. Nuž
a aký by to bol vianočný domček, keby nebol vysviete-

ný. Pridala teda aj rôzne svetielka. „Tieto domčeky majú
dnes pre mňa najväčšiu hodnotu, považujem ich za môj
najväčší výtvor a musím priznať, že pri ich výrobe som
naozaj mohla použiť svoju predstavivosť a ako sa hovorí,
vyblázniť sa.“
Päť až šesť hodín
Ako každá záľuba aj výroba drevených vianočných
domčekov potrebuje obetu času. „Nemám úplný odhad
koľko presne mi trvá výroba, naozaj tvorím vždy vtedy
keď mám chuť a čas. Ak mám všetko pripravené, tak to
odhadujem okolo piatich až šiestich hodín,“ dodáva.
Ako Lívia priznala, Vianoce sú pre ňu najkrajším sviatkom
roka. „Mám tento čas veľmi rada, všetky tie svetielka, vianočnú kapustnicu, rozprávky v televízii, jednoducho celú
tú vianočnú pohodu.“ Ako na záver prezradila, budúci
rok by sa chcela pustiť do vyrábania ručne šitých ozdôb
na stromček. Lívia ozdôbky, ktoré vyrobí následne venuje
svojej rodine, či známym.
Jana Pisarčíková

Vytvorte si doma svoje vlastné„snežítko“
T

VIANOCE

akmer z každého výkladu obchodu sa na nás pred Vianocami okrem
iného „usmievajú“ aj rôzne snehové gule. Prinášame Vám návod na to,
ako sa zabaviť doma s deťmi a popri tom si vyrobiť peknú vianočnú ozdobu. Návod ako si doma s deťmi vyrobiť snehovú guľu nie je vôbec náročný.
Na výrobu snehovej gule potrebujete iba zaváraninový pohár, rôzne trblietky, plastovú alebo sklenenú figúrku, lepidlo odolné vode, korkovú zátku
a čistú vodu.
Na viečko zo závaraninového pohára presne do stredu nalepte najprv
korkovú zátku, na ňu následne nalepte vybranú figúrku. Figúrka môže byť
poľa vášho výberu. Jediné kritérium, ktoré musí spĺňať je, že sa musí do fľaše po uzavretí vojsť. Do pohára nasypte pripravené trblietky a zalejte ich
vodou. (Pozn.red.: Predtým, ako na viečko nalepíte figúrka vyskúšajte či zaváraninový pohár poriadne tesní, aby voda z neho nevytekala.) Po napustení vody pohár poriadne uzavrite a svoje vlastné snežítko máte hotové!
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Pochutí si
na vyprážanej
rybe i zemiakovom
šaláte
Bol iba tradičným posilkovým chalanom, pre ktorých vzorom často býva Arnold Schwarzenegger,
či Sylvester Stallone. Neskôr ale pochopil, že cvičenie s hmotnosťou vlastného tela dokáže dať
človeku viac ako cvičenie na strojoch. Vysokoškolsky vzdelaný tréner, mentor a Popradčan
Tomáš Manik, ktorý svoju pozornosť venuje deťom i dospelým ľuďom, ktorí sa chcú hýbať, nám
prezradil návod na to, ako si bez výčitiek na Vianoce môžete dopriať aj vyprážanú rybu, či poriadny
zemiakový šalát.

PRÍBEH

V

detstve bol doslova dieťaťom pohybu. Raz spadol z preliezky, inokedy zase z bicykla. Učitelia sa chytali za hlavy a často jeho meno spájali
s pojmom hyperaktivita. „To je ale diagnóza a som si
istý že som ju nemal,“ začína rozprávanie s úsmevom
Tomáš. Už na strednej škole mal blízko ku gymnastike
a na vysokej pochopil, že inou cestou ako tou, ktorá je
spojená s pohybom sa uberať nechce. „Začal som študovať telesnú výchovu. Bolo to denné štúdium v Nitre.
Na dennej báze som teda bol nútený hýbať sa a bolo
to super, pretože sme mali z každého rožku trošku
a z niektorého ešte aj viac,“ vysvetľuje. Štátnice z atletiky, gymnastiky, plávania. Limity, ktoré v tom čase
museli zvládnuť, boli posunuté na vyššiu úroveň akou
je tá dnešná. „Vtedy to bolo veľmi prísne, ale čím doba
pokročila, tým viac sa podmienky zmierňujú. V niektorých veciach som si naozaj musel siahnuť na svoje
dno, ísť až za svoje hranice. Napríklad v atletike som
nikdy nepatril k tým najlepším,“ priznáva skromne.
Prekročiť hranice komfortu
Cvičenie s vlastnou hmotnosťou objavil už na

14

vysokej škole, keď chodil s kamarátmi cvičiť do neďalekého brezového parku, kde bola jednoduchá hrazda
a bradlá. „Prišiel som na to, že cvičenie s vlastnou
hmotnosťou je oveľa náročnejšie ako bežné cvičenie
vo fitku. Je to veľmi nekomfortné a progres je relatívne
pomalý. Ak cvičíte na strojoch dá sa pomerne rýchlo
doslova nafúknuť svaly a vyzerať atraktívne, ale keď
cvičíte s vlastným telom, musíte ho vedieť skutočne
ovládať. Od kĺbov, šliach a úponov, cez hlboké svaly,
až po tie vonkajšie, ktoré časom začnú aj dobre vyzerať. Vytrénované telo je len taký vedľajší produkt
komplexnosti, zručností a sily, ktorú človek cvičením
s vlastnou hmotnosťou dosiahne,“ dodáva.
Možností je nekonečno
Cvičiť môžete kedykoľvek a kdekoľvek. Tomáš ako
tréner dobre vie, že výhovorku v tomto smere žiadnu nenájdete. „Neplatia dokonca ani tie tradičné ako
napríklad, že posilňovňa je zatvorená, že nemám peniaze na permanentku, dokonca ani na to, že vonku
padajú traktory, či že nemám partnera. S vlastným telom si zacvičíte doma, vonku, v parku, kdekoľvek, kde

December 2020
sa nachádzate. Či už je to kancelária, hotelová izba,
dovolenka, rodinná oslava. Možností je nekonečno,“
hovorí s úsmevom.
Nečakať výsledky z večera do rána
Aj počas Vianoc, popri pochutnávaní si na dobrých
jedlách a užívaní si rodinnej pohody, je dobré spraviť
niečo pre seba. Ako Tomáš hovorí, na poctivý tréning
Vám stačí iba priestor 2x1 meter, stena veľkosti dverí
a chuť objavovať možnosti vlastného tela. „Najťažšie
je začať a neprestať. Pravidelnosť a precítenie, je to
najdôležitejšie pri čomkoľvek v čom sa chceme zlepšovať. Pri fyzickom tréningu to platí dvojnásobne.
Treba si klásť dlhodobé ciele, pretože výsledky často
neprichádzajú z večera do rána. Ak som 5, či 10 alebo
viac rokov zanedbal svoje telo, mal by som čakávať, že
prvé skutočné výsledky dosiahnem najskôr o 6 až 12
mesiacov pravidelného tréningu.“
Deťom chýbajú pozitívne vzory
Tomáš už počas vysokej školy prišiel na to, že veľmi
rád komunikuje a pracuje s deťmi. Preto sa rozhodol
venovať sa aj tým popradským. Aj on hovorí o tom, že
dnešné deti sa už hýbať tak ako kedysi nevedia. „Chýbajú im pozitívne vzory. Ich zdatnosť vo všeobecnosti
klesá. To, čo kedysi dosahovalo každé dieťa, dnes
dokáže len to, ktoré sa venuje nejakej špecializovanej
činnosti pod dohľadom trénera. Štandard je dnes oveľa
nižší. Nemôžeme čakať od dieťaťa, ak mu nejdeme príkladom, že ono bude vrcholovým športovcom. Deti sú
predsa našim zrkadlom,“ hovorí. Najpodstatnejšie pri
práci s deťmi je vedieť ich zaujať. „Trávia veľmi veľa
času pred mobilom, pretože ich hry prenášajú do inej
reality. Dávajú im nové dobrodružstvá, zážitky, stávajú sa niekým iným – napríklad hrdinom, ktorý prežíva
emócie. Deťom sa vždy snažím prispôsobiť tréning tak,
aby zažívali dobrodružstvo. Skáču z výšky, dopadajú
do mäkkých dopadových plôch, robia veci, pri ktorých
musia samé seba prekonať, učíme ich zdravo riskovať,
budujeme sebadôveru a zároveň rozvíjame pohybové
zručnosti, silu, mobilitu a kondíciu,“ vysvetľuje Tomáš.
Striehnite si na množstvo porcií

„Netreba rozmýšľať
nad tým, čo zjeme
v čase medzi Vianocami a Silvestrom, ale
čo zjeme medzi Silvestrom a Vianocami.“

PRÍBEH

Vianoce sa spájajú aj s hojnosťou. Aj napriek tomu,
že Tomášovi nie je cudzia zdravá výživa, hovorí, že dať
si poriadny šalát a rybu počas Vianoc nie je hriech. „Je
to tradícia, ktorá je tu už veľmi dlho. Pokiaľ si človek
ustriehne množstvo porcií, ktoré zvykne konzumovať
počas roka a nepridáva k nim ďalšie množstvo chuťoviek - ako sú koláčiky a sladené nápoje, tak je to v pohode. Čo ale v pohode nie je, je mať zlú životosprávu
po celý rok a na Vianoce ju ešte zdvojnásobiť. Nie je
dôležité rozmýšľať nad tým, čo zjem v čase medzi Vianocami a Silvestrom, ale čo zjem medzi Silvestrom
a Vianocami. Pokiaľ má človek dobrú životosprávu
a teší sa na Vianoce, lebo práve vtedy môže trošku
zhrešiť, pýtam sa, prečo nie? Nie je to až tak výrazný
čas, za ten týždeň nepriberiete také kilá, aké by ste nevedel zhodiť,“ uzavrel.
Jana Pisarčíková

Tomáš Manik, tréner a mentor
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Najstráženejší
skromný
pútnik Vianoc

Strážia ho pred vetrom a chránia ako veľký poklad. Betlehemské svetlo. Je symbolom jednoty,
nádeje, lásky a radostnej predzvesti Vianoc. Vďaka skautom putuje zo sviečky na sviečku, a tak
spája milióny ľudí po celom svete. Už deväť rokov stráž nad „podávaním si svetielok ďalej“ drží
Marián Suvák.

BETLEHEMSKÉ SVETLO

V
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Jedným
z mnohých
cieľov tohto
skromného
plamienka
je ľudí
spájať,
a tým ďalším
prinášať
nádej.
Marián Suvák, koordinátor
Betlehemského svetla
na Slovensku

šetko sa to začalo v Rakúsku
pred 34. rokmi. Tradíciu roznášať plamienok Betlehemského
svetla založili tvorcovia vianočnej
televíznej akcie v mestečku Linz na
pomoc postihnutým deťom. „Chceli
ozvláštniť program a prišli na jedinečný nápad. Pred Vianocami poslali do Betlehema lietadlom telesne
postihnuté dieťa, ktoré v Bazilike
Narodenia Pána odpálilo z večného
svetla plamienok a prinieslo ho späť
do Linzu. Miestni skauti sa svetla ujali
v roku 1989 a začali ho roznášať do
ostatných častí Rakúska. Následne
sa tento zvyk rozšíril aj do ostatných
krajín susediacich s Rakúskom vrátane Slovenska,“ začína rozprávanie
Marián Suvák.
Malý a tichý plamienok
z Betlehema
Aj keď sa celá myšlienka realizovala
už v roku 1986, skauti sa k nej dostali
až o tri roky neskôr, a to cez viedenského skauta Bertla Grünwalda. Svetlo roznášali iba v Rakúsku. „Istý skaut
bývajúci vo Viedni, Radko Pavlovec,
zobral svetlo a odviezol ho do Prahy
na Václavské námestie, kde ho rozdával. Svetlo sa tak po prvýkrát dostalo

aj do bývalého Československa. O rok
neskôr sa celá myšlienka zapáčila aj
naším skautkám a skautom a Náčelníctvo Slovenského skautingu poverilo Petra Janotu, aby zorganizoval
príchod a distribúciu Betlehemského svetla. Odvtedy horí tento malý
a tichý plamienok z Betlehema u nás
každoročne,“ vysvetľuje. Prvé odovzdávanie plamienka sa uskutočnilo na viedenskej železničnej stanici.
Vlakvedúci odovzdal svetlo, ktoré
sa rozdelilo medzi viedenských, bratislavských, poľských, maďarských
a českých skautov. „Ďalší rok sa odpaľovanie presunulo do miestnej
skautskej klubovne. V 1993 sa odovzdávanie po prvýkrát realizovalo
ako ekumenická pobožnosť v kostole
vo Viedni.“
Čaká na svoju chvíľu
Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka v Bazilike Narodenia pána
v Betleheme. Odtiaľ putuje zo sviečky
na sviečku medzi miliónmi ľudí. Napĺňa tak svoje poslanie byť symbolom
jednoty, nádeje, lásky a radostnej predzvesti Vianoc. Hoc jeho tunajšia púť
ešte ani nezačne, plamienok už má
toho nacestovaného viac ako dosť.

December 2020
„Už koncom novembra totiž podnikne dlhú cestu do
Rakúska, kde skromne čaká na svoju pravú chvíľu,
aby sa mohlo stať symbolom ďalších Vianoc. Priniesť
radosť, lásku, pokoj a pre nás skautov aj novú sériu
výziev,“ dodáva Suvák.

zrejme, ak to počasie dovolí a je možné ho vyniesť až
na vrchol. Ak to niekedy predsa len nevyjde, tak medzi klasické tatranské miesta posledných rokov patrí
aj Skalnaté pleso či Hrebienok. Svetlo tak každoročne
„dohliada“ na Slovensko z našich veľhôr.“

O dieťati svetla

Prinesie radosť a rozžiari

Na slávnostnej ceremónii vo Viedni sa zo Slovenska
zúčastní najlepšia skautská skupina dievčat či chlapcov v danom roku sprevádzaná desiatkami skautov.
Tu plamienok odpália od Dieťaťa svetla. „Každý rok
sa v Hornom Rakúsku hľadá Dieťa svetla, ktoré sa
v uplynulom roku vyznamenalo svojím povšimnutiahodným správaním, aby odpálilo Svetlo mieru priamo v Betleheme a letecky ho dopravilo do Európy – do
Rakúska. Niekedy je to príkladné správanie, pomoc
svojmu okoliu, spolužiakom, či komunite, v ktorej
žije. Napríklad v roku 2019 padla voľba na školáčku
Victoriu Kampenhuber z Ennsu, pretože bola obzvlášť
nápomocná a veľmi aktívna v mládežníckom Červenom kríži. V roku 2018 zasa priniesol Svetlo jedenásťročný Niklas Lehner, skaut z Vorchdorfu. Rok predtým
dobrovoľný hasič Tobias Flachner z rakúskej dediny
Hochburg-Ach, v ktorej sa narodil aj autor koledy
Tichá noc,“ vysvetľuje Suvák. Betlehemské svetlo následne prijme hlava štátu a skauti z Poľska a Ukrajiny,
ktorí ho šíria ďalej na sever a východ Európy.

Korona nakreslila pomyselný otáznik aj nad Betlehemským svetlom. Aj skauti stoja pred veľkým
rozhodnutím. Symbol Vianoc ale chcú na Slovensko
priniesť. „Čo najbezpečnejšie a v čo najväčšej miere
bezkontaktne. Jedným z mnohých cieľov tohto skromného plamienka je ľudí spájať, a tým ďalším prinášať
nádej. Aj preto veríme, že tento symbol Vianoc nám
na sviatky prinesie presne to, čo potrebujeme – pokoj a zároveň bude akýmsi svetlom na konci tunela
aktuálnej situácie. Keďže Vianoce bez Betlehemského svetla by si asi mnohí ani predstaviť nevedeli, tak
naše plány naberajú postupne reálne kontúry.“ Marián Suvák stráž nad tým, aby sa Betlehemské svetlo
dostalo všade kam sa má, drží už od roku 2011. „Cítim
veľkú zodpovednosť a vždy sa snažím každý drobný
dielik veľkej betlehemskej skladačky uložiť čo najlepšie. S príchodom posledného vlaku, štandardne niekedy okolo pol desiatej večer do Prešova, prichádza
úľava a svetlo ako také si už začínam užívať. Najkrajšie na tom celom je asi ten pocit, keď viem, že ľuďom,
ktorí sa naň tešia, prinesie radosť a rozžiari nie len ich
domácnosť. Neviem, koľko ich je, neviem, aká je tá
radosť veľká, no viem, že skauti svoju výzvu splnili,“
uzavrel. Na Slovensko sa tento rok Betlehemské svetlo
dostane už po 31-krát.
Jana Pisarčíková

Viac ako dvetisíc kilometrov za deň
V Bratislave sa počas poslednej predvianočnej soboty ešte za tmy rozbehne prvý vlak. Posádky skautov, rangerov a roverov sa vezú dokopy až tridsiatimi
vlakmi, aby sa plamienok mohol dostať do každého
regiónu. Petrolejové lampy strážia
ako malý poklad. „Na každej stanici sa potom viditeľne ukážu, aby si
prípadní záujemcovia mohli svetielko odpáliť a vziať domov. Za jeden takýto deň, počas ktorého sa
uskutoční vlakový rozvoz, nacestuje
Betlehemské svetielko cez 2 300 kilometrov. Je to zhruba taká vzdialenosť, ako keby sme vyniesli svetlo na
Lomnický štít 230×,“ hovorí Suvák.
Na Slovensko dohliada aj z veľhôr

BETLEHEMSKÉ SVETLO

Pre slovenských skautov je roznos Betlehemského svetla podľa
slov Suváka veľká česť i záväzok.
„Česť môcť prinášať na Slovensko už
neodmysliteľný symbol Vianoc a záväzok doručiť ho v bezpečí. Jeden
z bodov skautského zákona hovorí,
že „Na skautovu česť sa dá spoľahnúť“, a práve to je akousi zárukou
toho, že plamienok skutočne pochádza z Betlehema.“ Od roku 1993 žiari
aj na pomyselnej streche Slovenska – na Lomnickom štíte, kam ho
každoročne vynášajú skauti z Podtatranskej skautskej oblasti. „Samo-
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Päť tipov
na menej
odpadu
počas
Vianoc

V

Balenie darčekov

ianoce - najkrajšie sviatky v roku, sú okrem času, ktorý strávime s našimi najbližšími, aj časom, kedy najviac v roku nakupujeme, a teda aj tvoríme množstvo
odpadu. Každým nákupom vzniká nový odpad, ktorý už
pomaly ani nemáme kde dávať. Pomôcť odľahčiť situáciu,
môžete aj vo svojej domácnosti. Ľudia z Recyklátora, ktorí sa zaoberajú aj vzdelávaním v rámci recyklácie odpadu
Vám prinášajú niekoľko tipov, ako ho vytvoriť počas vianočných sviatkov menej, prípadne, ako dokonca využiť
odpad vo svoj prospech.

Mnoho detí si na rozbaľovaní darčekov užíva najmä trhanie. Sami si to zrejme dobre pamätáme. Pre uľahčenie
trhania aj menej ekologickej záťaže preto odporúčame
použiť papierový baliaci papier. Hnedý baliaci papier je už
dokonca recyklovaný. Nebojte sa ale ani použitia letákov, či
starých novín. Na spojenie Vám stačí špagát, či papierová
páska a s trochou vlastnoručných ozdôb dosiahnete ešte
krajšieho výsledku, ako pri plastových baliacich papieroch.

Nakupujte s vlastnými taškami

Pite “z vlastného” pohára

Vianoce zvyčajne so sebou prinášajú aj mnoho plastového odpadu a vreciek, ktoré nie je možné recyklovať.
Skúste si preto na nákupy zobrať vlastnú tašku z domu,
platenú, či plastovú, a taktiež vrecúška, či použité sáčky
znovu použiť na nákup zeleniny a ovocia.

Aby ste sa vyhli plastovým a polystyrénovým pohárom
v stánkoch s občerstvením, prineste si na varené víno, vianočný punč, či teplý čaj vlastný hrnček. Okrem toho, že šetríte prírodu Vám bude nápoj chutiť omnoho lepšie.
(red.)

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE BEZ ODPADU
√ papierový darčekový obal patrí do modrého zvona/
vreca (balíček zabelený v papieri)
√ mašlička z fólie (čo sa dáva na balíčky) patrí do žltého zvona/vreca
√ Rozbitá vianočná guľa patrí do čierneho kontajnera.
Veľkú časť vianočného odpadu tvoria obaly, ktoré
vieme triediť a následne recyklovať.

EKO VIANOCE

STROMČEKOVÁ DILEMA - živý alebo umelý, čo je ekologickejšie?

18

√ Živý vianočný stromček
Ak sú produkované lokálne, môžu byť environmentálne vhodnejšie ako ich plastové napodobeniny. Počas svojho rastu pomáhajú vstrebávať
skleníkový plyn CO2, produkujú kyslík. Čačina a živé
stromček patria do biologicky rozložiteľného odpadu. Najjednoduchší spôsob ako sa ho zbaviť je vyložiť stromček ku kontajnerom v stanovenom čase.
Spoločnosť Brantner Poprad zabezpečí ich zber
a neskôr sa budú kompostovať alebo inak recyklovať na mulčovaciu kôru pre rastliny.
X Umelý vianočný stromček
Je často vyrobený z PVC, ktoré môže byť karcinogénne, a stromček je takmer nemožné zreckylovať.
Absolútna väčšina umelých vianočných stromčekov
sa produkuje v Číne odkiaľ sa ku nám musia tisíce

kilometrov dovážať. Umelý vianočný stromček by
ste teda museli znovu používať viac než 20 rokov,
kým by sa jeho dopad na životné prostredie vyrovnal jednému živému stromčeku.
√ Okrem plastových a živých stromčekov existuje
však ešte aj tretia možnosť. Stromček si môžete
kúpiť v kvetináči, a potom ho nasadiť alebo si ho
jednoducho prenajať, či vyrobiť ho len z vetvičiek,
či zlepiť zo suchého dreva. Nápadov na stromčeky,
ktoré vlastne nie sú stromčeky, nájdete na internete
tiež množstvo.
√ BRKO - Popradčania majú k dispozícií aj hnedé nádoby na biologicky rozložiteľný odpad.
(red.)

Zmeny vývozov komunálneho
odpadu cez vianočné sviatky 2020:
24. decembra 2020 – sa vývoz realizuje bez zmeny
podľa harmonogramu.
25. decembra 2020 – sa vývoz presúva
na 26. decembra 2020.
01. januára 2020 –
sa vývoz presúva
na 02. januára 2020.
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Opravili okolie
i múr popradskej
mozaiky

Tisíce drobných kúskov,
takmer sto farebných
odtieňov. Okolie i múr mozaiky
pod názvom Vítanie Sovietskej
armády prešiel rekonštrukciou.

O autorovi mozaiky

H

oci doposiaľ nie je vyhlásená
za kultúrnu pamiatku, je súčasťou nášho mesta a nájdete ju
napríklad aj na ruských webových
stránkach. Okolie i múr mozaiky pod
názvom Vítanie Sovietskej armády
prešiel rekonštrukciou. „Na základe
nášho prieskumu i podnetov občanov sme vedeli, že mozaika je v zlom
stave a preto sme sa ju rozhodli znovu zrekonštruovať,“ uviedol primátor
Anton Danko. „Odstránený bol starý
okapový chodník, odkopané základy múru, prebehlo vysušenie muriva,
následne injektáž, úprava základu,
muriva a omietky. Okolitý terén bol
vyspádovaný od múru a bol zrealizovaný nový okapový chodník,” vysvetlila vedúca odboru výstavby MsÚ
Poprad Kristína Horáková.

Rekonštrukcia trvala 90 dní. Mozaika, bola odhalená 9. mája 1957 pri
príležitosti 12. výročia oslobodenia
Československa. Väčšou rekonštrukciou prešla aj v roku 2014. Riaditeľka
Tatranskej galérie Anna Ondrušeková
prezradila detaily o autorovi i samotnej mozaike. „Autorom mozaiky je
pomerne známy český umelec Karel

VEDELI STE, ŽE?

Je neuveriteľné aké detaily vedel
zobraziť

Minář. Mozaika je vyhotovená z tisícov drobných sklenených kúskov,
takmer sto farebných odtieňov. Je
to neuveriteľné aké detaily dokázal
prostredníctvom kociek a obdĺžnikov
rôznych veľkostí stvárniť. Všimnite
si žiarivé úsmevy všetkých postáv,
koláčiky na tanieri mladej dievčiny
v kroji, alebo vojenské vyznamenania na hrudi vojaka a postavy koní,
ktoré autor obzvlášť rád maľoval,
kreslil,“ opisuje. Ako dodala, možno
by bolo dobré pouvažovať o zápise
umeleckého diela do zoznamu kultúrnych pamiatok. „Je nielen kvalitným dielom, ale nosí v sebe silný
príbeh umelca, ktorý zažil nacizmus,
gestapo a pre svoj „šibeničný humor“
takmer na šibenici aj skončil. Majme
v úcte umelcov, pamiatky a odkrývajme ich príbehy,“ uzavrela.
Jana Pisarčíková

Karel Minář
bol maliarom, grafikom, sochárom, ilustrátorom a profesorom na
Akadémii
výtvarných umení
v Prahe, kde
pôsobil od
roku 1939
až do roku
1958. Je autorom viacerých významných
diel vo verejnom priestranstve napríklad
mozaiky a sgrafitá v hale Roľníckej poisťovne na Václavskom námestí, v budove Klas v Prahe, alebo návrhu výzdoby
kaplnky sv. Jána Krstiteľa v Chráme sv.
Víta taktiež v Prahe. Je zaujímavé, že svoje námety čerpal z prostredia Moravského Slovácka, ale aj Podkarpatskej Rusi.
Počas nacistickej okupácie sa zapojil do
odboja, za čo bol v roku 1943 uväznený. Ako väzeň v Brne vytvoril v sídle brnenského gestapa alegóriu slávenia slnovratu, v ktorej zosmiešnil nacistov. Na
vlastnej koži si vyskúšal, čo je to šibeničný humor, ako sám poznamenal. Hrozil
mu trest smrti, ktorý bol zmenený na 12
rokov po intervencii švédskej Akadémie
umenia. Našťastie si odsedel len 3 roky
v nemeckých väzniciach. Po oslobodení a ukončení 2.svetovej vojny sa vrátil
späť do Prahy, opäť ako profesor AVU.
Ako umelec realizoval tri veľké mozaiky
s tematikou oslobodenia: Oslobodenie
Prahy Červenou armádou v Prahe, Partizáni v Moravskej Třebovej a Odpočinok
Červenej armády, v pôvodnom názve
Odpočinek Rudé armády na slovácké
vesnici, vytvorenej v roku 1951. Táto
posledná je dnes inštalovaná v Poprade
pod názvom Vítanie Sovietskej armády
a v Poprade bola osadená až v roku 1957.
Preto máme rozdielne dátumy pri uvádzaní odhalenia (1957) a pri signovaní
autorom na mozaike (1951).
Anna Ondrušeková,
riaditeľka Tatranskej galérie
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Štvrťstoročie archívu
v Spišskej Sobote

Popradský archív bol v minulosti nazývaný „archív na kolieskach“. Niekoľkokrát musel
zmeniť svoje sídlo, kým sa v roku 1995 nepresťahoval do dvoch zrekonštruovaných
meštianskych domov v mestskej pamiatkovej rezervácii v Spišskej Sobote.
Tu uchováva archívny materiál od roku 1291 do súčasnosti.

VYBRALI SME Z HISTÓRIE

Z
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histórie archívu

ktorá už vtedy bola v asanačnom pásme. V roku 1972
sa tu mohol popradský archív konečne presťahovať.
V roku 1987 sa začali pre účely archívu rekonštruovať
dva meštianske domy v Spišskej Sobote, rekonštrukcia
ale prebiehala veľmi pomaly. Pre zlé existenčné podmienky bol v roku 1990 presťahovaný do dočasných
priestorov mestského úradu.

Vznikol zlúčením Okresného archívu v Poprade, Okresného archívu v Kežmarku, Mestského
archívu v Kežmarku, ktorého história siaha až do 15.
storočia a Mestského archívu vo Vysokých Tatrách so
sídlom v Starom Smokovci. V roku 1960 bolo sídlo archívu v Poprade s pracoviskami v Kežmarku, Starom
Rekonštrukcia meštianskych domov
Smokovci a Starej Ľubovni. V roku 1961 bol celý archív
presťahovaný do Starej Ľubovne. Keď v roku 1968 ďalMeštianske domy sa nachádzajú na západnej strane
šou územnou reorganizáciou opäť vznikol
námestia oproti Kostolu svätého Juraja. Pôokres Stará Ľubovňa, popradský archív sa
Reštaurátori vodne to boli pravdepodobne štyri typické
ocitol mimo sídla okresu. Znova bolo tremeštianske domy s prejazdom do dvora
objavili pri
ba hľadať priestory, pretože nový okres
pochádzajúce z 15. a 16. storočia. V 17. stopotreboval budovu zaplnenú archívnymi odstraňovaní ročí boli susediace domy zlúčené do dvoch
dokumentmi pre svoje potreby. Vtedy sa
väčších celkov. Obytné priestory boli na
starých
po prvýkrát spomína Spišská Sobota ako
prízemí, miestnosti na podlaží plnili funksídlo archívu. V roku 1968 bol uskutočnený
ciu skladov – sypancov, presvetlených okomietok
výber staveniska pre výstavbu okresného
nami z námestia. Výtvarne hodnotné diela
na fasáde
archívu po pravej strane cesty Spišská Sosa zachovali v tzv. bielom dome – fragfragmenty
bota –Matejovce za areálom čistiacej staniment neskorogotického portálu z prelomu
ce, 30 m od rieky Poprad. Aj keď bol tento
15. a 16. storočia, drevený trám datovaný
fresiek
návrh jednomyseľne schválený, Jednotné
rokom 1644 v malej zasadačke, nástenná
roľnícke družstvo Poprad – Spišská Sobomaľba – nápis v miestnosti (List apoštola
ta nesúhlasilo s vyňatím pôdy z poľnohospodárskeho Pavla Rímskym) s dreveným trámovým stropom, slúžiacej
pôdneho fondu pre výstavbu okresného archívu. Tento ako prednášková sála, portály. V tzv. ružovom dome sa
stav sa podarilo vyriešiť až v roku 1971, keď sa pre archív zachovala „čierna kuchyňa“. V 2. polovici 19. storočia
adaptovala polovica budovy bývalej starej papierne, boli sypance upravené na obytné priestory, pričom
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boli aj premiestnené okná a upravená fasáda. Tieto úpravy možno spojiť
s osobou vtedajšieho majiteľa domu
sobotského staviteľa Samuela Maukscha. Na prelome 19. a 20. storočia
boli domy zastrešené rovnou pultovou strechou, ktorá pri obnove bola
nahradená opäť štyrmi sedlovými
strechami pokrytými šindľom.
Reštaurátori objavili pri odstraňovaní starých omietok na fasáde
fragmenty fresiek znázorňujúce pravdepodobne sv. Juraja – bojovníka,
Immaculatu a sv. Antona Pustovníka.
Napriek tomu, že sa fresky zachovali
v torze, zdobia fasádu a pútajú zaslúženú pozornosť domácich obyvateľov
aj turistov.
V záujme využitia domov na archív
sa vytvoril jeden vzájomne prepojený
celok, ktorý v exteriéri na fasáde rešpektuje pôvodnú dispozíciu domov.
V interiéri boli domy prispôsobené
potrebám archívu (knižnica, bádateľňa, prednášková sála, malá zasadačka,
pracovne a depoty), pričom boli zachované všetky
historické prvky.
Archívne dokumenty

PhDr. Božena Malovcová
Štátny archív Poprad

VYBRALI SME Z HISTÓRIE

V archíve sú uložené písomnosti regionálneho charakteru z 13. – 20. storočia v množstve vyše 3000 bežných metrov, pochádzajúce zo súčasných okresov Poprad a Kežmarok. Najvzácnejší je Magistrát slobodného
kráľovského mesta Kežmarok a magistráty ôsmych spišských miest, ktoré boli v rokoch 1412 – 1772 v poľskom
zálohu. Medzi tieto mestečká patrili aj Poprad, Spišská
Sobota, Veľká, Stráže a Matejovce. Najvzácnejšími dokumentmi sú dve kultúrne pamiatky –
Erbová listina mesta Kežmarok vydaná
kráľom Matejom Korvínom v roku 1463
a Spišskosobotská kronika z polovice 15.
storočia. V archíve sa zachovala aj listina
Bela IV. z roku 1256 zachovaná v odpise
Spišskej Kapituly z roku 1314, v ktorej sa
po prvý krát spomína Poprad a Spišská
Sobota.
Popradský archív sídliaci v mestskej
pamiatkovej rezervácii Spišská Sobota
navštívili vzácne návštevy – prezidenti
Chorvátska, Švajčiarska a SR, diplomati, herci, zahraniční aj domáci historici a archivári. Popradské archivárky
usporiadali medzinárodné konferencie a semináre, výstavy, porady. Publikujú v odbornej aj regionálnej tlači
a spolupracujú s mestami a obcami
pri tvorbe monografií ako autorky
aj zostavovateľky. Načrtnutý prierez práce popradských archivárok
nie je úplný. Popri týchto aktivitách
vykonávajú všetky ostatné základné

archivárske činnosti, ktoré ich profesia vyžaduje – triedenie a usporiadanie, preberanie archívnych dokumentov, inventarizovanie, vyhotovenie súpisov, vybavovanie stránok, zabezpečenie bádateľskej agendy i predarchívnej starostlivosti, vykonávanie štátneho odborného
dozoru u pôvodcov registratúr a ďalšie práce, ktoré sa
v styku s verejnosťou každodenne v archíve vyskytnú.
V roku 2014 ocenil prácu archivárok primátor mesta
Poprad Ing. Anton Danko pri 60. výročí organizovaného
archívnictva na Slovensku za odbornú činnosť a prezentáciu archívu pred verejnosťou.
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Povedali Slávni
„Pred manželstvom majte oči otvorené,
v manželstve ich trochu prižmúrte.“
		
William Shakespeare, anglický dramatik a básnik

Manželstvo uzavreli

Spoločenská kronika

23. októbra
31. októbra
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- Mgr. Martin Pajonk a Kristína Giláková
- Mgr. Martina Štecová a Tomáš Ballay

ROZLÚČILI SME SA
15. 10.
19.10.
20.10.
21.10.
26.10.
27.10.

28.10.
29.10.
30.10.
2.11.
3.11.
4.11.
5.11.

6.11.
9.11.
10.11.
13.11.

v Matejovciach s Pavlom Beckom
vo Veľkej s Monikou Fabiankovou
vo Veľkej so Štefanom Labudom
vo Veľkej s Jozefom Harabinom
vo Veľkej s Margitou Kocúrovou
vo Veľkej s Valériou Holotňákovou
vo Veľkej s Pavelom Boroňom
vo Veľkej s Michalom Dorom
vo Veľkom Slavkove s Dušanom
Dončákom
vo Veľkej s Petrom Sochorom
vo Veľkej s Darinou Bednárovskou
vo Veľkej s Dušanom Kopčákom
vo Veľkej s Ing. Jánom Paľom
vo Veľkej s Tiborom Krkoškom
vo Veľkej s Jozefom Rusiňákom
vo Veľkej s Agátou Korzuchovou
vo Veľkej s Janou Miškovskou
vo Veľkej s Josefom Hovorkom
vo Veľkej s Irenou Fujašovou
v Strážach pod Tatrami s Františkom
Ratkošom
vo Veľkej s Antonom Kuchtom
vo Veľkej s Máriou Magdalénou
Matiaškovou
vo Veľkej s Annou Bartkovou
vo Veľkej s Víťazoslavom Bořekom
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Lekárne, ktoré zabezpečujú lekárenskú starostlivosť v rámci
prevádzkových hodín počas pracovných dní, soboty a nedele:
24.12.2020
25.12.2020
26.12.2020
31.12.2020

Diecézna lekáren sv. Lukáša, Alžbetina 21, Poprad, 8:00 - 21:00
Dr. Max, Francisciho 4977/22, Poprad, tel. 0901961134 , 8:00 - 21:00
Lekáren Dr. Max, 1. mája 30, Poprad, 8:00 - 21:00
Lekáren BENU, Teplická cesta 4359/3, Poprad, 8:00 - 13:00
Lekáren BENU, OD Kaufland, Moyzesova 4067/3, Poprad,
tel. 0905821914, 8:00 - 13:00
Lekáren Dr. Max, OC Kaufland, Jirího Wolkera, Poprad,
tel. 0901961195, 8:00 - 13:00
Dr. Max, Dlhé hony 1, Poprad, 9:00 - 13:00
EKOLEKÁREN Poprad, OC FORUM, vchod z Francisciho ulice,
Námestie Sv. Egídia 3290/14, Poprad, 9:00 - 13:00
Lekáren LIMBA, Podtatranská 2501, Poprad, tel. 0527722657,
13:00 - 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

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok
Sobota, nedeľa, sviatky

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok
Sobota, nedeľa, sviatky

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

ošetrovanie pacientov
večerná prestávka
ošetrovanie pacientov
ošetrovanie pacientov
obed
večerná prestávka

16:00 – 22:00
07:00 – 22:00

Zubná pohotovosť
Lokalizácia: budova hlavnej vrátnice,
Ordinačné hodiny:
1. poschodie, číslo dverí 102
Sobota, nedeľa, sviatky
09:00 – 12:00
Telefonický kontakt: 052 / 7125 613							
								 ZDROJ: Nemocnica Poprad

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Rozpis zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby
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FOTO: Marek Vaščura

Slávny
tréner oslávil
sedemdesiatku

Po rozdelení Česka a Slovenska sa stal prvým trénerom slovenskej hokejovej
reprezentácie, ktorú expresne rýchlo doviedol zo suterénu až medzi elitu.
Trénovať začal už ako 28-ročný. Jeho meno poznajú hokejoví odborníci
všade vo svete. Legendárny tréner Július Šupler nedávno oslávil okrúhle
jubileum, no v dobe pandémie len veľmi skromne. Jeho bohatú kariéru
zhrnul v nasledujúcom rozhovore pre mesačník Poprad.

A

ký bol váš prvý kontakt s hokejom?

„Mal som v živote to šťastie, že sme
bývali asi 200 metrov od starého zimného
štadióna. Hneď vedľa cesty bol potok, ktorý
v zime zamŕzal a tam sme sa realizovali. Na
prvý tréning ma doviedol Anton Babony, ktorý bol v tom čase brankárom HC Tatry. Veľmi
ma motivovalo, keď som videl, ako to na ľade
žije a ako lietali puky. Impulzom však bolo aj
to, že skoro každý Popradčan hral hokej.“
To ste nikdy nemali obdobie, kedy by vás
hokej omrzel alebo vás museli rodičia nútiť?
„Moja mamka ma v živote nevidela hrať
hokej. Otec videl prvý zápas, až keď som
mal osemnásť rokov a mal som prestúpiť do
Slovana Bratislava. Vôbec ma nekontrolovali
a ani nevozili na tréningy. Aj v čase, keď mali
školopovinné deti zákaz chodiť von po ôsmej
hodine večer, som vyliezol na povalu a cez
strešné okno som sledoval a počúval, čo sa
na štadióne deje. Takýto vzťah k hokeju ma
neopustil do dnes.“
Začali ste trénovať už ako 28-roční. Ako to
celé vzniklo?

„V Poprade bol vtedy prezidentom klubu pán Červeň a on bol zástancom toho, že
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24 až 25-roční hráči už boli mimo hry. Stále
som hrával, keď k nám prišiel tréner Šindelář.
Práve on mi povedal, že by bolo dobré, aby
som sa už venoval trénerstvu. Na rozhodnutie som mal dva dni, ale myslím si, že som sa
rozhodol dobre.“
Netrvalo dlho a začali ste so slovenskými
tímami zbierať cenné úspechy…
„Už v kvalifikácii o postup do federálnej
ligy proti Brnu sme dokázali s pánom Šindelářom veľké veci. Dodnes mám v pamäti celý
priebeh zápasov a fantastickú atmosféru na
štadiónoch. V každom hokejistovi som od
začiatku videl hlavne človeka, keďže som bol
krátko pred tým ešte jedným z nich. Bolo to
teda veľmi ťažké vyzuť korčule a začať trénovať. Neustále som si všímal prácu iných
trénerov a priúčal sa. Boli to krásne časy, či
už neskôr na lavičke Liptovského Mikuláša,
alebo Trenčína. Výsledky ma posúvali stále
dopredu a nakoniec ma katapultovali do pozície hlavného trénera reprezentácie.“
Ako si spomínate práve na to, keď po rozdelení republík padlo Slovensko až do
C-kategórie majstrovstiev sveta a vy ste
národný tím expresne rýchlo odprevadili
cez „B-čko“ až medzi elitu?
„Boli to krásne chvíle, ale nebola to len
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moja zásluha. Pričinili sa o to všetci, ktorí sa v tom čase
okolo slovenského hokeja pohybovali. Každý pracoval na
doraz. Zvíťazila vôľa po víťazstve a túžba presadiť sa na
medzinárodnom fóre. Som rád, že som mohol byť pri tom.
Čerešničkou na torte bolo, že sa C-kategória hrala v Poprade a v Spišskej Novej Vsi.“

sme sa stretli len v úzkom kruhu. Keď si spomeniem na
okrúhlu 40-ku, či 50-ku v Trenčíne, tak to sa nedá vôbec
porovnať. Vtedy sme končili ráno o siedmej. Niekedy však
stačí malá pozornosť, či gratulácia. Esemesiek som dostal
asi 200. Uvidíme, aké budú podmienky a možno sa k nejakej oslave 70-ky vrátim aspoň v rodinnom kruhu.“

Seriálu spomínaných svetových šampionátov však
predchádzala aj nezabudnuteľná olympiáda v Lillehameri, kde ste ostali pred bránami semifinále po nešťastnom súboji s Ruskom…

Čo teraz vlastne legendárny tréner Július Šupler robí?

„Všetko sa to začalo už olympijskou kvalifikáciou
v Sheffielde, ktorú sme vyhrali. Samotná olympiáda bola
úžasná. Vyhrali sme skupinu po remíze so Švédmi a rozhodujúceho zápasu s Rusmi mi bolo ľúto. To človeka zabolí. Bola to negatívna spomienka, ale aj taká ma posúvala ďalej, pretože prehry sú tiež krôčikom k víťazstvám.“
Vtedy ste na Rusov nespomínali v dobrom, ale napokon osud zariadil, že rusky hovoriace krajiny vám
prirástli k srdcu. Najmä asi lotyšská Riga, kde ste odštartovali ďalšiu etapu trénerskej kariéry. Je to tak?
„Od mladého veku som preferoval kombinačný hokej,
ktorý produkovali najmä Rusi. Rozhodujúcim momentom bolo, že som pred tým trénoval v Slovane Bratislava
a spoznal som Norika Sejejsa. Ten videl, že by to mohlo
v Rige fungovať. Dvakrát sme sa napokon stali majstrami Lotyšska a na diaľku tieto úspechy sledoval aj pán Tichonov. To rozhodlo o tom, že som ďalej kráčal ruskou
cestou. Boli to krásne časy. Byť napríklad súčasťou kabíny
CSKA Moskva, kde pôsobili historicky známe mená, bolo
niečo elektrizujúce. Táto životná etapa mi dala veľmi veľa
a treba povedať, že nie je jednoduché vydržať deväť sezón v ruskom hokeji.“
Máte za sebou bohatú a pestrú trénerskú kariéru, ale
na hokej ste stále nezanevreli. Ešte v uplynulej sezóne
ste robili konzultanta v Lotyšskom tíme Liepaja. Stále
máte chuť pomáhať hokeju?
„Je príjemné stále stretávať ľudí na miestach, kde som
zanechal určitú stopu. Po tých rokoch má z toho človek
dobrý pocit. Vôbec to nie je tom, že som ukončil svoju kariéru. Všetko je možné. Konzultácie prebiehajú stále, pokiaľ
je o to záujem. Rád poradím a keď vidím, že to spôsobilo
pozitívnu zmenu, tak ma to teší.“
Ocenením dlhoročnej práce je vaše meno už naveky
vtesané do kroník siene slávy slovenského, ako aj popradského hokeja. Ako vnímate toto ocenenie?
„Ovplyvnilo to viacero faktorov. Asi šesťkrát som sa stal
trénerom roka vo federálnej či slovenskej lige. V americkom Portlande sme vybojovali Memorial Cup a byť mužom roka v Rige bolo tiež niečo úžasné. Stal som sa prvým
cudzincom, ktorý mal tú česť. Vážim si preto každé ocenenie a som rád, že som sa dostal do spoločnosti legiend slovenského hokeja.“

„Oslavy neboli takmer žiadne. Pri limite šesť ľudí

Blížia sa Vianoce, ktoré nebudú asi také, ako inokedy.
Čo by ste v tejto súvislosti zaželali hokejovej rodine
v Poprade?
„V Poprade bola vždy dobrá atmosféra a zvlášť teraz je
vidieť, že ľudia stále myslia na svoj klub. Určite aj hráčov
potešila pozornosť v podobe plyšákov, či balónikov na tribúnach. Je to správne. Cítiť tú spolupatričnosť a chuť opäť
sa stretnúť na štadióne. V tejto dobe je preto prvoradé zaželať všetkým pevné zdravie. Hráčov nech obchádzajú zranenia a nech tréneri majú šťastnú ruku. Nech sa tá pohoda
prenesie aj do rodín. Želám všetkým veľa šťastia a úsmev
na tvári.“
Marek Vaščura

Július Šupler
Narodil sa 27. októbra 1950 v Poprade, kde
začal aj hráčsku kariéru. Odtiaľ prešiel do Liptovského Mikuláša a pôsobil aj v Slovane Bratislava
a VSŽ Košice.
Trénovať začal ako asistent v Poprade, v rokoch 1985-87 bol hlavným trénerom tohto klubu.
V sezóne 1988-89 vyhral s Liptovským Mikulášom
1. SNHL. V sezóne 1997/92 získal s Duklou Trenčín
česko-slovenský titul. V roku 1993 bol vymenovaný za prvého trénera slovenskej reprezentácie, ktorá v roku 1994 vyhrala C-kategóriu a o rok
neskôr B-kategóriu MS. Cenným úspechom bolo
i 6. miesto pri olympijskej premiére v Lillehameri
1994.
V rokoch 1996-2006 viedol rôzne kluby - získal
tituly s Portlandom (WHL), Slovanom Bratislava
a HK Riga 2000. V roku 2006 bol opätovne vymenovaný za trénera národnej reprezentácie a pôsobil pri nej do roku 2008.
V KHL trénoval Dinamo Riga (2008 – 2011),
CSKA Moskva (2011 – 2012) a Donbas Doneck
(2012 – 2013). Od októbra 2013 bol trénerom HKM
Zvolen, pomáhal aj dorastencom Popradu a naposledy v minulej sezóne pôsobil ako konzultant
lotyšského tímu Liepaja.
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Nedávno ste oslávili okrúhle životné jubileum – 70 rokov. Bol vôbec priestor na nejaké veľké oslavy v tejto
neľahkej dobe?

„Je to bežný život dôchodcu – mám voľno. Ráno vstanem a nikam sa neponáhľam. Po raňajkách a kávičke si
idem pre noviny a poprechádzam sa. Každý druhý deň
podvečer dokážem ukrojiť aj osem kilometrov. To mi pomáha. No a nesmie chýbať sledovanie televízie, zvlášť
v tejto dobe. Nenechám si ujsť hokej v rôznych krajinách
a sledujem aj úspechy popradského tímu.“
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Šachový
rok ako
z rozprávky

Šimon Rybka je šachu verný odkedy objavil prvú šachovnicu u deda.
Má snahu neustále sa zlepšovať a to prináša svoje ovocie. V štrnástich
rokoch dosiahol doposiaľ svoje najväčšie úspechy. Stal sa Majstrom
Slovenska v rapid šachu a nesklamal ani na medzinárodnej scéne.

A

ko si sa dostal k šachu?

„Bol som na návšteve u deda a objavil som
v jeho stole krabicu, v ktorej sa ukrýval šach.
Môj otec to vedel hrať a tejto hre ma priučil. Začalo ma
to baviť a neustále som sa zlepšoval.“
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Si členom šachového oddielu TJ LŠ Vd Poprad. Aká
bola cesta do tohto klubu?
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„Po prvýkrát sa mi poradilo vyhrať Majstrovstvá
Slovenska v rapid šachu a veľmi si cením aj 23. miesto
na Majstrovstvách Európy, takisto v rapid šachu.“
Tento rok je iný aj z pohľadu situácie, aká vládne
vo svete. Ako teda tieto turnaje prebiehali?

„Majstrovstvá Slovenska som stihol ešte za normálnej účasti, ale európsky šampionát sa už konal online.
„Začal som porážať otca a už som nemal s kým Bol v tom veľký rozdiel. Keď máte súpera pred sebou,
doma hrať. Prihlásil som sa na krúžok do
tak viete odhadnúť, či má z niečoho obavy
Centra voľného času v Poprade, kde som
a dokážete urobiť ťah, ktorý nečakal. PsyV šachu
spoznal pána trénera Marciho a zopár ďalchika robí svoje. Online spôsob bol iný. Súexistujú
ších kamarátov. Naberal som ďalšie skúsepera som nevidel a mal som pocit, akoby
súradnice,
nosti, a tak ma začal trénovať pán tréner
som hral proti počítaču.“
Kopnický v terajšom klube.“
po ktorých
Ako vyzerá príprava a tréning na takéŠach je kráľovská hra a nie je jednoto
turnaje?
sa figúrky
duché naučiť sa všetky kombinácie
„Na tieto turnaje ma už pripravoval trépohybujú.
a schémy. Ako si pokročil?
ner Tomáš Krak z Košíc, ktorý je trénerom
„Myslím si, že som stále celý princíp tejto hry nepochopil. Slovenského šachového zväzu. Pripravoval som sa na prUčím sa nové veci a možno z polovice už tomu rozumiem.“ vých desiatich hráčov, s ktorými som sa mohol stretnúť.
Preberali sme rôzne varianty otvorenia partie, kombináV predchádzajúcich rokoch si už niečo povyhrával,
cie a dokonca triky. Z jednotlivých otvorení vznikajú schéale tento rok považuješ za svoj doteraz najúspešmy a z nich aj koncové hry. To bolo potrebné sa naučiť.“
nejší. Prečo?

December 2020
Šachista musí byť zrejme aj dobrým
žiakom v škole. Využívaš pri tejto
hre napríklad matematiku?
„S matematikou to určite súvisí, ale
hlavne s predstavivosťou. Treba si vedieť predstaviť, ako sa chcete s figúrkami po šachovnici pohybovať. Treba mať
aj dobrú pamäť na všetky plány, schémy a varianty.“
V súčasnosti je atraktívne hrať šach
naslepo s viacerými hráčmi. Trúfaš si
už na takéto pokusy?
„Toto som už skúšal napríklad pred
veľmajstrom, ale aj sám na tréningových partiách. Zobral som k sebe pár
kamarátov a hral som s nimi naslepo.
Išli sme po meste, rozprávali sme sa
o šachu, hádali sme jednotlivé ťahy
a takto sme hrali partiu aj bez šachovnice.“
Ako to funguje?
„V šachu existujú súradnice, po ktorých sa figúrky pohybujú. Keď poviete, že váš jazdec sa
pohne na B3, tak viete, že ide na tretie políčko v stĺpci
B. Takto si premietnete partie v hlave, aj keby ste hrali
s desiatimi hráčmi naraz.“
Začínaš zbierať zaujímavé ocenenia a tak predpokladám, že v šachu chceš pokračovať aj naďalej. Je
to tak?
„Určite by som chcel v šachu pokračovať. Medzi
moje ciele patrí zisk titulu medzinárodného majstra.
Na to ale treba pozbierať potrebný počet bodov, splniť
určité normy a povyhrávať nejaké turnaje s kvalitnými
hráčmi.“
Marek Vaščura

Šimon v očiach trénera
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Bartolomej Marci: „V dnešnej dobe robia šachu
veľkú konkurenciu hry na počítačoch a rôzne aplikácie. Preto je ťažké mládež k tejto hre pritiahnuť.
Vždy sa ale niekto nájde a môžem povedať, že tí,
ktorí na šachoví krúžok chodili, dosiahli aj vyššie
vzdelanie. Keď príde adept do krúžku, tak mu musím šach podať tak, aby ho to zaujalo a neodradil
som ho. Tréning nie je len o samotnom šachu.
Osobne doma prevádzam mentálny tréning a pred
každým krúžkom s deťmi robím rôzne zábavné
koncentračné cvičenia. Snažím sa počas tréningu
dosiahnuť to, aby si hráč čo najviac vecí zapamätal. Práve Šimonov talent sa od začiatku prejavoval
v tom, že keď sme niečo prebrali a ja som ho na
to na druhý deň počas tréningovej partie naviedol,
tak on si všetko pamätal. To ma tešilo. Samotný
talent však nestačí. Treba
mať vhodné podmienky
a podporu rodičov. Napríklad, keď sme mali turnaj
v Starej Ľubovni, tak si celá
rodina zobrala dovolenku,
len aby tam mohol Šimon
hrať. K talentu samozrejme patrí aj usilovnosť
a práca nad šachovnicou,
lebo len opakovaním sa
človek stáva majstrom.
Každá cesta k vrcholu je tŕnistá a aj Šimon zažil trpké
prehry. Je však nezdolná
povaha, neustále bojuje
a je to jednoducho súťažný typ.“

27

Mesačník

POPRAD

FOTO: Marek Vaščura

Líšky sa pripravujú
v neistote
Súčasná pandemická doba športu príliš nepraje
a pocítili to aj popradské hokejistky. Tie mali
v aktuálnej sezóne premiérovo hrať nadnárodnú
súťaž, ale plány im skrížil koronavírus. Napriek
tomu sa pustili do tréningu v skupinách
a čakajú, či sa budú môcť vrátiť do diania aspoň
v slovenskej lige, ktorú načali jediným zápasom
ešte v polovici októbra.

Ž

enská hokejová extraliga bola pozastavená v októbri.
Aj Popradské líšky tak ostali bez zápasovej záťaže. Po
uvoľnení opatrení sa pustili aspoň do skupinového
tréningu. „Všetko zlé je na niečo dobré. Podobne ako v prvej
vlne pandémie sme si povedali, že sa zameriame na rozvoj
veľkej sily, ktorú nemôžeme rozvíjať počas letnej prípravy.
Celé mesiace sme boli zamknutí v posilňovni. Teraz sa venujeme individuálnej činnosti, keďže na ľade môžu byť len
štyri hráčky, ja a brankárka,“ uviedol tréner Popradských
líšok Ivan Bednár, ktorý sa snaží každej skupine ušiť tréning
na mieru. Káder ostal pokope a dievčatá hokej aj napriek
obmedzeniam neomrzel. Skôr naopak. „Je ťažké v týchto
časoch udržiavať kolektív, keď sa nemôžeme stretávať. Maximálne si napíšeme, ako sa darí každej skupine, či sú všetci
zdraví a podobne. Hokej je však vášeň a my čakáme na informáciu, kedy budeme môcť začať hrať. Kvôli tejto situácii
by to určite žiadna z nás nechcela zabaliť,“ povedala kapitánka tímu Bianka Šuliková.
Túto sezónu berú líšky ako prípravu na nadnárodnú súťaž EWHL, do ktorej sa chceli prihlásiť už v tomto roku. Tré-

ner Ivan Bednár vie, čo dievčatá od
budúceho ročníka čaká. „Poznám
túto súťaž i silu súperiek. V každom
tíme pôsobia dve až tri zámorské
hráčky, ktoré sú rozdielové. Ostatné sa za nimi ťahajú. Myslím si, že s líškami by sme tam neboli iba do počtu. My chceme aj túto ligu vyhrať a do Popradu priniesť pohár EWHL,“
vyslovil smelé plány I. Bednár.
V súčasnosti sa ale popradské hokejistky pripravujú v neistote, či sa aspoň ženská hokejová súťaž na Slovensku dočká reštartu. „Vôbec nevieme, ako a kedy sa bude hrať. Nikto
zo zväzu nám na to nevie odpovedať,“ zdôraznil I. Bednár.
„Chýbajú nám zápasy a súperenie. Nadnárodnú ligu sme
brali ako výzvu a o to viac sme trénovali. Chceme konečne
hrať aspoň na Slovensku. Nevieme sa dočkať, kedy sa stretneme spoločne na jednom ľade,“ dodala B. Šuliková.
Optimistické prognózy naznačovali, že už v decembri by
sa mohlo začať opäť hrať. Na stole je ale aj verzia s reštartom
až v januári.
Marek Vaščura

Futbalisti sa dočkali reštartu
Futbalisti FK Poprad nehrali súťažný zápas viac
ako mesiac. Po prerušení II. ligy sa pripravovali
individuálne v domácich podmienkach. Po
uvoľnení opatrení však dostala zelenú aj ich súťaž
a bolo potrebné sa na to pripraviť. Do konca kalendárneho
roka si Popradčania naplánovali štyri dohrávky jesene.
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a prvom spoločnom tréningu sa popradskí futbalisti zišli 17. novembra a mali len týždeň na to, aby sa
pripravili na svojho najbližšieho súpera. „Očakávali
sme reštart súťaže až vo februári, ale Únia druholigových
klubov prijala iné rozhodnutie. Museli sme sa prispôsobiť
a spustili sme tréningový proces. Počas prestávky sa každý
pripravoval individuálne, pretože systém tréningu v skupinách podľa nás nemal veľký význam,“ uviedol manažér
FK Poprad Roman Pazúr. „Nemali sme veľa času a tak sme
chlapcov nechceli preťažiť. Myslím si, že toho veľa aj tak
nestratili. Každý prišiel na prvý tréning pozitívne naladený
a chuť hrať futbal im nechýbala,“ povedal tréner FK Poprad Stanislav Ďuriš.
Hráči sa na spoločný tréning tešili. „Som rád, že môže-

me pokračovať takto spolu. Individuálna príprava je náročnejšia, pretože sa človek musí prinútiť robiť všetko sám.
Vychádzalo to len na nejaké behy a silu. Verím však, že sa
každý doma pripravoval poctivo a dohrávky jesene zvládneme,“ vyhlásil kapitán tímu Matej Grešák.
Zo štyroch dohrávaných zápasov odohrali Popradčania iba jeden doma a to hneď ten prvý proti Podbrezovej.
V dohrávke 9. kola prehrali v utorok 24. novembra s ašpirantom na postup 0:4. Zápas 13. kola v Púchove sa hral po
uzávierke vydania mesačníka Poprad v sobotu 28. novembra. 15. kolo si zverenci S. Ďuriša naplánovali v sobotu 5.
decembra v Košiciach a dohrávku 10. kola v stredu 9. decembra v Žiline proti miestnemu B-tímu.
Marek Vaščura
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Organizovať
tréningy
v skupinách
nie je malina

V

Budúcnosť výchovy mládeže v športových kluboch bola a stále
je počas koronakrízy otázna. Ľady sa však pohli a trénovať
v malých skupinách mohli začať aj popradské deti. Privítali to
malí hokejisti, ale aj basketbalistky. Zorganizovať tréningy pre
päťčlenné skupiny pri početnej základni je ťažšie, ako by sa
mohlo zdať.

novembri sa v rámci aktuálnych opatrení rozhodli
v klube HK Poprad pustiť najmenšie deti na ľad aspoň v skupinách a to po dohode s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade a vedením základnej školy v Spišskej Sobote, kde sídlia hokejové triedy.
„Dospeli sme k názoru, že športové hokejové triedy z prvého stupňa by mohli spolu trénovať podľa rozvrhu, keďže
v ňom majú tréningový proces zaradený. Nedochádza
pritom k mixovaniu detí z iných škôl,“ uviedol riaditeľ HK
Poprad Ľudovít Jurinyi. Nakoniec platí, že deti môžu trénovať, ale v menších skupinkách. Pri žiakoch druhého stupňa
musel mať klub na pamäti aj dištančnú formu vzdelávania.
„Museli sme tréningový proces prispôsobiť tak, aby škola
bola prioritou,“ zdôraznil výkonný riaditeľ HK ŠKP Poprad
František Štolc. Aj tu bolo dôležité precízne plánovanie.
„Bolo ťažké urobiť rozvrh ľadu tak, aby sa tréner vystriedal
pri všetkých skupinách, pričom sa žiadna z nich nemohla
stretnúť v šatni. Snažili sme sa dodržať všetky opatrenia,“
povedal F. Štolc. Vírus si nevyberá a ani to nemusí byť najbezpečnejší spôsob. Je to však cesta, ako vrátiť deti späť

k pohybu. „Ak by niekto prejavoval známky nákazy, tak
automaticky ide do karantény a bude pretestovaný spolu
s ostatnými,“ upresnil Ľ. Jurinyi.
V Basketbalovej akadémii mládeže Poprad rozvrhli
tréningy mládeže tak, aby sa aspoň na pol hodinu každá
malá hráčka na palubovku dostala čo najčastejšie. „Nie je
to jednoduché, ale je to aspoň niečo. Deti sa tešia, že majú
pohyb a my dodržiavame všetky opatrenia, ktoré máme
dané. Deti potrebujú kolektív a byť sociálne zaradené.
Tréningy v skupinách majú jedinú výhodu a to v tom, že
sa venujeme viac technike a máme viac času na individuálnu prípravu,“ prezradila trénerka BAM Poprad Vitalia
Bolozová. Vymyslieť tréning pre každú päťčlennú skupinu
nie je len tak. „Nevieme, či máme s deťmi behávať, robiť
atletickú abecedu alebo sa venovať individuálnej činnosti,
ktorá je v tomto veku pre deti dôležitá. Snažíme sa využiť
zo všetkého niečo, nakoľko sú tréningy veľmi krátke,“ povzdychla si V. Bolozová.
Marek Vaščura

BAM Poprad

V

Popradské basketbalistky v novembri dohrávali dva
zameškané zápasy extraligy kvôli nútenej pauze
a následne už išli podľa plánu.

ŠPORT

šiestich novembrových dueloch zaznamenali zverenkyne trénera
Milana Veverku dve víťazstvá a štyri prehry. Dokázali poraziť Spišskú
Novú Ves a po druhýkrát v sezóne i tím UMB Banská Bystrica a prepracovali sa na šieste miesto v tabuľke.
Priebežný plán BAM Poprad v decembri: 11. kolo 5.12. Sp. N. Ves –
Poprad, 12. kolo 12.12. o 17:30 Poprad – Piešťany, 13. kolo 19.12. o 17:30
Poprad – ŠKP B. Bystrica a dohrávka 6. kola 31.12. Piešťany – Poprad.
Základnú časť by mali Popradčanky ukončiť zápasom 14. kola 9. januára v Šamoríne.					
Marek Vaščura

29

Mesačník

POPRAD

H

FOTO: Marek Vaščura

Filip Mešár
si vypýtal
pozvánku
do reprezentácie

okejová extraliga na Slovensku sa naplno rozbehla
a tímy v rýchlom slede ukrajujú porcie zápasov z plánovaného programu i zameškaných dohrávok. Stále
je to bez divákov, ale popradský hokejový klub v spolupráci s nimi robí všetko preto, aby sa hráči cítili počas zápasov
komfortne. Spoločnosť na tribúnach robia „Kamzíkom“
plyšové hračky, ktoré počas Vianoc tradične potešia deti
v rôznych zariadeniach, ale nechýbali ani nahrávky pokrikov
priaznivcov, ktoré zneli z reproduktorov na štadióne. Samotní fanúšikovia vyzdobili sedadlá dresmi zo svojej zbierky
a sektor fanklubu balónmi pre šťastie.
Atmosféru v tíme, ktorý okupuje prvé priečky si užíva aj
16-ročný Filip Mešár. Od začiatku sezóny sa usadil v základnej zostave a dokonca, pri absencii kapitána Patrika Svitanu, dostal šancu v prvom útoku po boku Marcela Haščáka
a Dávida Skokana na tri zápasy. Svojím výkonom nesklamal.
„Snažil som sa hrať čo najlepšie. Som za túto šancu veľmi
vďačný. Proti Slovanu som odohral v prvej päťke už iba polovicu zápasu, ale to nevadí,“ pousmial sa mladý perspektívny
útočník Popradu, podľa ktorého je výhodou, že hrá v tíme,
kde sú všetky formácie vyrovnané. „Takto je jedno, v ktorej

z nich hrám. Ide o to, aby som hral čo najviac,“ zdôraznil.
Jeho pozícia v tíme zaujala aj reprezentačného trénera
juniorského výberu Slovenska Róberta Petrovického, ktorý
ho povolal na kemp do Zvolena pred svetovým šampionátom. Filip sa tejto pozvánke potešil. „Nečakal som ju, ale
myslím si, že za ňu môžem ďakovať najmä vedeniu HK Poprad a pánovi trénerovi Mikulovi, pretože mi dávajú príležitosť hrať za áčko. Konkurencia v tíme je veľmi veľká, ale určite zabojujem o miesto na MS,“ povedal pre klubový web po
zverejnení nominácie.
Marek Vaščura
Decembrový program HK Poprad: dohrávka 8. kola 1.12.
o 18:00 Poprad – Košice, 19. kolo 4.12. o 18:00 Košice – Poprad, 20. kolo 6.12. o 16:45 Poprad – Zvolen, dohrávka 5.
kola 8.12. o 18:00 Poprad – N. Zámky, 21. kolo 11.12. o 17:00 L.
Mikuláš – Poprad, 22. kolo 13.12. o 18:00 Poprad – Trenčín,
dohrávka 6. kola 18.12. o 18:00 Poprad – Miškovec, dohrávka
9. kola 20.12. Zvolen – Poprad, 23. kolo 22.12. o 18:00 Poprad
– Miškovec, 24. kolo 26.12. o 16:00 Michalovce – Poprad, 25.
kolo 28.12. o 18:00 Poprad – Košice a 26. kolo 30.12. o 18:00
Miškovec – Poprad.

Žijeme v ťažkej a pre mňa nie veľmi pochopiteľnej
dobe. Ale to nám nijako nebráni čítať, myslieť, hádať. Želám vám veľa, veľa zdravia - aj pri čítaní tejto hádanky.
Keď ju začali stavať, tak som si pohŕdavo povedala :
ďalšia škaredá krabica uprostred škaredých krabíc. Je tam
toho! Toľko papalášov sa unúvalo prísť sem pod Tatry, aby
poklopali základný kameň pre radosť všetkých novinárov
a fotografov. Dokončili ju a bolo mi to hneď jasné : škatuľa
od topánok kol-dokola ozdobená hnedými lištami, aby
vyzerala aspoň trochu sexy.
Ale potom som si prečítala jedovaté hodnotenie bratislavských novinárov a to ma zaujalo. Tak viem, že základný kameň položili 15. 8. 2005. V novembri 2006 bola
dokončená.
A stalo sa čosi neuveriteľné: na medzinárodnej konferencii Oceľové konštrukcie 2006 bola ocenená 2. cenou za
odvážny a dizajnérsky návrh oceľovej konštrukcie. Rok na
to dostala hlavnú cenu Stavba roka 2007. To už Bratislava
prežiť nemohla. S potešením som prelúskala článok, kde
sa pisateľ poburoval nad takou hlúposťou. Lebo aj hlavné
mesto prihlásilo podobné stavby do súťaže a tie nevyhrali ani hašlerku do vrecka. Taká nehoráznosť! Predsa nikto
nevie, kde ten Poprad je, zato Bratislava…
Na hlavnú fasádu s pekným preskleným vchodom pripevnili názov. Dve slová, jedno červené, druhé biele. Pred
ním je chodníková fontána s vodnými a svetelnými efektami. V zime ľad pre deti na korčuľovanie. Hala vo vnútri
je veľká vec, 50 x 30 metrov. Drevená podlaha dovezená
z Dánska UNO BAT 62+. Je to pre mňa taký nezmyselný

názov, že som ho sem proste musela napísať. Je celoplošne odpružená. A tak už viem, prečo sa mi po nej tak dobre kráča, aj keď moja nadváha je kolosálna.
Bola som tam na módnej prehliadke, kde niektoré
šaty vyzerali tak, akoby ich trhal pes. Videla som a spievala som spolu s ostatnými divákmi všetky skvelé piesne
Mira Žbirku. Nebola som vo fitku (nič pre mňa), ani v rehabilitačnej časti. Ani v reštaurácii. Škoda, možno nabudúce.
Ale vždy, úplne vždy ma rozosmeje prospekt, z ktorého som sem opísala veľa technických informácií.
Ten, kto ho robil, má určite kockatú hlavu a oči na jej
zadnej strane. Lebo nad fotografiu tejto stavby na prvej
strane prospektu, umiestnil pekne do biela zasnežený
hlavný hrebeň Vysokých Tatier akoby takú korunu. Pritom
tieto skvelé kopce ležia na úplne, ale úplne inej strane.
Žeby to bol pomstychtivý človek z Bratislavy?
O akej budove tu píšem? Napíšte správny názov stavby a jej adresu.
Svoje odpovede posielajte najneskôr do 15. decembra emailom na adresu jana.pisarcikova@msupoprad.
sk, osobne alebo poštou na adresu vydavateľa: Mestská
informačná kancelária, Námestie sv. Egídia 43/86, 058
01 Poprad. Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu, telefonický kontakt, a tiež heslo „Hádanka“. Výherca získa
praženú zrnkovú kávu vyrobenú pre mesto Poprad (100
percentná Arabica), detské pexesá a omaľovánky od MIK
Poprad.
Výhercu budeme kontaktovať telefonicky.
(bk)
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Hádanka na zamyslenie
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Popradskí hokejisti majú za sebou vydarený
mesiac, v ktorom si mohli vychutnávať
čelo extraligovej tabuľky. Užíval si to aj
16-ročný talent Filip Mešár, ktorý cíti od
začiatku sezóny dôveru trénera Petra Mikulu.
Odmena za spoľahlivé výkony ho neminula.
Dostal pozvánku na kemp juniorských
reprezentantov pred svetovým šampionátom
a tak si môže vianočné obdobie spestriť
významným turnajom v Kanade.

December 2020
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KOKETNOSŤ, KOPAČKA, KORMORÁN, KRÁSA, LAPÁLIE, LEKÁRNIČKA, LENIVEC,
KOKETNOSŤ,
KRÁSA, POKROK,
LAPÁLIE, POLIAK,
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LENIVEC,
MAKAR,
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MAKAR,
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PRIEKOPA, PROGRESIVITA, RARITA, RUMUN, SAMOPAL, SAMURAJ, SKLADATEĽKA,
PRIEKOPA, PROGRESIVITA,
RUMUN,ŠTVRTOK,
SAMOPAL, SAMURAJ,
SOKOLIAR,
SPRENEVERA, RARITA,
ŠKORICA,
TANIER, SKLADATEĽKA,
TANKER
SOKOLIAR,
SPRENEVERA,
ŠKORICA,
ŠTVRTOK,
TANIER,
TANKER
Pripravil: Klub krížovkárov a hádankárov Tatranec
Pripravil: Klub krížovkárov a hádankárov Tatranec
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né lúštením.
ANANÁS, ČISTOTA, DEBAKLE, ENRIK, JUNIOR, KLBKO, KOBEREC, KOBRA,
(red)
ANANÁS, ČISTOTA, DEBAKLE, ENRIK, JUNIOR, KLBKO, KOBEREC, KOBRA,
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