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Vážení spoluobčania,
Popradčania !
Želám Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov
v zdraví, radosti a svornosti. V tejto neľahkej dobe nech
sú Vianoce pre Vás oázou pokoja, pohody
a lásky v kruhu najbližších.
Požehnané sviatky želám Vám všetkým

Anton Danko
primátor
mesta Poprad
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Opäť sú tu. Najkrajšie sviatky
roka neodmysliteľne spojené aj
s dávkou nostalgie. Aj ja sa v pamäti vraciam do dávnejších čias.
Vianoce sme vždy trávili tradične. Sedeli sme spoločne pri rozprávkach. Dodržiavali sme pôst
a všetci vytúžene čakali na výdatnú večeru. V našej rodine nikdy
nechýbala štedrovečerná omša.
Raz sa suseda snažila domov doniesť zapálené betlehemské svetlo. S veľkou námahou ho uchránila
pred nepriaznivým počasím. Mala
čo robiť, aby po ceste nedajbože
nezhaslo. Podarilo sa jej to. Hrdá
ho položila doma na stôl. A aj by
možno dlho horelo, keby okolo
neprešiel jej vnuk a s výčitkou:
„Prečo už pálite sviečky, veď von
je ešte vidieť!“. A hneď ho sfúkol.
Nuž. Nie vždy všetko vyjde podľa plánu. V pamäti si premietam,
ako rýchlo som sa snažila pri stole všetko zjesť, len aby už prišiel
ten čas. Ticho som sedela a čakala
na známy pokyn z úst hlavy rodiny. Kto to zvoní? Nie. Nikto nestál
pri dverách. U nás to bolo zvykom.
Keď z obývačky zazvonil zvonec,
bol to jasný signál, že prišiel Ježiško. Vtedy som si ešte ako malá
copaňa nijako neuvedomovala,
že všetko to čarovné, čo som počas týchto chvíľ prežívala, nebolo
kvôli rozprávkam, chutnému jedlu, či darčekom pod stromčekom.
Ale kvôli spolupatričnosti najbližších. Uvedomila som si to, až keď
nás pri štedrovečernom stole bolo
stále menej. Súrodenci už totiž časom večerali so svojimi rodinami.
V uplynulom roku nás pandémia
zamkla vo svojich bytoch. Mnohých aj ďaleko od rodiny. Niektorí
z nás sa možno cítili veľmi opustení. Ak to bude možné, využime
preto naplno tieto sviatky a buďme pri sebe nielen fyzicky, ale
hlavne srdcom. Venujme tento
vzácny čas svojim najbližším.
V mene celej redakcie Mesačníka Poprad Vám želáme to najkrajšie prežitie vianočných sviatkov.
Mgr. Jana Pisarčíková,
redaktorka Mesačníka Poprad
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Vianoce v Poprade

Vianoce už potichu klopú na dvere a v Poprade opäť vykúzlia neopakovateľnú
atmosféru. Kilometre svetelných girlánd, postavičky, hviezdy, kométy sú len malou
časťou vianočného osvetlenia a výzdoby. Krása Vianoc bude opäť roztrúsená
po celom meste. Obmenou prejdú aj prvky v mestských častiach. Tešiť sa môžete
na nový vianočný stromček, či srdcovú fantáziu.

HLAVNÁ TÉMA

K
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"Zrušenie
plánovaných
akcií sme
prijímali
s ťažkým
srdcom."
primátor mesta
Anton Danko

eď koncom novembra nad hlavami počuť zvuk vrtuľníka, ktorý
každoročne nesie veľmi vzácny
náklad – anjela priamo do stredu kruhovej križovatky, všetci vedia, že najkrajšie sviatky roka sú opäť tu. Jedna
z najkrajších vianočných výzdob na celom Slovensku. Prečo by ste mali zažiť
popradské Vianoce? Aj takéto správy sa
rok čo rok šíria naprieč krajinou v súvislosti s vianočným Popradom. Stotožňujú sa s tým aj obyvatelia okolitých miest,
ktorí si Poprad v čase Vianoc nenechajú
ujsť a cestujú často aj viac ako dve hodiny, aby sa po námestí, či mestských
častiach prešli a nasali pravú vianočnú
atmosféru. V tomto roku budú Vianoce
v Poprade opäť o niečo čarovnejšie.

Tajomstvo v parku vedľa kina
Akýmsi hlavným centrom vianočnej výzdoby je každoročne popradské
námestie. V parku vedľa Kina Tatran
pribudnú nové ozdoby na stromoch.
„Obmenené budú aj zvieratká v parku. To bude opäť takým prekvapením
pre Popradčanov. Prezradiť môžem, že
slona ani leva tu už neuvidia. Pribudnú nové zvieratká. Verím, že obyvateľov potešia. V korunách stromov budú
opäť vtáky,“ prezradil primátor mesta
Poprad Anton Danko. Na vrchnom námestí sa opäť môžete tešiť na nápis
POPRAD. Pri kostole bude umiestnená snehová guľa. „Na lampách ostáva
takzvaná lampová fantázia. Na konci
námestia bude opäť brána 2021, ktorá
sa po novom roku zmení na 2022,“ opi-
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suje Danko. Adventný veniec na fontáne ostane nezmenený, avšak selfie rám anjelské krídla vymení selfie rám
- obálka. Na svojom pôvodnom mieste ostane selfie rám
s kamzíkom. Spoločnosť mu budú robiť nové hríbiky,
a tiež ozdobené stromy.
Nový vianočný stromček i srdcová fantázia

Mestské časti s obmenami
„Prvky vianočnej výzdoby sa každý rok v mestských
častiach snažíme obmieňať, aby to nebolo vždy o tom
istom,“ povedal René Šoltés, vedúci organizačného
odboru MsÚ Poprad. V Spišskej Sobote teda bude
umiestnená veľká kométa a nápis VIANOCE. „Pribudne
tu selfie rám anjelské krídla. Do Matejoviec umiestnime v trošku menšej podobe biely vianočný stromček
z námestia. V tejto mestskej časti ostanú girlandy
a svoje miesto si tu nájde i maco na kruhovom objazde,“ povedal. V mestskej časti Stráže
bude, tak ako v minulom roku, vianočný stromček a pribudne mu ešte
jeden ozdobený kamarát. „Obyvateľov mestskej časti Veľká potešia
sobíky so saňami, girlandy a dvaja
mackovia,“ dodal na záver Šoltés.

HLAVNÁ TÉMA

Najväčšou novinkou na námestí bude nový hlavný
vianočný stromček. Vystrieda biely stromček, ktorý
toto miesto zdobil dlhé roky. Na schodoch pred Redutou pribudnú svetelné brány. Nezmenená ostáva Ulica
1. mája a pred malým detskym ihriskom na námestí
pri Zvonici bude umiestnených 12 gúľ na stromoch.
„V parku oproti Ulici 1. mája nájdu svoje miesto medvede. Korčule sa opäť presťahujú k zimnému štadiónu.
Pred Arénou Poprad bude umiestnená minuloročná
novinka – veľký vláčik a klzisko budú opäť obopínať
girlandy,“ dodáva popradský primátor. Betlehem
ostáva pri Okresnom súde. Pri vstupe na námestie
od
obchodného
centra bude opäť
ľudí vítať vstupná
brána. Vianoce sa
neodmysliteľne
spájajú aj s láskou.
Veľké
prekvapenie je pripravené
na spodnom námestí v priestore,
kde sú drevené
stánky.
„Stromy
budú nanovo ozdobené v štýle srdcová fantázia,“ dodal.

s klavírom.

Zmeny na kruhových objazdoch
Už tradične nebude chýbať výzdoba
na všetkých kruhových objazdoch v meste. Pred hotelom Poprad to je svietiaci nápis Vianoce. Pred kostolom sv. Cyrila a Metoda opäť uvidíme anjelikov s obláčikmi.
Ich partiu doplní ešte jeden anjel, keďže
v minulom roku bol ich počet nepárny.
Na zmeny sa môžeme tešiť na kruhovom
objazde pri Naftoprojekte a na starom
Juhu pred budovou Telekomunikácií.
„Pred Naftoprojektom boli doteraz sviece.
Tento rok sa objaví nový prvok, a to zvonček. Pred Telekomunikáciami vystriedajú
kométu práve sviečky od Naftoprojektu,“ prezradil Anton Danko. Anjel Aura,
symbol ochrany pacientov a zamestnancov nemocnice, ostáva na svojom mieste
na kruhovom objazde pred nemocnicou.
Na rovnakom mieste nájdete snehuliakov
hudobníkov – jedného s basou a druhého
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Vianočná výzdoba v úspornom režime
Výzdobu rozsvietil primátor Anton Danko tak,
ako je v našom meste zvykom, priamo na Mikuláša.
Zvýšené ceny energií sa podpísali pod úsporný režim
svietenia. „Výzdoba sa bude vypínať každodenne
o 23:00 hod. s výnimkou veľkého anjela na hlavnom
kruhovom objazde, anjela Aura pri nemocnici, hlavného stromčeka a adventného venca na námestí.
Tieto prvky budú svietiť v tom istom režime ako verejné osvetlenie. Počas Štedrého dňa a na Silvestra
bude výzdoba rozsvietená až do 02:00 hod. nasledujúceho dňa. V ranných hodinách výzdoba nebude
svietiť. Je mi to ľúto, ale cena energií stúpla takmer
o 300 %, a preto musíme šetriť,“ povedal primátor
mesta Anton Danko.
Kultúrne podujatia museli byť zrušené

HLAVNÁ TÉMA

Veľmi nepriaznivá epidemická situácia sa podpísala pod zrušenie všetkých plánovaných kultúrnych
podujatí. „Mali sme pripravené oficiálne rozsvietenie
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vianočnej výzdoby spolu s príchodom Mikuláša, adventné vežové
koncerty, vianočné trhy s bohatým sprievodným programom,
nedeľné rozprávkové dopoludnia
pre deti, koncerty Posolstvo Vianoc či Jozef Holly, živý Betlehem,
štedrovečerný vežový koncert
a mnoho ďalších zaujímavých
podujatí, avšak tieto aktivity nemôžeme realizovať kvôli lockdownu a zákazu vychádzania,“
vysvetlila vedúca oddelenia kultúry a prezentácie mesta, Ivana
Piataková. „Verejná samospráva
musí dodržiavať zákony, nariadenia a vyhlášky. Nemôže riskovať
pokutu, ktorú by museli zaplatiť
všetci obyvatelia Popradu. To by
sa nepáčilo nikomu. Zrušenie plánovaných akcií sme prijímali s ťažkým srdcom. Snažím sa však byť optimistom. Verím,
že ak sa koncom decembra epidemická situácia zlepší a RÚVZ nám to dovolí, tak ešte nejaké vianočné
podujatie v Poprade spolu zažijeme,“ dodal primátor
Popradu Anton Danko.
(red.)
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FOTO: Mesto Poprad
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Nad
Popradom sa
vznášal anjel

ravé zimné počasie nechalo priletieť 29. novembra do stredu kruhového objazdu anjela. Podarilo sa to až na tretí pokus, keďže vrtuľník musel tri dni parkovať v Dobšinej kvôli hmle a nízkej oblačnosti.
Darmo v Poprade svietilo slnko. Všetko však akoby bolo zariadené zhora.
Anjel si zrejme k príletu želal sneh, a tak sa aj stalo. Priam symbolicky priletel presne v deň prvej snehovej nádielky a zaujal svoje tradičné miesto
v strede hlavného kruhového objazdu. Ide o najväčšiu dominantu popradskej vianočnej výzdoby. „Po mojom nástupe do funkcie primátora
hneď v prvom volebnom období, sme úplne zmenili a zmodernizovali
vianočnú výzdobu v meste. Okrem girlánd a vstupnej brány bol práve
anjel jej základným prvkom. Postupne sa všetko dopĺňalo a vylepšovalo. Aj anjel pamätá časy, keď sa ešte pracne skladal priamo v strede kruhovej križovatky“, zaspomínal si na minulé obdobie primátor mesta Poprad, Anton Danko. V roku 2011 už prišli prvé mediálne zmienky o tom,
že Popradčanom sa vznášal nad hlavami anjel.
„Skutočne netradičné predstavenie zažili Popradčania, ktorí prechádzali kruhovým objazdom. Nad ich
hlavami sa vznášal 12-metrový anjel. Ten je súčasťou
vianočnej výzdoby a do stredu križovatky ho osadzoval
vrtuľník.“ Takto informovala druhého decembra 2011
jedna zo slovenských televízii po prvýkrát o výnimočnom prílete anjela. V tom čase vážil 700 kilogramov
a priviezol ho vrtuľník s názvom Kristína. Prešlo desať
rokov a treba povedať, že anjel nám nielen povyrástol,
ale dokonca aj trošičku pribral. „Dominanta vianočnej
výzdoby je vysoká zhruba 13 metrov a váži neuveriteľných 850 kilogramov. Tieto rozmery opäť dali zabrať
montérom a vrtuľníku, ale všetci boli na osadenie dokonale pripravení,“ povedala hovorkyňa mesta Jarmila
Hlaváčová.

HLAVNÁ TÉMA

Celému anjelovi dáva šmrnc dokopy
42 tisíc LED svetielok. Odetý je v červenom
kabáte, má dlhé vlasy a hrá na harfe. V tomto roku bol jeho prílet bez svedkov. Špehovali ho len fotoobjektívy, či šoféri náhodne
sa presúvajúci vo svojich automobiloch
okolo, keďže akékoľvek hromadné podujatia boli v čase príletu zakázané. Spoločnosť im robili ešte mestskí policajti počas
krátkodobej uzávery kruhového objazdu.
Novinkou, ktorá tento rok anjelovi pobyt
na kruhovom objazde spríjemní, sú nové
svetelné stromčeky pod ním. Dominanta
našej výzdoby na svojom mieste ostane až
do konca prvej januárovej dekády.
(jp)
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Vianoce
s dávkou
štedrosti
Sociálny odbor MsÚ
Poprad i Centrum
sociálnych služieb vykúzlia
čarovné Vianoce aj pre ľudí
bez domova, seniorov
a ľudí v hmotnej núdzi.

VIANOCE

N
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emajú sa kam vrátiť, kde si ustlať, nemá sa kto Voňavé medovníky
o nich postarať. V Poprade sa počas najkrajších
V Centre sociálnych služieb (CSS) to pred Vianocami
sviatkov roka myslí aj na tých, ktorí sú odkázaní
na pomoc iných. Ľudia bez domova si vďaka starostli- bude rozvoniavať medovníkmi. „Na Komenského ulici
vosti mesta už po 19-tykrát zasadnú k štedrovečerné- máme v rámci sociálnej rehabilitácie vytvorenú miestmu stolu. „Pripravená bude štedrá večera. Kapustni- nosť – Sladké pokušenie, v ktorej si budeme spoločne
ca, zemiakový šalát, ryba, koláče. Budeme dodržiavať piecť medovníky,“ povedala Jana Jonasová, dočassamozrejme všetky opatrenia, ale pripravíme pre ľudí ne poverená riadením CSS. Seniori budú mať taktiež
bez domova dôstojné Vianoce. Aj títo ľudia s ťažký- pripravenú bohatú štedrú večeru i vianočné pečivo
mi osudmi tak budú môcť pocítiť domácu a rodinnú na izbách.
atmosféru. Rád ich obslúžim s mojou manželkou ja
…do krabice od topánky
osobne, tak ako každý rok,“ hovorí
primátor mesta Anton Danko. ViaSociálny odbor a Centrum sociĽudí plných lásky,
noce pre ľudí bez domova ale nikdy
álnych služieb Poprad sa tiež zapoktorí neváhajú
neboli iba o jedle a cukrovinkách,
jili do akcie s názvom Koľko lásky
ale aj o obdarúvaní. „Naši pracovní- obdarovať aj cudzích sa zmestí do krabice od topánok.
ci sociálneho odboru pripravili darV meste Poprad túto akciu už tretí rok
a neznámych,
čeky, ktoré väčšinou pozostávajú
zastrešuje Viera Orolinová. „V roku
je našťastie stále
z hygienických potrieb, teplého ob2019, kedy som sa zapojila prvýkrát,
dosť.
lečenia, búnd a ponožiek, a keďže
sa podarilo odovzdať cca 300 krabiveľa našich klientov končí aj v nečiek, vlani to už bolo cca 850 obmocniciach, tak súčasťou budú aj pyžamá, či papuče,“ darovaných,“ povedala. Darčeky sa budú priebežne
dodáva popradský primátor. K dispozícii je počas celej zhromažďovať v Centre sociálnych služieb a budú sa
zimy aj stan. „Aktuálne ale máme dosť miesta pre ľudí odovzdávať prijímateľom po jednotlivých zariadepriamo v zariadení. Pre prípad potreby ním ale dispo- niach v dohodnutom termíne. Ako Orolinová opísala,
nujeme. Rovnako máme aktuálne vytvorené aj ka- krabičky prevezme na odberných miestach. Po uplyranténne miesto. Sú to štyri kontajnery na ubytovanie nutí karantény ich všetky následne skontroluje a odoa jeden pre hygienu. Určite nikoho nenecháme na uli- vzdá do zariadení. Tam ešte prejdú ďalšou karanténou.
ci. A rovnako aj na Štedrú večeru sme pripravení prijať „Podľa pandemickej situácie si s jednotlivými zariadekaždého,“ vysvetľuje vedúca sociálneho odboru Petra niami dohodnem spôsob odovzdania krabíc - pokiaľ to
Závacká. V spolupráci s Apoštolskou cirkvou pripraví bude možné, tak sa na odovzdávaní zúčastním osobsociálny odbor aj darčeky pre deti do 14 rokov, ktoré ne, ak nie, tak odovzdávanie prebehne v kompetencii
potešia rodiny v hmotnej núdzi.
jednotlivých zariadení. Radosť v očiach obdarovaných
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a prekvapenie, že im darčeky dali neznámi ľudia, slzy
šťastia - to všetko sú emócie, pre ktoré má táto akcia
zmysel,“ uzavrela.

su.“ Vianočné darčeky seniorom doručia priamo opatrovateľky, a to v čase od 16. decembra do 22. decembra.

Vianoční pomocníci

Vianočná pošta a Vianočný zázrak

Medzi nami je nemálo ľudí, ktorí môžu zostať žiť
vo svojich príbytkoch len vďaka opatrovateľskej službe
poskytovanej mestom Poprad. Práve ich potešia vianoční pomocníci. „Je to iniciatíva, ktorá má vyčarovať
úsmev na tvári ľuďom, ktorí z rôznych dôvodov nie sú,
alebo nemôžu byť počas Vianoc obdarovaní. Spojíme
dobrých ľudí nielen z Popradu, ale aj z celého Slovenska, ktorí majú chuť urobiť dobrý skutok. Chceme potešiť tých z nás, ktorí bojujú so starobou alebo chorobou medzi stenami svojho bytu. Myslím, že aj oni si zaslúžia našu pozornosť,“ uviedla jedna zo zakladateliek
iniciatívy Jaroslava Danko. Pri tomto projekte sa oprela
aj o pomoc svojho manžela, primátora Popradu Antona Danka s cieľom dosiahnuť konečný cieľ: „Aby si každý senior v opatrovateľskej službe mesta Poprad našiel
doma pod stromčekom to, čo si naozaj praje a potrebuje.“ Aj preto iniciatíva zverejňuje na sociálnej sieti
obrázky s menom, vekom a želaním. Vianoční pomocníci následne môžu dar pre vybraného seniora doručiť
osobne, alebo zaslať do 15. decembra na adresu popradského sociálneho odboru. (pozn. red.: Ul. Curie 3,
Poprad). Pri zasielaní je dôležité uviesť - „balík na adre-

V Centre sociálnych služieb bude pre seniorov pripravená aj Vianočná pošta, prostredníctvom ktorej dobrovoľníci potešia starkých pohľadnicou. „Ide o takzvanú
poštu pre osamelých ľudí. Sú to ručne písané pozdravy,“
vysvetlila Jonasová. Starkých bude tiež čakať vianočný zázrak. Funguje na podobnom princípe ako vyššie
spomínaní vianoční pomocníci. „Naši klienti si zaželajú, čo by si k Vianociam priali a ich očakávania budú
splnené,“ vysvetľuje Jonasová. Podobnú aktivitu CSS robilo aj v uplynulom roku. „Seniori sa na to tešia. Sú to
pre nich veľmi milé veci. Jeden klient napríklad strašne
túžil po rádiu. A to rádio aj dostal. V krátkej dobe sa
však s nami kvôli pandémii rozlúčil naveky. Bol to jeho
posledný darček.“ Dary pre prijímateľov budú doručované na ich konkrétnu adresu, kde bude uvedené krstné
meno prijímateľa a dve začiatočné písmená priezviska.
Vianoce vždy boli a sú časom dobrých skutkov. Ľudí
plných lásky, ktorí neváhajú obdarovať aj cudzích a neznámych, je našťastie stále dosť. Ani počas tejto ťažkej
doby ľudskosť nevymrela. A to je dobre.
Jana Pisarčíková

MESTO POMÔŽE
SENIOROM
V BOJI S COVIDOM
Milí popradskí seniori!

VIANOCE

Správy z popradskej nemocnice hovoria o veľmi vysokej úmrtnosti občanov vo veku
nad 65 rokov. V boji s touto hroznou chorobou ste najzraniteľnejšou skupinou. Zatiaľ
nik nevymyslel lepšiu ochranu pred covidom ako je zaočkovanie. Aj mierne príznaky
a prekonanie choroby sú lepšie ako smrť. Konajme, chráňme si životy!
Mnohí z vás ste sa preto rozhodli zaočkovať, ale z rôznych dôvodov ste neprišli
do vakcinačných centier. Viacerých odradil problém s dopravou, ďalších celý proces registrácie a iných dlhé čakanie v radoch…
Práve pre vás má Mesto Poprad k dispozícii riešenie a pomoc, ktorá už funguje. Stačí
sa prihlásiť na sociálnom odbore mestského úradu:
Mgr. Renáta Kostková, 0910 890 258, renata.kostkova@msupoprad.sk, PhDr. Anna Baltazarovičová, 0910 890 213, anna.baltazarovicova@msupoprad.sk, alebo Mgr. Dagmar
Kofroňová, 0910 890 262, dagmar.konfronova@msupoprad.sk.
Sprostredkujeme vám vakcináciu, pomôžeme vypísať registračné formuláre, zabezpečíme vám bezplatne prepravu s doprovodom do vakcinačného centra a späť.
Využite túto ponúkanú pomoc, sme tu pre vás. Váš osud a zdravie nám nie sú
ľahostajné!
							
Anton Danko
primátor mesta Poprad

MESTO
POPRAD
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Neprejedať
sa ešte
nikomu
neublížilo

Vianoce sú spojené so štedrosťou. Najprv držíme pôst,
a potom sa po štedrej večeri nevieme z gauča ani pohnúť.
Veď kto z nás počas najkrajších sviatkov v roku nezažil
pocit plného brucha a nepovedal si vetu, že takto sa už
prejedať nemôže? Výživová terapeutka z popradskej
nemocnice, Jana Krempaská, porozprávala o dôsledkoch,
ktoré môže prejedanie sa so sebou priniesť a poradila aj
recept na štedrú večeru bez výčitiek, po ktorej si aj naďalej
pohodlne zapnete svoj gombík na nohaviciach.

S

VIANOCE

ladké dobrôtky, zemiakové šaláty s majonézou,
vyprážané ryby. To všetko zvykne patriť k Vianociam. Preplnené stoly nás nútia častejšie siahať po
rôznych lahôdkach. „Človek si zvykne ujedať hlavne počas sviatkov, akými sú Vianoce, či Veľká noc. Dôvod je
jednoduchý. Nedostatok inej činnosti. Máme konečne
pokoj od rôznych stresov, nemáme čo na robote, ležíme,
sedíme a ujedáme si,“ vysvetľuje Krempaská.

10

Farby a vône
Najviac podľa jej slov jedia oči. My ľudia to vraj máme
v sebe akosi zakorenené. „Pri tom, čo nás láka k jedlu, sú
veľmi dôležité farby a vône. Určite je rozdiel, keď máte
na tanieri len rezance s tvarohom a keď si na nich ešte
nasypete pažítku. Je to zelené, krajšie, radšej to zjeme.

Rovnako, keď máte zemiaky s maslom. Keď si na nich
dáte petržlenovú vňať, hneď chutia lepšie,“ dodala.
Žlčníková spartakiáda
Prejedanie môže u ľudí vyvolať žlčníkové záchvaty.
Niektorí ľudia skončia na diéte, iní na operačnom stole. To ale určite nie je dôsledok jedného prejedenia sa
v jeden deň, ale dlhodobého zlého stravovania. Najčastejším príznakom po prejedení sa je pálenie záhy. „Ide
o nahromadenie kyseliny žalúdočnej a vzniká najčastejšie z vyprážaných, ťažkých a mastných jedál. Je rozdiel napríklad, keď zjete pár orechov, ako keď si pochutíte na orechovom koláči. K tomu obložené chlebíky,
šunky. Keď jeme piate cez deviate, nedivme sa, že žlčník
zažíva spartakiádu.“

December 2021
Jednoduchšia úprava
Ako Krempaská zdôraznila, treba mať na pamäti, že
žalúdok má rád jednoduché jedlá. Čím jednoduchšia
úprava, tým ich ľahšie spracuje. „Naše telo je ohromne
múdre, len ho musíme viac počúvať. Všetko je to len
o sebakontrole a o tom, vedieť si to rozdeliť a rozvrhnúť.“
Nájsť si na jedlo čas
Francúzi sú známi tým, že si svoje jedlo zvyknú poriadne dlho vychutnávať. Aj Krempaská hovorí o tom,
že jednoznačne treba jesť pomaly. „Keď jedlo do seba
nahádžete, nie je to dobré.“ Ako prezradila, počas praxe
sa jej potvrdilo, že ľudia veľmi málo jedia ryby a zeleninu. „A keď už aj jedia zeleninový šalát, dajú si na neho
dresing. Rovnako je úplne zbytočné používať octové
nálevy. Vždy je vhodnejšia citrónová šťava. Dokonca
aj do polievok či prívarkov. Dobré je namiesto cibule či
cesnaku použiť napríklad pór,“ radí.
Každému po jednom
K zdravšiemu prežitiu vianočných sviatkov neprispievajú stoly prehýbajúce sa pod nánosom jedla.
Na mieste je podľa slov Krempaskej aj určitá striedmosť.
„Netreba vychádzať z tradície, ktorá hovorí, že čím viac
koláčov mám na stole, tým lepšie. Určite odporúčam
na stôl vyložiť len toľko, koľko sa v danom čase aj reálne zje. Odporúča sa to aj ľuďom, ktorí mávajú chorobný
hlad. Nenaložiť si tri poschodia koláčov na tanier, ale
rozdeliť každému v rodine po jednom koláčiku a odložiť ich. Koláče je lepšie jesť suché a nie krémové. Z tých
je tuk ťažký a žlčník ho nestíha spracovať.“
Prvá pomoc
Ak ste to predsa len prepískli a cítite, že váš tráviaci
trakt už bije na poplach, existuje istá prvá pomoc. „Stačí
si dať tri až štyri olúpané mandle, 2 deci vody a hlavne
už ďalej nejesť. Samozrejme, potom už ďalšie stravovanie a vynechať vyprážané jedlá. Mäsko si radšej udusiť,
či upiecť v rúre, ale nie tak, aby plávalo v tuku.“ Veľmi
dobrú službu urobia aj minerálne vody. „Niektoré z nich
sú cielene určené na pretrávenie. Samozrejme, nesmieme ich vypiť pol litra na posedenie, ale presne podľa
toho, ako je to uvedené na fľaši. Aj tu treba dávať pozor. Minerálne vody totiž obsahujú minerálne soli a nie
každý z nás ich dobre znáša. My v Poprade ale máme
výbornú aj obyčajnú vodu, aj tá vie pomôcť.“
Večera bez výčitiek

Zájdite na prechádzku
Ako sme spomínali na začiatku, samotná podstata
prejedania sa a chuti na jedlo, pramení z nedostatku
akejkoľvek aktivity. Najlepším receptom, ako sa na Vianoce neprejesť, je teda nájsť si inú činnosť. „Ak si poležíme jeden deň, absolútne to stačí. Potom je lepšie ísť
na prechádzku. Jednoducho, vyselektovať a prehodnotiť to vylihovanie i ujedanie. Treba prekonať samého
seba, a potom budeme mať odpustené. Neprejedať sa
ešte nikomu neublížilo,“ uzavrela.
Okruh zdravia, banský chodník, Zámčisko
Poprad ponúka veľa miest, kde je možné ťažké jedlo,
ľudovo povedané, „vychodiť.“ Medzi nich patrí určite aj
Okruh zdravia označený žltou značkou, ktorý začína
v Kvetnickom lesoparku. „Z Okruhu zdravia sa môžete dostať aj ku výnimočnej Kaplnke Vzkriesenia pri
vrchole Krížová 941 m.n. Chodník ku kaplnke je označovaný čiernym krížom na bielom podklade. Cestou ku
kaplnke sa naskytujú prekrásne výhľady či už na Slovenský raj, Nízke a Vysoké Tatry. Okruh je dlhý 4,8 km
a prejdete ho za 1 hodinu a 15 minút,“ uviedla Lucia
Pitoňáková, riaditeľka Mestskej informačnej kancelárie Poprad. Ak zatúžite po dlhšej prechádzke, vyberte
sa na Zámčisko. Zelená turistická značka Vás povedie
trasou od železničnej stanice Poprad cez sídlisko Starý
Juh, Gánovce, Kvetnicu a končí na kóte Zámčisko. Trasa
je dlhá 9,5 km a prejdete ju za 2 hod. 30 min. Vybrať sa
môžete aj náučným chodníkom Kvetnica. „Je zameraný hlavne na prezentáciu lesných vegetačných stupňov
Slovenska na malom území Mestských lesov Poprad,
historickej archeologickej lokality Zámčisko a Národnej prírodnej rezervácie Hranovnícka dubina. Trasa má
9 náučných zastávok s informačnými panelmi. Chodník
má šikmé zelené značenie. Tadiaľto sa taktiež dostanete na vrchol Zámčiska,“ dodala. Ak máte radi históriu,
prejsť si môžete banský náučný chodník. „Na trase náučného chodníka sa nachádza 5 informačných panelov
zameraných na prezentáciu banskej cesty na Slovensku, či panely zaoberajúce sa mineralógiou a geológiou Kvetnice. Nechýbajú ani informácie o jednotlivých
banských dielach na Kvetnici, či panel venujúci sa samostatne Štôlni Strieborná. Turistiku v okolí Popradu si
zamilujete,“ pozýva Popradčanov na prechádzky počas sviatkov MIK Poprad.
Jana Pisarčíková

VIANOCE

Krempaská na záver poradila aj recept, ako si spraviť
štedrú večeru stráviteľnejšou. Ako prezradila, v jej rodine zvyknú robiť aj šalát bez majonézy. „Kedysi taktiež
neboli zemiakové šaláty s majonézou. Ak to vyskúšate, sami prídete na to, že potom môžete zjesť viac iných
dobrôt. Pridajte do šalátu pažítku. Pripravte si varenú,

dusenú rybu alebo na pare. Vyhnite sa vyprážaným
jedlám. Dnes už existujú technológie, s ktorými viete
variť aj bez tuku. Sú dokonca aj fólie na pečenie. Rybku stačí posoliť, použiť biele korenie, nie tmavé. Vložiť
do fólie a upiecť bez tuku. Je vhodné pridať aj mandle
a máte kvalitnú, chutnú, nízko kalorickú a zdravú večeru.“
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Kaprovi
lahodnosťou
konkuruje
zubáč

ČO NA VIANOČNÝ STÔL?
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Vianoce sú spojené s hojnosťou a to nielen
pod stromčekom, či na štedrovečernom stole, ale
aj s bohatstvom pretrvávajúcich zvykov. Zatiaľ čo
niektoré, ako napríklad zdobený stromček, Tichá noc,
či vianočné pečivo patria medzi tie mladšie, medzi
najstaršími si svoje žezlo držia práve ryby na vianočnom
stole. Hospodár Miroslav Šidlovský zo Slovenského
rybárskeho zväzu, miestna organizácia Poprad, sa
vždy usiluje o to, aby si rybári v našich končinách
mali možnosť rybku na stôl zabezpečiť sami. Áno, aj
v Poprade nájdete druhy, ktoré sa na štedrovečerný stôl
hodia. Nenalákate ich ale na hocičo. Za posledné roky
sa z nich vraj stali veľkí gurmáni.

edeli ste o tom, že niekedy v dávnej minulos- Kapor rybničný, pstruh dúhový
ti na Štedrý deň ľudia zvykli jesť aj raky, či žaby?
Kaprové a pstruhové revíry sa nachádzajú aj na úzeNa Slovensku Vianoce ale každoročne voňajú rybacinou. Ryba sa na náš stôl údajne dostala približne mí mesta Poprad. „V našich revíroch je hlavný výskyt
v 13. storočí. No v tom čase sa nejedol kapor, ale pstruhy, pôvodného druhu ryby, a to je pstruh potočný a lipeň
šťuky, úhory, či kapune. Vyprážaný kapor sa tradičnou tymiánový. Čo sa týka kaprových vôd, evidujeme výskyt rôznych druhov rýb, a to hlavne
rybou Vianoc stal až v 30. rokoch
20. storočia. Aj keď je už čoraz častej- „Ak by som mal ľuďom kapra rybničného, pstruha dúhového, amora bieleho, zubáča veľkoúsšie nahrádzaný inými druhmi, stále je
odporučiť rybu
teho, či karasa,“ vyratúva Miroslav
u nás mohykán. Názory na to, ako sa
na vianočný stôl,
Šidlovský. Práve on sa stará o to, aby
ním stal, sa rozchádzajú. Jeden hovobol by to zubáč. Je to v našich vodách mali čo rybári loviť.
rí o vojakoch, ktorým kapor zachutil
a poslali ho na ochutnávku i cisárovi veľmi lahodná rybka." Stovkami až tisícami kusov zarybňuje revíry. „Kapor rybničný bol zarybdo Ríma. V stredoveku vraj bolo priHospodár Miroslav Šidlovský
veľa sviatkov a priveľa pôstov, a preto zo Slovenského rybárskeho zväzu, nený v počte 1850 kíl, s lovnou mierou od 40 do 60 centimetrov. Pstruh
cirkevní hodnostári hľadali spôsob,
miestna organizácia Poprad
dúhový 600 kíl. Každá dodávka rýb
ako pôsty zmierniť. Pápež vraj prehlásil, že mäso z rýb nie je mäso a môže sa konzumovať. na zarybnenie je samozrejme podložená veterinárnou
Poslali nám ho rovno z Ríma, no netušili, že ho poslali správou,“ objasňuje. Tečúce vody sa vždy snažia zarybniť pstruhom potočným. Ročne vysádzajú do našich vôd
vlastne priamo domov. A stal sa rybou Vianoc.

December 2021
67-70 tisíc kusov. „Naši rybári môžu byť veľmi spokojní
a pri tých, ktorí sú šikovní, som si stopercentne istý, že
majú Vianoce zabezpečené vlastnými úlovkami,“ hovorí. „U nás sa veľmi dbá na to, aby sme zachovali pôvodné
ryby, a to je pstruh potočný a lipeň tymiánový,“ dodáva.
Odporúča zubáča
Šidlovský potvrdil, že aj keď je tradíciou mať kapra
vo vani a následne na stole, viacerí rybári aj z ich miestnej organizácie si zvyknú zabezpečiť práve iné druhy
rýb. „Veľa rybárov hovorí aj o tom, že kapor má veľa kostí, a preto siahajú po iných druhoch. Niekedy sa prispôsobujú aj členom rodiny a na vianočný stôl sa tak skôr
dostane zubáč, sumec, či šťuka,“ vyratúva. V našich revíroch ale pláva aj hlavátka, ktorá je podľa Šidlovského považovaná za kráľovnú našich vôd. „Loví sa od novembra
do decembra so samostatným povolením. Tá má mieru
80 centimetrov. To je už poriadny kúsok,“ vysvetľuje.
„Ak by som mal ľuďom odporučiť rybu na vianočný stôl,
bol by to zubáč. Je to veľmi lahodná rybka,“ dodáva.
Ryby spanšteli
Záujem o rybárčenie je v Poprade pomerne veľký.
Miestna organizácia zväzu rybárov má 230 dospelých
členov a 60 detí. Ako povedal, uloviť rybu dnes je oveľa
ťažšie ako v minulosti. Dôvod? Z našich rybacích priateľov sa stali veľkí gurmáni. „Aj ryby sú už dnes múdrejšie
ako boli kedysi. Dávnejšie sme kaprov chytali na kôrku
chleba alebo len na varený zemiak, teraz sú to rôzne
návnady, ako napríklad aj fúkaná kukurica. Rybky sa
tomu prispôsobujú. Treba im proste niečo chutné vhodiť, prilákať ju a úspech príde,“ uzavrel.
Jana Pisarčíková

Ak sa rozhodnete pripraviť si
na Vianoce kapra, máme pre vás
pár tipov:

•
•
•
•

Pachu typického pre kapra sa zbavíte tak, že ho
minimálne na hodinku vložíte do mlieka. Okrem
toho, že sa zbaví „vône“, bude mäsko omnoho
vláčnejšie.
Ešte pred prípravou nezabudnite mäso pokvapkať citrónovou šťavou
Ak chcete kapra vyprážať, poradíme vám malú
fintu. Na panvicu si pri pražení dajte aj cibuľu. Zachytí opadanú strúhanku a zabráni prepraženiu
ryby.
Dávajte si veľký pozor na kosti. Ak by vám, alebo
niekomu blízkemu ostala zapichnutá kosť v krku,
nepanikárte. Prehltnite kúsok striedky z chleba,
kapustu alebo ryžu. Kúsky si dajte väčšie a úplne
ich neprežúvajte, aby pri prehĺtaní kosť strhli.
Následne vypite pohár čerstvej vody.

ČO NA VIANOČNÝ STÔL?
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Ozdoby
na stromček
si sama
uháčkuje
Keď sa väčšina z nás chystá
ozdobiť vianočný stromček,
jednoducho si vytiahne krabice
s ozdobami a pustí sa do toho.
Popradčanka Eva Švecová ale musí
na to myslieť skôr. Dva dni jej totiž
trvá len to, kým ozdoby, ktoré si
sama vyrába, dostanú naspäť svoj
tvar i farbu. Musí ich totiž najprv
naškrobiť.

VIANOČNÉ OZDOBY

U

14

ž ako mladé dievča nemohla odtrhnúť oči
od všetkých vecí, ktoré boli háčkované. Ešte
dnes v jej byte na stole iný než háčkovaný obrus
nenájdete. K tejto záľube ju priviedla jej mama a vždy
pred Vianocami sa snaží vyrobiť háčkované ozdoby nielen pre seba, ale aj pre celú svoju rodinu, či známych.
„Bola som ešte veľmi mladá, keď som sa háčkovaniu
začala venovať. Moja mama rada háčkovala a bola
to práve ona, ktorá ma naučila takzvanú retiazku. Ak
ovládate tú, dokážete uháčkovať takmer všetko. Ukazovala mi, ako mám vyrobiť krátky, či dlhý stĺpik. Veľmi
sa mi to páčilo,“ spomína si Eva. „Mám veľmi rada všetky ručné práce, od štrikovania až po vyšívanie a keď
niekde niečo vidím, musím sa pri tom pristaviť. Jediné,
k čomu som ani nepričuchla, je paličkovanie.“

Len háčkované ozdoby
Keď prišiel manžel, deti, práca, či životné strasti,
načas svoju záľubu odložila bokom. Keď roky utiekli,
vrátila sa k nej naspäť. Od plaviek a šiat prešla aj k výrobe vianočných ozdôb. „Vyrobila som zvončeky malé
i väčšie, šišku, dokonca aj vianočné gule či anjelikov.
Väčšinou zvyknem stromček dozdobiť aj klasickými,
kúpenými ozdobami, ale mala som už aj stromček,

na ktorom viseli iba háčkované ozdoby. Vlastnoručne
vyrobené ozdoby visiace na stromčeku ma napĺňajú
veľkou radosťou,“ hovorí.
Jeden anjelik, jeden deň
Ak by ste sa rozhodli uháčkovať si niečo podobné,
okrem netrasúcich sa rúk, to bude chcieť aj dávku trpezlivosti. „Jedného malého anjelika zvyknem vyrábať jeden celý deň. Chce to svoj čas, kým to človek obháčkuje, následne to musí oprať, naškrobiť, vytiahnuť,
nechať to vyschnúť a potom výrobok opäť natiahnuť
tak, aby si pekne držal svoj tvar. Ja som sa naučila taký
finálny trik - na záver anjelika zastriekam priesvitným
lakom, pretože potom to pekne drží.“ Svoje remeslo sa
pani Eva snažila odovzdať aj svojim vnúčatám. Ako povedala, skúšali to všetky dievčatá, ale ani jedna neháčkuje. „Človeku sa to musí veľmi páčiť, musí veľmi chcieť
niečo podobné vyrobiť a potom to ide.“ Dnes už pani
Eve žiadne predlohy netreba. Stačí sa jej pozrieť na obrázok a hneď ho dokáže zhmotniť do rôznych podôb.
„Najväčší vianočný anjel, ktorého som uháčkovala,
bol vysoký asi 40 centimetrov a vyrábala som ho približne jeden týždeň. Ak človek chce, časom sa všetkému priučí,“ uzavrela. 
(jp)
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Drevené
ozdoby
s nádychom
nostalgie
Kedysi sa vianočné stromčeky zdobili
skromne. Ľudia sa snažili ako dekoráciu
využiť to, čo mali doma. Usušili plátky
jabĺčka, prevliekli cez nich šnúrku
a zavesili ich na stromček. Používali
aj oriešky, slamené ozdoby či stužky.
Vo viacerých domácnostiach je cítiť
návrat k dávnym tradíciám. Aj to bol
dôvod, prečo sa Popradčan Marián
Sýkora, pustil práve do výroby
prírodných drevených ozdôb.

D

revené vianočné ozdoby rozhodne nepatria len do minulosti. Zavesené na vianočnom
stromčeku môžu v človeku vyvolať nostalgické
spomienky na detstvo, a tiež na obdobie, kedy naše
vianočné stromčeky boli menej trblietavé a o čosi
skromnejšie. Marián Sýkora pracuje ako IT‑čkár. Nápad
vyrábať drevené ozdoby v jeho hlavne skrsol pred piatimi rokmi. „Som technický typ človeka. Doma staviam
rôzne stroje, kúpim ich, opravím. Keď sme s bratom
doma postavili CNC frézu, chcel som vyskúšať niečo,
čo by som vedel vyrobiť. Najprv vznikol nápad, že vyrobíme drevené ozdobné sánky. Ozdobili sme ich čačinou. A začal som ich rozdávať na Vianoce známym
ako taký darček. A takto vznikol celý ten nápad. Sánok
sme vyrobili možno tisíc až tisícpäťsto a rozposielali
ich po celom Slovensku. Vyrábali sme ich dokonca aj
po nociach,“ spomína si.
Od sánok prešiel Marián k rôznym iným dekoračným
ozdobám, akými sú anjeliky, gule s menami, domčeky,
svietniky. „Všetko sa to vracia k tej starej dobe, ktorú
som ja prežíval. Na stromčekoch boli napr. čokoládové figúrky a vlastne všetko ostatné tvorili len drevené
alebo sklenené ozdoby,“ vysvetľuje. K výrobe Mariána
inšpirovala aj kamarátka Vierka Švirlochová. „Chcela
odo mňa, aby som jej vyrobil zápich na tortu pre syna.
Doteraz spolupracujeme. Stále mi pošle nejaký nápad,
či viem to a hento vyrobiť a ja to vyrobím.“

Jednu ozdobu vyrábal Marián zo začiatku aj dve hodiny. „Teraz, keď už viem ako na to, tak mi stačí pol hodinka,“ dopĺňa. Na začiatku všetkého vždy stojí návrh.
„Keď ho už mám, prekreslím ho do čiar. Následne to
dáme do stroja, ktorý to presne podľa čiar dokáže vyrezať. Ak chceme, aby ozdoba bola napríklad farebná,
strieka sa buď vodnými lakmi, alebo sa ručne maľuje
a následne vznikne celkový efekt. Úplne najdlhšie trvá
práve to vypaľovanie. Vypaľuje sa to z drevenej topoľovej preglejky alebo z hrubšieho materiálu,“ opisuje.
Hlavne presne
Veľmi dôležitá pri výrobe drevenej vianočnej ozdoby je precíznosť. „Veľký pozor treba dávať, keď sa to
prekresľuje, čiary sa musia vyštikávať. Keď sa to zle odreže, vznikne potom kaz a môže sa stať, že celý stred
vypadne niekam preč. Musí to mať svoje spoje, aby to
držalo pokope,“ dodáva.
Vytrhnutie z reality
Ako Marián povedal na záver, výroba drevených
ozdôb je pre neho skvelým relaxom. „Človek celé dni
sedí pri počítači a len do neho ťuká. Nerobím z tejto výroby žiadny biznis. Doslova som len hľadal odreagovanie popri práci,“ uzavrel. 
Jana Pisarčíková

VIANOČNÉ OZDOBY

Návrat k starej dobe

Vypálené z topoľovej preglejky
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Vtáky treba
prikrmovať
iba v zime

Na viacerých miestach popradských sídlisk sa objavujú kŕmidlá, či búdky pre vtáky. Práve
v období od jesene do jari malí spevavci našu pozornosť. Na zreteli ale treba mať práve to, aby
sme im viac neublížili ako pomohli. Vtáčie kŕmidlo nesmie byť odpadkový kôš na pokazené
alebo znehodnotené ľudské potraviny.

ZAUJALO NÁS

Z
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„Rôzne
vtáčie druhy
preferujú rôzny
typ potravy.
Najuniverzálnejším krmivom je nepražená,
nelúpaná
a nesolená
slnečnica.
Tá chutí takmer
každému návštevníkovi kŕmidla."
Ján Gúgh
z SOS/BirdLife
Slovensko.

ima je pre operencov jedno
z najťažších období. Keď mráz
pokryje stromy či kríky tenkou
škrupinkou ľadu alebo námrazy, zamedzí to prístup väčšiny vtákov k zdroju
potravy. Nápomocný môže byť práve
človek. Aj na popradských sídliskách
z roka na rok pribúdajú nové kŕmidlá,
či vtáčie búdky. Pri prikrmovaní sa ale
treba držať niekoľkých základných
zásad, a vtedy naša snaha o pomoc
vtáctvu určite nevyjde na zmar. „Podobne ako pre domácich miláčikov,
ani pre vtáctvo nie sú vhodné ľudské
potraviny. Obsahujú látky, ktoré vtáky
v prírode vo svojej prirodzenej potrave
neprijímajú a môžu im uškodiť,“ začína
vysvetľovanie Ján Gúgh z SOS/BirdLife
Slovensko. Zažívacie ťažkosti, dehydratácia až úhyn. To všetko vie spôsobiť
nesprávne položená potrava v kŕmidle.
Ani sladké, ani slané
Prírodné zrniečka, semená, oriešky,
ovocie či zelenina. To všetko do kŕmidla
patrí. „Použiť môžeme aj energetické
krmivo vo forme loja, vareného mäsa
alebo tukových zmesí z bravčovej masti so semienkami. V žiadnom prípade

nevykladáme pre vtáky kožku z údenej slaniny, ani nič korenené, sladké,
slané, pražené, údené, či pečivo.“
Na pečivo zabudnite
Najatraktívnejšie pre vtáky sú slnečnicové semienka, proso, pšenica,
repka, jablká. Ako sa vraví, sto ľudí, sto
chutí. A toto platí aj pre vtáky. „Rôzne
vtáčie druhy preferujú rôzny typ potravy. Najuniverzálnejším krmivom je nepražená, nelúpaná a nesolená slnečnica. Tá chutí takmer každému návštevníkovi kŕmidla. Najčastejšie na nej hodujú rôzne druhy sýkoriek, stehlíkov,
brhlíky, glezgy, či ďateľ. Vrabce poľné,
či domové, tiež nepohrdnú slnečnicovými semienkami, ale potešíme ich
ešte viac, ak do kŕmidla nasypeme aj
pšenicu, proso alebo semienka repky.“
Červienky, drozdy i chochláče severské
obľubujú ovocie. Ideálne sú pre nich
jablká alebo vhodne uskladnené plody
jarabiny. Ďatle, sojky, straky či sýkorky
s obľubou konzumujú aj tukové krmoviny. Ideálny je loj. „Ak sa rozhodneme
prikrmovať vodné vtáky, tak zabudnime na pečivo. Je to najhoršia možnosť,
ktorú môžeme zvoliť. Aj vodné vtáky,
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ako sú labute, kačice, čajky, prikrmujme zrnami, napríklad obilím či kukuricou. Použiť môžeme aj varenú
ryžu, listovú zeleninu, mrkvu, zemiaky. Pečivo spôsobuje vodnému vtáctvu tráviace ťažkosti a aj úhyn.“
Nevyrobiť pascu pre vtáky
Jedno nie je len to, čo do kŕmidla dáme, ale aj kam
kŕmidlo osadíme. Ak žijete v rodinnom dome so záhradou, myslieť treba na bezpečnosť umiestnenia kŕmidla. Vtáky by mali mať dostatočný rozhľad a aj čas
na únik pred predátorom. „Tiež treba dbať na to, aby
kŕmidlo nebolo umiestnené v blízkosti presklených
plôch, do ktorých môžu vtáky pri preletoch narážať.“
Nesmie sa do neho vedieť dostať mačka, aby sme jej
nezabezpečili zábavu vo forme lovu vtákov, ktoré si zaleteli pre potravu. Na sídliskách je umiestnenie kŕmidla
o niečo náročnejšie. Okrem bezpečnosti je potrebné
myslieť aj na ľudí žijúcich v okolí. „A umiestniť kŕmidlo
na také miesto, kde rušný vtáčí život nebude prekážať
ostatným obyvateľom sídliska. Je to dôležité aj z hľadiska bezpečnosti vtákov, aby sme sa vyvarovali prípadnému prenasledovaniu, plašeniu či dokonca likvidácii. Nie je zriedkavé strieľanie vtákov v obývanom
prostredí aj napriek ich legislatívnej ochrane,“ vysvetľuje Gúgh. Kŕmidlo si môžete umiestniť na balkóne,
pripevniť na okno, či zábradlie balkóna. „Treba totiž
počítať s tým, že návštevníci kŕmidla spravia v okolí
aj neporiadok. Sýkorky po vylúsknutí jadra slnečnicového semienka šupky rozhodia po okolí. Tiež sa môže
objaviť trus. Preto je vhodnejšie kŕmidlo lokalizovať
na miesto, kde tieto drobné sprievodné javy nebudú
nikoho dráždiť.“ Kŕmidlá by sme nemali umiestniť blízko frekventovaných ciest, či do oblastí, kde je veľa túlavých mačiek. Aj tu treba myslieť na presklené plochy.
„Vtáky číre sklo nerozoznajú ako prekážku. Tiež plochy, ktoré odzrkadľujú okolie a v odraze vidieť oblohu
alebo strom, spôsobia kolízie a časté úhyny. Na takéto
miesta kŕmidlá nevykladajme.“

škorce obyčajné. Všetky tieto druhy kŕmia svoje mláďatá hmyzom a ich larvami, húsenicami a pod. Sú teda
užitočnými pomocníkmi v záhradách. Pre ďalšie hmyzožravé spevavce môžeme vyložiť aj takzvané polobúdky, v ktorých zahniezdia napríklad žltochvosty domové, trasochvosty biele, či mucháre sivé. Špeciálnymi
hniezdami môžeme prilákať k hniezdeniu aj lastovičky
alebo belorítky, ktoré nám v našom okolí budú chytať
komáre či muchy.“
Prikrmovanie nie je vhodné vždy
Vtáky by sme mali prikrmovať výlučne len počas
nepriaznivého obdobia, a teda v zimných mesiacoch.
Skončiť treba vždy po príchode jari. „Často sa stáva, že
ľudia ich prikrmujú aj počas teplejších mesiacov. Niektorí aj celý rok. V takých prípadoch sa môže rozšíriť
na kŕmidle vtáčia trichomoniáza, ktorá je obzvlášť
nebezpečná pre stehlíky, pinky, hrdličky a holuby.
Ak spozorujeme apatické vtáky, alebo úhyny, prestaňme prikrmovať. Preventívne z času na čas vydezinfikujme kŕmidlo prípravkom s obsahom chlóru, čím
zamedzíme šíreniu nákazy. Vtáčia trichomoniáza však
pre ľudí nie je nebezpečná,“ dodáva ornitológ.
Vysádzať stromy
Ak chceme vtákom pomáhať celoročne, vhodné je
vysádzať stromy a kríky, ktoré rodia plodiny a sú prirodzeným zdrojom potravy pre vtáky po celý rok. V meste Poprad si svoj domov našli vtáky, ktoré sú pre mestské prostredie typické. Mnohé sme spomenuli vyššie
a prirátať k nim môžeme aj hrdličky záhradné, holuby
hrivnáky, kavky tmavé, drozdy čierne, drozdy čvíkoty,
havrany poľné, stehlíky obyčajné, či zelienky obyčajné.
Význam vtákov pre človeka je nezanedbateľný. Tieto
živočíchy sa živia škodcami, šíria semená stromov a čistia prírodu. Prítomnosť vtáctva v krajine je ukazovateľom zdravšieho prostredia.
Jana Pisarčíková

Hniezda namiesto dutín

ZAUJALO NÁS

V našom prostredí je podľa
slov Gúgha stále menej vzrastlých stromov, ktorých dutiny
používajú vtáky na hniezdenie
a výchovu mláďat. „Tam, kde
nie je dostatok dutín, môžeme
vtáctvu pomôcť vykladaním
vhodných búdok.“ Ak máte
svoju záhradku, vtáčí priatelia
sa vám aj odvďačia. „Väčšina
dutinových hniezdičov, ktoré
obsadia vyložené búdky v záhradách, patria medzi hmyzožravé druhy. Najbežnejšie sú
sýkorky veľké, sýkorky belasé,
vrabce domové, vrabce poľné,
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Z veselých
a šťastných
ešte viac
zelené
Hoci sú Vianoce časom hojnosti
a dostatku, neplytvajme zbytočne.
Takto vyzývajú viaceré organizácie
ľudí a inšpirujú ich k tomu, aby si
pod vianočným stromčekom našlo
darček aj životné prostredie. V minulom roku sme Vám predstavili tipy na to, ako odpad netvoriť.
V tomto čísle priblížime, ako už vzniknutý odpad správne vytriediť, aby Vianoce boli o čosi zelenšie.

Š

tatistiky hovoria jasne. Na Slovensku sa v decembri vyzbiera viac plastov a papiera ako za iné mesiace. Počas januára svoju rolu zase hrá Silvester.
V tomto mesiaci v odpade nájdeme zase viac skla. Nie
je to ale iba prípad našej krajiny. Napríklad v takom Anglicku údajne každá domácnosť počas Vianoc vyhodí
až päť tašiek odpadu navyše. Ako správne triediť vianočný a novoročný odpad?
Obaly a škatule z darčekov
Úplne najideálnejším riešení je odložiť si obaly
z darčekov na ďalší rok. Ak nie ste fanúšikom využívania jedného baliaceho papiera viackrát, tak papier nekrčte, ale poskladajte. V kontajneri tak zaberie menej
miesta. Následne ho vyhoďte do kontajnera určeného
na papier. Ak je darček zabalený v papierovej škatuli,
poriadne ju rozoberte alebo postláčajte. Najlepším tipom, ako pomôcť životnému prostrediu, je obdarovať
svojich blízkych nemateriálnymi darčekmi, ako sú napríklad rôzne zážitky, či výlety. Jeden z trikov na ekologické balenie darčekov predstavil v minulom roku
aj ENVI‑PAK. Odporúča darček zabaliť do prázdneho
obalu od chipsov. Keď ho obrátite na opačnú stranu,
očistíte, máte pred sebou strieborný obal na darček.

EKO VIANOCE

Čo so sviečkami zo stromčeka?
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Veľakrát sa pri vybaľovaní vianočných ozdôb stáva,
že žiarovky nesvietia a musíme si zaobstarať nové. Čo
ale s tými starými? Svetelné reťaze a žiarovky sú elektroodpad, ktorý v komunálnom odpade nemá svoje
miesto. Riešenie je jednoduché. Odovzdať ho je potrebné na zberných miestach. Prebrať by ich mala každá predajňa, ktorá tovar ponúka, čiže nielen obchody
s elektrotechnikou, ale tiež hyper a supermarkety.

Ako sa zbaviť živého a ako umelého vianočného
stromčeka
Mesto Poprad po ukončení vianočného obdobia
zbiera „živé“ vianočné stromčeky, ktoré sú uložené
na stojiskách kontajnerov priebežne. Určite sa neodporúča použitý stromček vyviezť do lesa. Mnohí v sebe
živíme predstavu, že by si na ňom mohla zver ešte pochutnať. Nikdy ale nevieme na sto percent potvrdiť, či
niekde neostal zavesený háčik a zvieratá by si mohli
ublížiť. Ďalšou možnosťou je „živý“ stromček odniesť
na zberné dvory na ul. L. Svobodu alebo na ul. Hraničnú. Čo sa týka umelého vianočného stromčeka, ktorý
už doslúžil, tiež je ho potrebné odviezť na uvedené
zberné dvory.
Fľaše od šampanského a zátky z fliaš
Silvestrovské oslavy dopomáhajú k produkovaniu
väčšieho množstva skla. Fľaše od šampanského vyhadzujte prázdne a posnažte sa zbaviť fľašu akýchkoľvek etikiet. Korkové zátky sú vyrobené z prírodného
materiálu. Je možné ich kompostovať alebo vyhodiť
do nádoby na biologický odpad. Tie plastové sú buď
syntetické alebo gumové. Sú tiež 100% recyklovateľné,
vyhadzujte ich do plastového odpadu alebo ak ich viete nazbierať väčšie množstvo, odovzdajte ich priamo
na zbernom dvore.
Stále samozrejme platí, že najlepší odpad počas
Vianoc je ten, ktorý nevznikne. Pokúsme sa teda počas
najkrajších sviatkov roka myslieť aj na prírodu.
Jana Pisarčíková
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Od novembra začali
so zimnou údržbou

S

práva mestských komunikácii je
na zimu pripravená. Už prvého
novembra zahájili zimnú údržbu.
Skončiť by mala v mesiaci marec.
Všetko ale závisí od počasia a poveternostných podmienok.
Ako uviedol riaditeľ SMK Peter
Fabian, sklady sú dostatočne naplnené. „Máme zásoby posypového
materiálu, tony rôznych druhov
kamennej drviny, technickú posypovú soľ s protispekacou prísadou, s množstvom 2 500 ton nielen
na sezónu 2021/2022, ale aj tú ďalšiu,
2022/2023. Nechýba nám ani ekologický posypový materiál. Dohodnutú spoluprácu máme s firmami,
ktoré disponujú technikou a pracovníkmi na ručné dočisťovanie chodníkov. Veľmi nám pomáhajú aj malé
obecné služby.“

Ručné odpratávanie snehu, námrazy
a posypu z nástupných plôch MDH
a chodníkov, zo vstupov na prechody pre chodcov, schodov a prechodových lávok cez vodné toky, bude
mať vo svojich rukách spoločnosť
Brantner. Vo svojej réžii bude mať
aj postrekovanie emulziou a posyp
cestnou soľou vo vybratých lokalitách v zmysle uzatvorenej zmluvy.
Aj dažde a hmly spôsobujú námrazy.
SMK udržiava počas zimy takmer
80 kilometrov mestských komunikácii a 107 tisíc metrov chodníkov.
Mesto Poprad ešte v minulom roku
zakúpilo pre SMK pracovný stroj
Avant 760 a malý traktor Farmtrac
30 na údržbu chodníkov. Počas minulej zimy investovala organizácia
do zimnej údržby viac ako 545 tisíc
eur. Výška finančných prostriedkov na toto zimné obdobie záleží
od počasia a poveternostných podmienok. „V prípade zhoršených po‑
veternostných podmienok, resp. ka‑
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lamitného stavu, sa organizácia riadi
operačným plánom pre výkon zimnej
údržby. Aj keď spád snehu v posled‑
ných rokoch nie je taký intenzívny, pre
našu organizáciu je zimná údržba ná‑
ročná z dôvodu vysokej vlhkosti, keďže
aj dažde a hmla často spojené so sne‑
žením a chladom spôsobujú námra‑
zy,“ vysvetlil Peter Fabian. Dôležitú
úlohu bude zohrávať mestská polícia, ktorá bude operatívne spolupracovať s SMK Poprad pri minimalizovaní počtu vozidiel parkujúcich
na chodníkoch, pretože tie tvoria
prekážky v zimnej údržbe.

Zdieľaná doprava
sa tešila obľube

B

icykle, kolobežky, skútre, elektrobicykle. Vyzerá to tak, že Popradčania si ich obľúbili. Samospráva spustila riešenie pre trvalo udržateľnú zdieľanú mobilitu a spolu
so spoločnosťou Antik vybudovala
po celom meste sieť nabíjacích staníc. Hneď po tom, ako prostriedky
zdieľanej dopravy dostali na svoje
miesto, Popradčania nezaháľali.
Prvá jazda sa konala hneď po spustení 30.apríla. Počas celej doby
uskutočnili presne 14 300 jázd, čo
je o 5 892 jázd viac ako napríklad
v Prešove. Popradčania najazdili vyše 21 970 kilometrov, čo je asi
taká vzdialenosť, akoby ste išli 31×
do Bratislavy a naspäť. Priemerná
dĺžka jazdy bola 9 minút. Priemerný počet jázd počas jedného dňa
bolo 81. Rekord v maximálnom
počte jázd padol na začiatku apríla, presnejšie 6. 4. - za tento deň
ich bolo spolu 164. Ak to rozrátame na drobné, najviac využívané
boli práve zdieľané bicykle (48×),
po nich nasledovali kolobežky
(29×),), elektrické bicykle (11×),),
elektrické skútre (4×). Zdieľaná
doprava má v súčasnosti zimnú
prestávku, počas ktorej prejdú bi-

cykle, kolobežky a skútre opravou
a úpravami. Do užívania sa vrátia
opäť na jar, pričom presný dátum
ich vrátenia do popradských ulíc
bude závisieť od počasia.

STRÁŽNI ANJELI
PODPORILI
POPRADSKÚ
NEMOCNICU

O

bčianske združenie Strážni
anjeli, venovalo pediatrickému oddeleniu s JIS v rámci svojho
programu pomoci, špeciálny nábytok na mieru do izby na jednotke intenzívnej starostlivosti. Celý príbeh
je spojený so zážitkom zakladateľky
združenia, ktorá sa po osobnej skúsenosti s viacerými JIS a ARO oddeleniami rozhodla pomáhať a spríjemňovať život deťom počas liečby.
„Príbeh mamičky, ktorá sa rozhodla

takýmto spôsobom pomáhať, ma
veľmi dojal a naplnil obdivom voči
láske, sile a odhodlaniu rodiča,“
uviedla primárka pediatrického oddelenia s JIS Beáta Šoltýsová, ktorá
sa detským pacientom venuje celý
profesijný život. Občianske združenie oddeleniu venovalo vstavanú skriňu do izby slúžiacej detskej
Jednotke intenzívnej starostlivosti.
Nábytok v sebe ukryl stôl aj televízor, ponúkol množstvo úložného priestoru pre malého pacienta
i jeho sprievod a zároveň ukryl to,
čo nemusí byť na očiach – najmä
zdravotnícke prístroje a materiál,
ktorý neraz vzbudzuje najmä u najmenších pacientov obavy. Pre rodičov prichádzajúcich na hospitalizáciu s malými pacientmi, pomáha
doplnkové materiálno-priestorové
vybavenie izieb jednoduchšie a príjemnejšie zvládnuť pobyt v zdravotníckom zariadení.
(red)
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FOTO: mesto Poprad, Jana Pisarčíková, archív MIK Poprad

Vianočné
a novoročné
bohoslužby
v popradských
chrámoch
Rímskokatolícka cirkev

Konkatedrála
Sedembolestnej
Panny Márie
Poprad mesto

7.00 a 16:00

Štedrý deň

24. 12.

24:00

Polnočná sv. omša

25. 12.

6:30, 8:00, 9:30, 11:00,
14:00, 15:30, 17:00
a 18:30

Narodenie Pána

26. 12.

6:30, 8:00, 9:30, 11:00,
14:00, 15:30, 17:00
a 18:30

Svätá rodina

27. - 30. 12.

6:00, 12:00, 15:45
a 18:00

Vianočné obdobie

31. 12.

6:00 a 17:00

Silvester

01. 01.

6:30, 8:00, 9:30, 11:00,
14:00, 15:30, 17:00
a 18:30

Panny Márie Bohorodičky – Nový rok

02. 01.

6:30, 8:00, 9:30, 11:00,
14:00, 15:30, 17:00
a 18:30

Druhá nedeľa
po narodení Pána

03. - 05. 01.

6:00, 12:00, 15:45
a 18:00

Vianočné obdobie

06. 01.

6:30, 8:00, 9:30, 11:00,
14:00, 15:30, 17:00
a 18:30

Zjavenie Pána

24. 12.

7.00,
16:00–deti,
20:00-seniori, 22:00

Vigília
Štedrý deň

24. 12.

24:00

Polnočná sv. omša

25. 12.

7:00-seniori, 9:00,
11:00, 14:30, 16:30,
18:30

Narodenie Pána

26. 12.

7:00-seniori, 9:00,
11:00, 14:30, 16:30,
18:30

Sv. Štefana

27. - 30. 12.

6:00, 12:00, 15:45
a 18:00

Vianočné obdobie

31. 12.

7:00, 15:00-seniori,
17:00

Starý rok

01. 01.

7:00-seniori, 9:00,
11:00, 14:30, 16:30,
18:30

Nový rok

06. 01.

7:00-seniori, 9:00,
11:00, 14:30, 16:30,
18:30

Traja králi

BOHOSLUŽBY POČAS SVIATKOV

24. 12.

Rímskokatolícky
kostol Poprad - Juh
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Rímskokatolícky
Kostol Sv. Jána
Krstiteľa
Stráže

Rímskokatolícky
kostol
Poprad – Veľká

24. 12.

7:00, 16:00, 22:00
24:00

Polnočná sv. omša

25. - 26. 12.

7:00, 8:00, 9:30, 11:00
a 18:30

27. 12.

7:00 a 17:00

Odpustová sv. omša

28. – 30. 12.

18:30

Vianočné obdobie

31. 12.

17:00

Ďakovná sv. omša

01. – 02. 01.

7:00, 8:00, 9:30, 11:00
a 18:30

06. 01.

7:00, 8:00, 9:30, 11:00
a 18:30

24. 12.

8:00 a 24:00

25. 12.

9:00 a 10:15

26. 12.

9:00 a 10:15

31. 12.

16:00

01. 01.

9:00 a 10:15

02. 01.

9:00 a 10:15

Evanjelická cirkev a.v.

Evanjelický kostol
Poprad, námestie

BOHOSLUŽBY POČAS SVIATKOV

Rímskokatolícky kostol
Spišská Sobota
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24. 12.

17.00

Štedrovečerné služby Božie

25. 12.

9:00

Slávnostné Služby Božie
1. sviatok Vianočný

26. 12.

9:00

Slávnostné Služby Božie
2. sviatok Vianočný

31. 12.

17.30

Služby Božie na závierku občianskeho roka

24. 12.

7.00 a 16:00

Štedrý deň – za účasti detí

24. 12.

24:00

Polnočná sv. omša

25. 12.

8:00 a 10:00

Narodenie Pána

26. 12.

8:00 a 10:00

Prvá nedeľa po narodení
Pána svätej rodiny Ježiša,
Márie a Jozefa

01. 01.

9:00

Služby Božie na Nový rok

02. 01.

9:00

Služby Božie na nedeľu po Novom
roku

06. 01.

9:00

Zjavenie Krista Pána mudrcom

31. 12.

16:00

Sv. omša na poďakovanie
za Božie dobrodenia počas
uplynulého roka

01. 01.

8:00 a 10:00

Panny Márie Bohorodičky

02. 01.

8:00 a 10:00

Druhá nedeľa po narodení
Pána

06. 01.

8:00 a 10:00

Zjavenie Pána

Rímskokatolícky
kostol Matejovce

Evanjelický kostol
v Poprade-Veľkej

24. 12.

17.00

Štedrovečerné služby Božie

25. 12.

10.00

Narodenie Pána,
1. slávnosť vianočná

26. 12.

10.00

Pamiatka mučeníka Štefana,
2. slávnosť vianočná

22:00 a 24:00

31. 12.

17.00

Silvester

25. 12.

8:00, 9:00 a 10:00

01. 01.

10.00

26. 12.

8:00, 9:00 a 10:00

Obrezanie Krista Pána,
Nový rok

31. 12.

17:00

06. 01.

10.00

Zjavenie Krista Pána

01. 01.

8:00, 9:00 a 10:00

02. 01.

8:00, 9:00 a 10:00

06. 01.

8:00, 9:00 a 10:00

24. 12.
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FOTO: Cirkev adventistov siedmeho dňa, mesto Poprad, J. P.

Bratská jednota baptistov
Evanjelický kostol
Spišská Sobota
Modlitebňa BJB
v Poprade-Veľkej
24. 12.

15:30

Štedrovečerné služby Božie

26. 12.

10:30

Slávnostné Služby Božie
2. sviatok Vianočný

31. 12.

16:00

Služby Božie na závierku
občianskeho roka

Evanjelický kostol
Stráže

25. 12.

10:30

Slávnostné Služby Božie 1. sviatok
Vianočný

01. 01.

10:30

Služby Božie na Nový rok

02. 01.

10:30

Služby Božie na nedeľu
po Novom roku

Gréckokatolícka cirkev a.v.

24. 12.
25. 12.

17:00
10:00

Štedrovečerná bohoslužba
Bohoslužba na 1. sviatok vianočný

26. 12.
31. 12.

10:00
18:00

Bohoslužba na 2. sviatok vianočný
Silvestrovská bohoslužba

02. 01.

10:00

Novoročná bohoslužba

Cirkev adventistov siedmeho dňa
Modlitebňa
na ul. Fraňa Kráľa 21
v Poprade-Veľkej

01. 01.

9:30

O krok bližšie k Božiemu kráľovstvu

Apoštolská cirkev
Gréckokatolícky
kostol - Poprad
Zasadačka
Okresného úradu
Poprad
7:00

Kráľovské hodinky

15:00

Liturgia sv. Bazila Veľkého
s večierňou

24. 12.

21:00

Veľké povečerie s lítiou +
Utiereň

24. 12.

15:00

Štedrovečerná bohoslužba

26.12.

10:00

Vianočné bohoslužby s Pánovou
večerou

10:00

Novoročné bohoslužby

25. 12.

7:30, 9:00 a 10:30 Svätá liturgia + myrovanie

26. 12.

7:30, 9:00 v TV
Poprad a 10:30

Svätá liturgia

02.01.

27. - 31. 12.

12:00 a 17:30

Svätá liturgia

01. 01.

7:30, 9:00, 10:30
a 18:30

Svätá liturgia sv. Bazila Veľkého + myrovanie

02. 01.

7:30, 9:00, 10:30
a 18:30

Svätá liturgia

Bohoslužby bude možné navštíviť v zmysle aktuálnych nariadení vlády a vyhlášok ÚVZ platných
počas obdobia Vianoc.

03. - 04. 01.

12:00 a 17:30

Svätá liturgia

05. 01.

7:00

Kráľovské hodinky

05. 01.

15:00

Liturgia sv. Bazila Veľkého
s večierňou. Veľké jordánske svätenie vody

05. 01.

21:00

Veľké povečerie s lítiou

06.01.

7:30, 9:00 a 10:30 Svätá liturgia + myrovanie

BOHOSLUŽBY POČAS SVIATKOV
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Svetový
unikát
na Tancuľke
vzdáva
hold
baníkom
„Nikde na svete takého niet.“ Tvrdí Cech
baníkov. Unikátny železný svietnik osadili ako
vstupnú bránu do prímestských rekreačných
lesov priamo na Tancuľke. Devätnásť
rozpálených sviečok je tichou spomienkou
na ľudí, ktorí zahynuli pri banských nešťastiach.

VŠIMLI SME SI

Z
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amysleli ste sa niekedy nad tým, ako fungovala
rodina baníka? Žena sa doma venovala ručným
prácam, ktorých výsledok predávala, aby podporila rodinný rozpočet. Baník, ak práve nepracoval, vyrábal doma malé postavičky, či vyobrazenia štôlní, ktoré
vkladal do fliaš. Taktiež preto, aby zarobil pár mincí. Aj
pravý život baníkov v stredoveku je jedným z motívov vyrobeného svietnika na Tancuľke. „Je jedinečný
v tom, že na Slovensku také niečo podobné neexistuje a ani v strednej Európe. Jeden podobný svietnik je
v Nemecku. Tým sme sa aj inšpirovali. Ten náš ale váži
až 1800 kilogramov,“ vysvetľuje Slavomír Kysela, predseda Cechu baníkov.
Preskakovali sud, prisahali na kladivko
Priamo vo svietniku môžete vidieť aj to, ako kedysi prebiehali „prijímačky“ za baníka. „Návštevníci
môžu vidieť pivný sud. Kandidáti na prijatie do stavu
baníckeho skáču zo suda a preskakujú cez kožu. Je tu
aj vyobrazená symbolika toho, ako baníci prisahali

na kladivko,“ pokračuje Kysela. Navrchu sa vyníma starý známy banícky pozdrav Zdar Boh!
Nech im večné svetlo svieti
Myšlienka vytvoriť svietnik vznikla už v roku 2017.
Devätnásť sviečok na ňom plápolá na večnú spomienku ľuďom, ktorí pri svojej práci prišli o život. „Od Číny
až po Aljašku ľudia zomierajú pri banskej činnosti, či
už idú za zlatom, striebrom. Je to česť ľuďom, ktorí
pri baníctve zahynuli. Nech im večné svetlo svieti, nech
odpočívajú v pokoji,“ vysvetľuje.

December 2021
Vstupná brána lesa
Svietnik plánujú baníci rozsvecovať
hlavne na výročia, či už významných banských udalostí, banských nešťastí, či počas
Dní Popradu. Svetový unikát má na tomto
území bez pochýb svoje miesto. Popradské lesy v sebe ukrývajú pestrú banícku
históriu. Od roku 2017 sú tiež súčasťou
Slovenskej banskej cesty, ktorá sa tiahne
od Bratislavy až po Ubľu. V lesoch aktivity
koordinuje Správa mestských lesov. „Hľadali sme miesto, kde by mohol byť tento
svietnik osadený. Na výber bolo viac lokalít, ale rozhodli sme sa pre Tancuľku.
Svietnik je teda zároveň akoby vstupnou
bránou do mestských lesov a tiež začiatkom banského chodníka,“ dodáva Róbert
Dula, riaditeľ Mestských lesov Poprad.
Banská história
Banský chodník má dĺžku 3,2 kilometra a na jeho jednotlivých zastávkach môžu ľudia spoznávať banskú históriu. „Od roku 1308 je v lesoch známa štôlňa sv. Helena
pri hlavnej ceste, pri ktorej sa podľa historických údajov
ukázalo, že sa volá sv. Klára. Od roku 1562 je to štôlňa
Strieborná. Tú sme pomenovali podľa kopca, pod ktorým sa nachádza. Ďalšie banské lokality sú nad obaľovačkou a pod Zámčiskom, kde sú staré banské diela,“
menuje Kysela. Aktuálne sa Cech baníkov usiluje práve
o sprístupnenie štôlne Strieborná pre verejnosť. Aj vďaka novému svietniku chcú ľuďom takto nenásilne priblížiť históriu baníctva. „Mnohých ľudí trápia iné veci,
napríklad ako uživiť svoju rodinu. Na Kvetnicu si prídu

oddýchnuť a načerpať energiu a verím, že pritom si informácie, ktoré im my aj takýmto spôsobom ponúkame, odnesú so sebou domov,“ uzavrel Kysela.
Jana Pisarčíková

"na POčesť ľuďom, ktorí
pri Baníctve zahynuli.
Nech im večné svetlo
svieti, nech
odpočívajú v pokoji."
Slavomír Kysela, predseda
Cechu baníkov
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CITÁT
„Vianoce nie sú časom, ani obdobím, ale stavom mysle. Šírenie pokoja, dobra a množstvo vďaky, sú tým skutočným
duchom Vianoc.“
Calvin Coolidge

Manželstvo uzavreli
rozlúčili sme sa
OKTÓBER
1.10.
8.10.
9.10.
11.10.
11.10.
12.10.
13.10.
15.10.
		
18.10.
		
		
19.10.
20.10.
21.10.
		
		
22.10.
25.10.
26.10.
		

v Poprade-Veľkej s Danielom Štrbíkom (1945)
v Poprade Veľkej s Jolanou Omastovou (1954)
v Gerlachove s Pavlom Olavským (1940)
s Ing. Pavlom Englerom (1951)
v Poprade-Veľkej s Jánom Kečkom (1949)
v Poprade-Veľkej s Lýdiou Bendíkovou (1937)
v Poprade – Veľkej s Jozefom Hlinkom (1945)
v Poprade – Veľkej s Jozefom Chmurom (1948)
v Poprade – Veľkej s Annou Kossuthovou (1937)
v Poprade – Veľkej s Mariánom Lúčanským (1964)
v Poprade – Veľkej so Zdenkom Peklanským
(1973)
v Poprade – Veľkej s Vierou Valekovou (1957)
v Poprade – Veľkej s Martou Sendeckou (1934)
v Spišskej Sobote s Jánom Čonkom (1955)
v Poprade – Veľkej s Ing. Miroslavom Mojžitom
(1966)
v Poprade – Veľkej so Štefanom Liškom (1924)
v Poprade- Veľkej s Annou Berkovou (1935)
v Matejovciach s Jozefom Brejčákom (1941)
v Poprade – Veľkej s Annou Antošovou (1941)

28.10.
29.10.
		
30.10.
		

v Poprade – Veľkej s Jozefom Olexom (1930)
v Poprade – Veľkej s Vierou Benkovou (1968)
v Poprade – Veľkej s Annou Jamnickou (1946)
v Poprade – Veľkej s Petrom Remiašom (1959)
v Poprade – Veľkej s Pavlom Harhovským (1949)
NOVEMBER

3.11.
		
4.11.
		
5.11.
		
		
9.11.
12.11.
15.11.
		
16.11.
18.11.

v Gánovciach s Milanom Slávikom (1958)
v Spišskej Sobote s Františkom Zentkom (1931)
v Poprade – Veľkej s Milanom Sokolíkom (1958)
v Poprade – Veľkej s Alžbetou Kosovou (1929)
v Poprade – Veľkej s Renátou Spišákovou (1961)
v Matejovciach s Jozefom Voščekom (1951)
v Poprade – Veľkej s Ľubicou Michlikovou (1956)
v Spišskej Sobote s Michalom Zemanom (1940)
v Poprade- Veľkej s Máriou Švihalekovou (1944)
v Poprade – Veľkej s Oľgou Zadražilovou (1957)
v Poprade – Veľkej s Vierou Frančekovou (1951)
v Poprade – Veľkej so Silviou Rothovou (1937)
v Poprade – Veľkej s Jánom Mižigárom (1943)

Mesto Poprad oznamuje, že dňa 10.12.2021 sa vykoná akustické preskúšanie sirén dvojminútovým
stálym tónom.
Podľa ustanovenia § 3, ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov, preskúšanie systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje
Ministerstvo vnútra SR.

OZNAM

Preskúšanie sirén

Spoločenská rubrika

30.10.2021- Vladimír Temkovič a Monika Magdaléna Cieslak

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

Lekárska pohotovosť pre deti a dorast
Lokalizácia:
Detská poliklinika – vchod č. 2, spoločný priestor
s detskou imunoalergologickou ambulanciou
Tel.: 052 / 7125 683
Ambulantná pohotovosť pre dospelých
Lokalizácia:  Nemocnica - poliklinická časť,
1. poschodie, číslo dverí P106 /
Spádova oblasť okres Poprad
Tel.: 052 / 7125 614, 052 / 7125 525

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok
Sobota, nedeľa, sviatky

16:00 – 22:00
07:00 – 22:00

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok
Sobota, nedeľa, sviatky

16:00 – 22:00
07:00 – 22:00

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

09:00 – 13:00
ZDROJ: Nemocnica Poprad
ZDROJ: Nemocnica Poprad

27

Mesačník

POPRAD

ŠPORT

FOTO: Marek Vaščura

Corey Neilson je novým
trénerom Kamzíkov

Po odchode trénera Petra Mikulu zalovil hokejový Poprad v zahraničných
vodách a uvoľneného postu sa ujal 45-ročný Kanaďan s britským pasom
- Corey Neilson. Ten sa verejnosti dostal do povedomia najmä ako hlavný
tréner Veľkej Británie na ostatných majstrovstvách sveta v Rige. Extraligový
Poprad prijal ako výzvu a pod Tatrami sa rýchlo udomácnil. Po jeho boku
budú pôsobiť asistenti Radoslav Suchý a Jozef Skokan.

N

aposledy sa Corey Neilson ocitol
na Slovensku s britskou reprezentáciou počas majstrovstiev sveta v Bratislave. Naša krajina na neho už vtedy urobila dojem. S extraligovým Popradom preto
okamžite našiel spoločnú reč. „Veľmi rýchlo
som si tu našiel priateľov a aj to mi pomohlo
v rozhodovaní, aby som prijal ponuku
Popradu. Proces trval asi päť dní a hneď potom som priletel na Slovensko. Pri mojom
prvom kontakte s hráčmi na tréningu som
zistil, že je tu veľa talentovaných a šikovných
chlapcov. Sú schopní strieľať góly a to bola
prvá vec, ktorú som si všimol. Vyzerá to, že
sú dobre pripravení a chcú sa učiť nové veci.
Spoločne s realizačným tímom sme boli
okamžite pripravení začať tvrdo pracovať,“
povedal rodák z kanadského mestečka Oromocto, Corey Neilson.
Tento bývalý obranca má za sebou bohatú hráčsku kariéru v zámorí i v Európe, no
do NHL sa nikdy nepozrel. Dobre pozná aj
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svojho aktuálneho asistenta Rada Suchého, ktorý bol draftovaný v rovnakom roku
ako on. „Bol výborným obrancom. Ja som
bol draftovaný v treťom kole z 53. pozície,
no jemu sa to podarilo už v prvom kole
z 28. pozície. Urobil lepšie rozhodnutia v kariére a výsledkom bolo, že má za sebou viac
úspechov ako ja. Moja hráčska kariéra bola
ako na hojdačke, motal som sa v nižších
súťažiach. Preto bolo podľa mňa dobrých
rozhodnutím, že som sa dal na trénerskú
dráhu,“ skonštatoval.
V Poprade našiel kopec talentu
Novú výzvu prijal v tíme, ktorý v minulej
sezóne vybojoval vicemajstrovský titul. Popradu chcel po príchode pomôcť vymaniť
sa z ostatnej výsledkovej krízy. „Každý tím
musí mať tie najvyššie ambície, no minimálne dostať sa v súťaži do play‑off. V posledných rokoch som pracoval s hráčmi, ktorí
nedosahovali vysokú úroveň, ale to nezna-
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mená, že neboli konkurencieschopní. Jednoducho sa im
nedarilo a boli poznačení viacerými vplyvmi. Pred mojím
príchodom sa nedarilo ani Popradu, ale od začiatku som
badal veľké rozdiely. Talentu majú hráči na rozdávanie.
Myslím si, že keď tento tím naplno prejaví svoj potenciál
a správne ho využije, dostane sa rýchlo na vyšší level. Je
potrebné, aby mužstvo ťahalo za jeden povraz, a tak budeme môcť byť na konci všetci spokojní,“ vysvetľoval Neilson. Narážal pritom na svoje ostatné pôsobisko v Nórsku
z úvodu sezóny. Jeho Manglerud bol a stále je beznádejne posledný. „Nemôžem povedať nič zlé na organizáciu,
v ktorej som pred tým pôsobil. V Manglerude bolo veľa
úžasných ľudí. Tesne pred začiatkom sezóny však klub
stratil hlavného sponzora. Nebolo dosť peňazí na to, aby
do tímu prišli kvalitní a talentovaní hráči, alebo aby takých hráčov klub v tíme udržal. Tí, čo ostali, boli skvelí ľudia, pracovali poctivo, ale neboli takí zruční. Nórska liga
je dobrá a má veľa kvalitných tímov. V takom stave sme
im ale nedokázali konkurovať,“ priznal.
HK Poprad bezprostredne po angažovaní nového
trénera neurobil v kádri takmer žiadne zmeny, s výnimkou výmeny Alexa Šoteka za Petra Kundrika zo Slovana
Bratislava. Corey Neilsonovi sa tak mohol každý predviesť
a presvedčiť o svojich kvalitách. „Začali sme pracovať
s tými hráčmi, ktorí tu boli. Je potom na rozhodnutí manažmentu, ako ďalej s hráčmi naloží. Najskôr som však
chcel vidieť, s kým mám tú česť a ako sa každý ukáže v zápasoch. Všetci spolu komunikujeme a len čas ukáže, ako
sa káder bude ďalej vyvíjať,“ oznámil popradský lodivod.
Kamzíci potrebovali nový vietor

O Neilsonovi sa šírili dobré správy
Manažment dal pri voľbe nového trénera A‑mužstva
HK Poprad na pocity a tiež odporúčania odbornej verejnosti. Výmena sa nerodila ľahko, ale bola podľa predsedu predstavenstva Neklana Herolda nutná. „Chcel by
som poďakovať bývalému trénerovi za jeho prácu, ktorú
pre klub odviedol. Má za sebou úspešné obdobie a nám
to dalo veľa. Po nevýrazných výsledkoch však nastal čas
na radikálnu zmenu a nový impulz. Rokovali sme s viacerými potenciálnymi trénermi, ale nakoniec sme sa rozhodli pre Coreyho. Viedlo nás k tomu niekoľko okolností.
Počas video hovoru nás nadchol jeho prístup. Ponuku
prijal ako výzvu a do Popradu chcel jednoducho prísť.
Chcel sa ujať práce a riešiť problémy. My sme zasa hľadali
niekoho, kto má zahraničné skúsenosti. Ako hokejista vyrastal v Kanade a zahral si aj v AHL. Ako tréner zasa stál
niekoľko sezón na lavičke reprezentácie Veľkej Británie.
Dostal som na neho len samé dobré odporúčania práve
od prezidenta britského hokejového zväzu, ktorý potvrdil, že hlavne Coreyho zásluhou sa Veľká Británia prebojovala až do najvyššej kategórie majstrovstiev sveta,“
uzavrel N. Herold. Zmluva s trénerom Corey Neilsonom
je uzatvorená na obdobie do konca sezóny, ale je v nej
aj klauzula, že v prípade účasti vo finále bude spolupráca
pokračovať.
Marek Vaščura

Corey Neilson
Hokejovo vyrastal v Kanade. Juniorskú
kariéru strávil v OHL. V roku 1994 ho draftoval
v 3. kole Edmonton. Do NHL sa nikdy nepozrel
a po viacerých rokoch v nižších zámorských
ligách prišiel na britské ostrovy. Trénerskú
kariéru rozbehol počas sezóny 2008/09 ešte
ako hrajúci tréner Nottinghamu v EIHL. Tímu
ostal verný až do konca sezóny 2017/18. V roku
2013 bol ocenený ako najlepší tréner anglickej
ligy. Následne strávil takmer tri celé ročníky
v druholigovom nemeckom tíme Lausitzer
Füchse. Aj tu sa dočkal ocenenia pre najlepšieho
trénera súťaže. Aktuálnu sezónu začal
v nórskom celku z Manglerudu. Neilson má
skúsenosti aj z medzinárodného ľadu. Bol
asistentom trénera britského tímu na štyroch
šampionátoch. Na MS 2021 v Rige viedol tím
z pozície hlavného trénera. Zdroj: HK Poprad
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Slová Corey Neilsona potvrdil po podpise zmluvy riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi: „Mal som pocit, že tím trochu vyhorel a tak sme to chceli oživiť. Teším sa na dobrú
spoluprácu a verím, že to mužstvo nakopne. Ten správny
impulz sme chceli vyslať na obe strany, ako v rámci realizačného tímu, tak aj v rámci kádra. Veríme, že si to všetko sadne. Stále sme len na začiatku a nič nám neuniká.
Myslím si, že kvalita na našej strane je a tak budeme robiť
všetko preto, aby sme sa ťahali hore. Pred novým trénerom mal každý rovnakú šancu ukázať sa. Nechceme však
v tíme držať šesť formácií, lebo to si nemôžeme dovoliť.
Začali sme sa obzerať po posilách a tým pádom boli v hre
aj odchody.“
Ľ. Jurinyi tiež podčiarkol fakt, že Corey Neilson zapadol
do filozofie akú presadzuje HK Poprad. „Zaujal nás svojím
prístupom, keďže bol odhodlaný niečo dokázať a nepýtal
sa hneď na to, koľko za to dostane. To isté vyžadujem aj
od hráčov. Musím vidieť motiváciu a odhodlanie pobiť sa
za „kamzíka“. Niektorí to mali naklonené, ale prišiel nový
vietor a všetko sa dá opäť naštartovať,“ povedal. Riaditeľ
klubu verí úplne novému realizačnému tímu. „Cítili sme
potrebu ho trochu posilniť. Preto sme na pozíciu asistentov obsadili Radoslava Suchého a Jozefa Skokana.
Rado má za sebou skvelú hráčsku kariéru a pre neho je to
veľká výzva. Pre Poprad a naše mužstvo určite odovzdá

maximum. Jozef Skokan je jedným z najlepších mládežníckych trénerov u nás. Má veľa skúseností a myslím si,
že bude motivátorom mladších hráčov. Vzbudzuje veľký
rešpekt a s Radom Suchým tvorí dvojicu, ktorá spolu vychádza a rešpektuje sa navzájom. Coryemu určite obaja
pomôžu,“ zdôraznil.
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Kratšiu
jeseň zvládli
futbalisti
so cťou

FOTO: Marek Vaščura

Pre futbalistov FK Poprad sa jesenná
časť III. ligy Východ skončila nečakane
už po štrnástich zápasoch 24. októbra.
Nedočkali sa posledného zápasu tejto
časti proti Stropkovu a ani predohrávok
jari. S 21 bodmi prezimujú na ôsmom
mieste tabuľky, do ktorej si pripísali
6 výhier, 3 remízy a 5 prehier. Nastal čas zhodnotiť
celé toto turbulentné obdobie. Slovo dostal tréner
A‑tímu a člen správnej rady klubu – Vladimír Lajčák.

J
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eseň pre vás skončila skôr, ako ste čakali. Ako by
ste celé toto obdobie zhrnuli?
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„Leto začalo veľmi zle. Nemali sme hráčov a museli
sme skladať úplne nové mužstvo. Dva týždne prípravy
sme stratili tým, že sme dávali dokopy vôbec nejakých
dobrovoľníkov. Postupne hráči pribúdali a boli ochotní
hrať za Poprad. Mužstvo sa začalo formovať len tesne
pred začiatkom jesennej časti súťaže. Štart bol poznačený rozhádzanou prípravou. Síce sme odohrali pekný
zápas v Spišskej Novej Vsi, ale potom sa ukázalo, že
robíme veľa chýb, nie sme zohratí a je tam veľa slabých miest. Museli sme sa rýchlo skoncentrovať na to,
aby sme začali voziť už aj nejaké body. Netrvalo dlho
a začalo sa nám to dariť. Prišli prvé víťazstvá a s nimi
aj sebadôvera tímu. Vyhrabali sme sa z dna tabuľky
a ocitli sme sa v pokojných vodách, kde by sme aj chce-

li zotrvať. Postupne sme naberali skúsenosti i kvalitu.
V priebehu jesene sme sa stali konkurencieschopným
tímom, ktoré dokáže v súťaži potrápiť kohokoľvek. Nie
s každým sa dalo vyhrať, pretože máme svoje rezervy,
ale nikde sme si hanbu neurobili.“
Osvedčila sa spolupráca s druholigovou
Podbrezovou?
„Musím povedať, že v konečnom dôsledku áno.
Keby sme tú výpomoc hráčov nemali, tak by sme mali
obrovské problémy. Veľmi nám pomohli brankári, ktorí odchytali prakticky všetky naše zápasy. V každom
z nich boli oporou. Prišli k nám však takí hráči do poľa,
ktorým sme skôr pomáhali my, a to tým, že vôbec hrali.
Boli však aj takí, ktorí pre nás boli posilou, pretože majú
viac skúseností i lepšiu výkonnosť. Nastal aj prípad, keď
mal hráč pocit, že je tu za trest a zápas sabotoval. Cel-
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kovo ale hodnotím spoluprácu s Podbrezovou pozitívne a myslím, že je prospešná pre obe strany.“
Pre budúcu reorganizáciu súťaže ste si vytýčili
cieľ skončiť do ôsmeho miesta a na ňom po jeseni
figurujete. Ste spokojní s aktuálnym umiestnením?
„Aj bez jedného zápasu doma sme ostali na plus
troch bodoch a tak môžeme byť spokojní. Podľa tabuľky to vyzerá tak, že asi desať mužstiev si brúsy zuby
na prvú osmičku. Ak sa však v klube nič nepredvídané
neudeje, tak som presvedčený, že s týmto mužstvom
sa do tretej celonárodnej ligy pod hlavičkou SFZ dostaneme.“
Spomínali ste absenciu posledného domáceho
duelu jesene so Stropkovom, ale ako vnímate to, že
boli zrušené všetky predohrávky jarnej časti?
„Dlhodobo nemám rád predohrávky jari. Je to nerozumné, pretože sa v amatérskych podmienkach ani
nedá poriadne trénovať. Jeseň sa po príprave zbytočne predlžuje. Myslím si, že jeseň má byť jeseň a jar má
byť jar. Má to byť 15 plus 15 zápasov, a tým pádom je
zaručená objektivita súťaže. Cez zimu sa toho môže
v kluboch stať naozaj veľa a každý môže byť po prestávke úplne niekde inde. Ja som veľmi spokojný s tým,
že nič nepredohrávame. To, že sme neodohrali posledný zápas jesene so Stropkovom, ma však veľmi mrzí,
lebo sme sa na neho poctivo pripravovali. Mohlo nám
to ešte poistiť miesto v tabuľke. Nedá sa nič robiť. Covid si nevyberá…Alebo vyberá?Neviem…“
Aká je aktuálna situácia v tíme?
„Po jeseni dostali hráči dvojtýždňové dovolenky a potom sme si dali opäť zraz, aby sme ešte niečo
natrénovali, pokiaľ je to možné a situácia to dovoľuje.
Ide o vytrvalostno‑silový blok, ktorý mám overený. Má
to hráčov pripraviť na zaťaženie jari. Trénovať by sme
mali až do 22. decembra a pred jarnou časťou sa zídeme v polovici januára.“
Chcú všetci hráči v tíme ostať alebo sa bude káder
cez zimu meniť?

„Situácia sa zmenila v tom, že v novembri začalo
súdne konanie s našim najväčším veriteľom. Firma,
ktorej klub dlhuje peniaze, je totiž aktuálne v konkurze. Dôležité je, kto bude správcom konkurznej podstaty a aký bude veriteľský výbor. Budeme musieť všetkých poprosiť, aby si uvedomili, že hoci ide o obrovskú
dlžnú sumu, klub nemá žiaden majetok. V prípade, že
sa siahne na klubový účet a klub samotný, tak nastane vážny problém. Verím, že zvíťazí zdravý rozum a my
budeme môcť pokračovať.“
Aký je teda po novom hraničný termín, kedy bude
spečatený osud klubu?
„Najdôležitejším sa po novom stalo súdne pojednávanie, aj keď pán Dvorčák má aj ďalšie pohľadávky
na klub v iných firmách. Predpokladám však, že práve
on sa k tomu postaví seriózne. Čo vzíde zo samotného
konkurzu, to sa uvidí. Verím, že tiež sú to súdni ľudia.
Ich celkový prínos z toho, že položia klub na lopatky,
bude totiž nula!“
Vedenie klubu ostáva naďalej v rovnakom zložení?
„Zatiaľ áno, ale chceli by sme to už celé uzavrieť.
Doteraz sme na pílu veľmi netlačili, pretože neboli jasné parametre, v akých budeme vystupovať. Ak sa však
dohodnú isté veci so správcom, tak by sme mohli konečne vytvoriť plnohodnotný výbor aj s prezidentom
a začali by sme normálne fungovať. Dobrou správou
je, že sa od nás neodvrátili sponzori a podporovatelia.
Veľa ľudí chce pomôcť a už aj reálne pomohlo. Svoje
sľuby plní najväčší sponzor, no najmä mesto Poprad,
vďaka ktorému môžeme ísť ďalej. Jeseň by sme preto
mali finančne uzavrieť bez akýchkoľvek dlžôb.“
Marek Vaščura

"Cez zimu sa toho
môže v kluboch
stať naozaj veľa a
každý môže byť po
prestávke
úplne niekde
inde. Ja som veľmi
spokojný s tým, že nič
nepredohrávame."
Tréner A‑tímu a člen správnej rady
klubu – Vladimír Lajčák.
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„Viem, že o niektorých hráčov je záujem aj v iných
kluboch, ale ja verím, že s nami ostanú. Bude sa to
samozrejme odvíjať aj od toho, aby sme im vyrovnali všetko, čo sme im sľúbili. Dúfam, že to zvládneme.
Celkovo sa z nich vytvoril dobrý kolektív a všetci vidia,
že výkonnostne idú hore. Je tiež pravdou, že napriek
všetkým problémom, ktoré futbalový Poprad má, trénujeme v prvoligových podmienkach. Týka sa to štadióna, pomocného ihriska a šatní. Aj to by si mali hráči
vážiť. Na druhú stranu by som bol rád, keby sme mohli
káder ešte posilniť o skúsenejších hráčov pochádzajúcich z Popradu. Ak by sa nám podarilo dotiahnuť aspoň
dvoch, tak na jar by sme nemali mať žiaden problém.“

Ste zároveň členom Správnej rady FK Poprad.
Ako to aktuálne vyzerá vo vedení klubu a aká je
aktuálna situácia pri riešení známych problémov,
ktoré ani zďaleka ešte nie sú zažehnané?
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Silvia
Dratvová
má za
sebou
sezónu ako
z rozprávky
Bývalá popradská basketbalistka Silvia Dratvová
presedlala k silovému športu a stala sa kondičnou
trénerkou. Má rada výzvy a sama stále súťaží
v extrémnych podmienkach. Učarovala jej drsná
disciplína Spartan Race a je v nej úspešná. Táto sezóna
jej vyšla nad očakávania a podčiarkla ju titulom
vicemajsterky Európy.

K

edy a ako ste začali aktívne športovať?

„Šport mi bol vštepovaný od malička. Ako trojročná som prvýkrát stála na lyžiach, potom som tancovala,
chvíľu som hrala tenis a zakotvila som pri basketbale, ktorý som hrala na profesionálnej úrovni. Vždy som sa rada
hýbala a športovala. Láska k športu vyvrcholila až tým, že
som si vybrala štúdium na vysokej škole so zameraním
na učiteľstvo telesnej výchovy na Fakulte športu. Tam som
ešte viac pričuchla k športu. Museli sme spĺňať náročné limity a ja som zistila, že mi to nerobí až taký problém. Možno aj preto, lebo som celý život žila športom a vždy som
bola jeden z tých komplexnejších športovcov.“
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Kam vás to teda zavialo po basketbalovej kariére?
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„Basketbalovú kariéru som ukončila po vážnejšom
zranení a troch operáciách kolena. Zdravotné problémy
mi už žiaľ nedovoľovali pokračovať ďalej. Je to kontaktný
šport a ja som sa rozhodla, že to z dlhodobého hľadiská
nebude mať dlhú životnosť pre moje zdravie. Vtedy som
ešte študovala na fakulte športu a to ma motivovalo postaviť sa čím skôr opäť na nohy. Bolo potrebné naďalej spĺňať limity. Vďaka škole som bola športovo aktívna a vtedy

som prišla k veľkej záľube - fitness, posilňovania a funkčného tréningu. Táto záľuba vygradovala až k dnešnému
môjmu živobytiu a stala sa súčasťou môjho života.“
Čo vás teda v súčasnosti živí?
„Mám rada pestrosť, ktorú je vidieť aj v mojom pracovnom živote. Ale prekvapivo sa všetko týka športu.
Okrem toho, že ešte dokončujem vysokú školu, pracujem
na Strednej športovej škole ako učiteľ/tréner Športovej
špecializácie basketbal. Som jednou z manažérok posilňovne, v ktorej pôsobím aj ako osobný tréner. Okrem
basketbalového klubu spolupracujem aj s triatlonovým
klubom v Poprade.“
Ako ste sa dopracovali k tak náročnej športovej
disciplíne, akou sú súťaže Spartan Race? Vyhľadávate
takéto výzvy?
„Milujem výzvy. A čím náročnejšie, tým lepšie. Táto vášeň začala úplne nevinne. Kamarátka čítala knihu od zakladateľa týchto pretekov Joa de Senu a prišla za mnou
s myšlienkou, či by sme to neskúsili. Samozrejme, že som
hneď prikývla a išli sme na naše prvé preteky. Najprv sme
ale iba ako dobrovoľníčky pomáhali pri organizovaní pre-
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tekov, aby sme pochopili a videli na vlastné oči o čom to
je. Veľmi nás očarila tá komunita ľudí a to, aká atmosféra
vládne na týchto pretekoch.“
Aké najvýznamnejšie úspechy máte v týchto
súťažiach za sebou?
„Prekážkovým behom Spartan Race sa venujem štyri
roky a za úspech považujem každý jeden dokončený. Sú
to náročné preteky a skrz problémy s kolenom, ktorými
som si prešla, považujem toto za dokonalú oslavu zdravého tela. Ak mám vypichnúť konkrétne úspechy, tak za túto
dobu som získala viacero pódiových umiestnení. Pre mňa
tri najcennejšie úspechy som dosiahla práve v tejto sezóne. Môj splnený sen prišiel na konci augusta, kedy som
odbehla Ultra Spartan Race s 52 kilometrami, prevýšením
3000 metrov a so 66 prekážkami. Dokázala som sa umiestniť na 2. mieste vo svojej vekovej kategórii 25-29 rokov.
Ten najväčší úspech sa však zrodil hneď o ďalšie tri týždne
na Európskom šampionáte vo švajčiarskych Alpách, odkiaľ
som si odniesla titul vicemajsterky Európy vo svojej vekovej kategórii. Sezónu som zavŕšila v Rumunsku, kde som
sa zúčastnila finále Mountain series (bodovacia tabuľka
horskej série), odkiaľ som si doniesla celkové prvenstvo.“
Tak sa teda povenujme vášmu najväčšiemu úspechu.
Ako to v Alpách celé prebiehalo?

„Moje meno na svetelnej tabuli svietilo na druhom
mieste vo vekovej skupine. Ten úžasný pocit snáď ani nejde slovami opísať. Predo mnou mala poľská pretekárka
veľký náskok. Bola to jedna z elitných pretekárok, tú som
nemala šancu stiahnuť. No rovnako aj ja som si vytvorila
pohodlný náskok pred treťou pretekárkou z Maďarska.
Na týchto pretekoch štartovalo okolo 800 súťažiacich z celej Európy. Bolo mi cťou pretekať s európskou špičkou.“
Ako ste sa na tieto preteky pripravovali a ako vlastne
vyzerá tréning na súťaže Spartan Race?
„Moje tréningy sa skladajú z bežeckej a silovej prípravy. Snažím sa do prípravy zaradiť viacero druhov športu.
Z tých kondičných je to okrem behu aj plávanie či bicykel,
turistika v našich krásnych Tatrách a v zime skialpy. So silovou prípravou mi veľmi pomáhajú tréningy typu Crossfit.
Tým, že je to vysoko intenzívny tréning so silovými prvkami vzpierania, je to veľmi dobrá príprava pre prekážkové
behy. Zaraďujem aj funkčný a skillový tréning, kde pracujem na svojich slabinách a posúvam svoje limity stále ďalej. V príprave je dôležité počúvať svoje telo a dopriať mu
aj oddych a regeneráciu. Snažím sa striedať regeneračné
prostriedky ako masáže a saunu. Do prípravy som dala
toľko úsilia, čo mi čas dovoľoval.“
Čo vás najviac motivuje a aké je vaše motivačné
krédo?
„Mňa najviac motivuje to, že dokážem posúvať svoje
limity. Pre mňa je toto hnacím motorom.“
Ako strávite Vianoce? Doprajete si hody, alebo si
budete jedálniček kontrolovať? Aj to by snáď mohlo
niekoho motivovať…
„Vianoce sú o odpočinku, pohode a strávení času s našimi najbližšími. Určite budem v kruhu rodiny, ale naďalej
v tréningovom móde. Nebudem sa pozerať na tanier cez
čísla a kalórie. Doprajem si klasický majonézový zemiakový šalát a vianočné koláče. No práve preto nahromadenú
energiu využijem v tréningoch. Samozrejme, treba odhadnúť hranicu a neprejedať sa celé sviatky.“
Marek Vaščura

ŠPORT

„Európsky šampionát sa konal 18. septembra v mestečku Verbier, ktoré sa nachádza v nadmorskej výške
1450 metrov. Tu začal prvý a pre mňa asi najväčší problém,
a to riedky vzduch a sťažené dýchanie počas fyzickej aktivity. Už po prvých piatich kilometroch sme sa nachádzali
vo výške 2000 m n, M.A. takto sme stúpali prvých 12 km
až do výšky 2641 m n. m. Asi si viete predstaviť aké náročné bolo udýchať to pri maximálnej spotrebe kyslíka počas
behu. Nasledoval prudký 10 kilometrov dlhý zbeh do cieľa.
Preteky mali 22 km s nastúpanými 1418 výškovými metrami a 36 prekážkami, ktoré obsahovali rôzne preliezanie,
podliezanie, rúčkovanie, balančné a silové prekážky, nosenie bremien (vedro so štrkom, vrece s pieskom, kamenná guľa, drevené poleno), ale napríklad aj hod oštepom
do vytýčeného cieľa. Počasie nám vyšlo dokonalé, teplota
bola ideálna na beh (okolo 10 °C). Krásne slnečné počasie
nás sprevádzalo počas celých pretekov, ktoré trvali 3,5 hodiny. Výhľady na alpskú prírodu boli famózne, chvíľami
sme traverzovali hrebeňom na najvyššom bode. Škoda, že
sme sa museli viac pozerať pod nohy. Skalnatý terén bol
náročný, ale hodnotím to ako najkrajšie preteky, aké som
mala možnosť absolvovať. Užívala som si to každú možnú
chvíľu. Pocitovo sa mi išlo veľmi dobre po celý čas, prekážky mi vychádzali a to bolo pre psychiku najdôležitejšie.
Ku koncu už dochádzali sily, čo je pochopiteľné. Posledných pár metrov pred cieľom som chybovala na dvoch
prekážkach. Čakalo ma teda ešte 60 trestných angličákov,
no hrdo so slovenskou vlajkou v ruke som následne zdolala poslednú prekážku - preskok cez vatru. Síce unavená,
ale šťastná som prekročila cieľovú čiaru.“

Aké boli vaše pocity po dobehnutí?

33

Mesačník

POPRAD

FOTO: Marek Vaščura

Šport v DECEMBRI
11. Sobota 15:00 / Futbalový štadión NTC Poprad

MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ –
ŠKF SEREĎ

2021

20. Pondelok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad

HK POPRAD – HC NOVÉ ZÁMKY

27. kolo Tipos extraligy v ľadovom hokeji

18. kolo Fortuna ligy

11. Sobota 17:30 / Aréna Poprad

26. Nedeľa 17:00 / Zimný štadión mesta Poprad

12. kolo Niké extraligy žien v basketbale

45. kolo Tipos extraligy v ľadovom hokeji

BAM POPRAD – MBK RUŽOMBEROK

15. Streda 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad

HK POPRAD –
MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

HK POPRAD – HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA

28. Utorok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad

HK POPRAD – HKM ZVOLEN

46. kolo Tipos extraligy v ľadovom hokeji

12. kolo Tipos extraligy v ľadovom hokeji
18. Sobota 17:30 / Aréna Poprad

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

BAM POPRAD –
BK ŠK UMB BANSKÁ BYSTRICA

14. kolo Niké extraligy žien v basketbale

Prípadné návštevy športových podujatí budú možné až po skončení lockdownu podľa nariadenia vlády a vyhlášok ÚVZ
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SÚŤAŽ
O CENY

December 2021

R

edakcia Mesačníka Poprad opäť pripravila pre svojich
čitateľov a úspešných
riešiteľov
švédskej krížovky
i osemsmerovky
súťaž o zaujímavé
ceny.
Zapojte sa opäť
do našej súťaže.
Správne
znenie
tajničky i osemsmerovky posielajte
najneskôr
do 15. decembra
2021 poštou alebo
doručte
osobne
na adresu vydavateľa:
Mestská
informačná kancelária, Námestie
sv. Egídia 43/86,
058 01 Poprad,
prípadne emailom
na jana.pisarcikova@msupoprad.
sk.
Nezabudnite
uviesť svoje meno,
adresu, telefónne
číslo a heslo „Tajnička“. Vyžrebovaný, úspešný lúštiteľ získa darčeky
pre
najmenších
od MIK Poprad
a knihu Poprad
a okolie z neba.
Výhercu cien budeme kontaktovať
telefonicky.

(red)

VOĽNÝ ČAS

Tešíme sa na Vaše
odpovede a prajeme Vám príjemné
chvíle strávené lúštením.
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Mesto Poprad vyhlasuje foto súťaže

VIANOČNÁ

SÚŤAŽ
PRE POPRADČANOV
Pre obyvateľov žijúcich v panelákových bytoch

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIE
VYZDOBENÝ VIANOČNÝ
STROMČEK
Do súťaže bude zaradený každý, kto na adresu
mesacnik@poprad.sk pošle najneskôr do 31.12.2021
fotografiu vlastného vyzdobeného vianočného
stromčeka.
Pre obyvateľov žijúcich v rodinných domoch

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU
EXTERIÉROVÚ
VIANOČNÚ VÝZDOBU
Do súťaže bude zaradený každý, kto na adresu
mesacnik@poprad.sk pošle najneskôr do 31.12.2021
fotografiu zachytávajúcu vianočnú výzdobu pred
svojim rodinným domom.

Do emailu s priloženou fotografiou treba uviesť meno, priezvisko a adresu s číslom telefónu.
Zaslaním fotografie súhlasíte s jej uverejnením.
V januári 2022 zasadne odborná porota a vyhodnotí súťaž v oboch kategóriách. Traja víťazi v každej z nich
získajú hodnotnú, novú obrazovú publikáciu „Jedinečný Poprad“ (rok vydania 2020). Vo februárovom čísle
mesačníka Poprad uverejníme mená víťazov a taktiež víťazné snímky.

