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ošla do triedy vždy s noblesou. Všetci sme hneď vedeli,
že po otvorení dverí príde určite
nejaká výborná hláška, ktorú si
budeme ešte dlhé roky pamätať.
„Neprezutá, vymachlená, metalíza na nechtoch.“ To bola ona.
Naša učiteľka ekonomiky. Nemala
to s nami na strednej škole ľahké.
Predsa len, boli sme partia viac
ako dvadsiatich dievčat a všetky v pubertálnom veku. Nebezpečná kombinácia. Svoj zmysel
pre humor si zachovala dokonca
aj vtedy, keď sa pred tabuľu postavil niekto, kto o ekonomike nemal
ani šajnu. „Ešte mi povedz, že účet
261 - Peniaze na ceste, je dvadsať
eur, čo nájdeš cestou do školy.“
Nedalo sa nesmiať. Chvíľka,
na ktorú nikdy nezabudnem, prišla pred vstupom do miestnosti
počas maturít z ekonomiky, kedy
spôsobom, ako to vedela len ona,
povedala: „Jana, ty sa len tvár
biedne.“ Nakoniec som sa tvárila na dvojku. Tak hádam celkom
dobre. Asi každý z nás má jedného učiteľa, na ktorého nikdy nezabudne. Mnohých z nás priviedli
na životnú cestu, ktorou sme sa
potom rozhodli kráčať. Prípadne
upozornili na takú, ktorú by sme
mali oblúkom obchádzať. Učiteľ
je ten, ktorý dáva žiakovi to najcennejšie. Poskytuje mu základy,
na ktorých si postupne buduje
svoj život. Nejde len o vedomosti
z kníh. Niekedy si úprimne želám, aby sme si aspoň na chvíľku
spomenuli na časy dávne, kedy
bol učiteľ spolu s farárom na dedinách jednou z najváženejších
osôb. 28. marca, deň narodenia
pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov, je sviatkom a oslavou práce všetkých
pedagogických pracovníkov. Vaša
práca je poslaním. Zaslúžite si
za svoje znalosti, obetu, úctu a trpezlivosť veľké poďakovanie nás
všetkých. Nás všetkých, ktorých
ste formovali.
Mgr. Jana Pisarčíková,
redaktorka Mesačníka Poprad
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Státisíce
eur pôjdu
na opravu
mostov
a lávok
Koncom januára tohto roka Najvyšší kontrolný
úrad (NKÚ) Slovenskej republiky informoval
o zlom stave mostov na Slovensku. Ako uviedol,
počas šestnástich rokov, odkedy sa ich správa
na slovenských cestách rozdelila medzi štát
a samosprávy, došlo k dlhodobému zhoršovaniu
ich stavebno-technického stavu. Zaujímalo nás,
aký je stav mostov a lávok z pohľadu popradskej
samosprávy, a či bude mesto realizovať ich
rekonštrukcie.

HLAVNÁ TÉMA

N
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a základe svojich kontrolných akcií koncom ja- v Poprade už majú toho dosť odžité. Dali sme teda
nuára 2022 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej vypracovať posudky mostov na uliciach Mnoheľorepubliky zverejnil nelichotiva, 1. mája a Kežmarská. A taktiež
vú správu o stave mostov na Slovenposudky šiestich lávok pre peších.
sku. Skonštatoval, že „počet mosNa základe konštatovania o nevyAj
napriek
vysokým
tov v najlepšej kondícii na cestách
hovujúcom stave ich mesto zaradilo
nákladom, opravy
I., II. a III. triedy klesol o polovicu,
do plánu rekonštrukcií,“ hovorí.
naopak, dva a pol násobne stúpol
mostov a lávok
Most na Mnoheľovej
počet mostov v najhoršom stave,
v Poprade už odklad
Ako sme zistili na odbore výstava to až na 1 717.“ Ešte počas príneznesú.
Most
na
ulici
by na Mestskom úrade v Poprade,
prav na rekonštrukciu popradského
mosta na ulici Alžbetina (pozn. red.: Mnoheľová by sa mal mesto sa na rekonštrukciu mostov
otvorený
po
zrekonštruovaní začať rekonštruovať pripravuje. Na most na Mnoheľovej
ulici je už zabezpečená projektová
na konci októbra 2019) bolo zistené,
hneď,
ako
to
počasie
dokumentácia. Rovnako tak všetky
že v technicky nevyhovujúcom stapotrebné vyjadrenia a povolenia.
umožní.
ve sa nachádza aj most na ul. Mno„Následne sme zrealizovali výheľova. Základnú údržbu i vizuálne
ber zhotoviteľa, avšak vzhľadom
prehliadky mostov a lávok vykonáva Správa mestských komunikácií (SMK). Navštívili na nedostatok ocele na stavebnom trhu, a s tým súsme teda riaditeľa SMK Petra Fabiána. „Lávky a mosty visiace meškanie dodávok materiálov, sme začiatok
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Nebude to lacný špás

stavebných prác posunuli na jar tohto roka,“ uviedla
Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby. Ako dodala, so zhotoviteľom dohodli začatie prác hneď, ako
to počasie umožní.
Most na ulici Kežmarská
Výber zhotoviteľa je už ukončený aj na most
na ul. Kežmarská. Práce na ňom by mali začať predbežne v apríli tohto roka. Rekonštrukciou prejde aj
most na ulici 1. mája. Nakoľko každá jedna oprava
mosta so sebou prinesie aj nevyhnutné dopravné
obmedzenia, pri tomto moste sa bude musieť, podľa
slov Horákovej najprv dokončiť ten na Mnoheľovej.
„A to vzhľadom na ich vzájomnú polohu,“ dodala.
Lávky v lete

HLAVNÁ TÉMA

V nevyhovujúcom stave je aj šesť lávok pre peších. Potrebné vyjadrenie a povolenia mesto vybavuje aj na ich rekonštrukcie. K zabezpečeniu projektových dokumentácií odbor výstavby pristúpil už
v polovici uplynulého
roka. „Rokujeme najmä
so Slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorý mal k týmto
stavbám rôzne pripomienky, ktoré musia
byť v projekte zapracované. Na základe zosúladenia všetkých vyjadrení a vydaní povolení,
bude vybratý zhotoviteľ. Začiatok prác predpokladáme v letných
mesiacoch,“ objasnila
Horáková.

Všetky plánované stavebné práce na mostoch i lávkach budú vyžadovať dopravné obmedzenia. Tie
budú spočívať v obchádzkových
trasách, či v zúžených jazdných pruhoch. „Bude určite potrebné vybrať
sa z domu skôr. Týmto chceme poprosiť o trpezlivosť a rešpektovanie
príslušných pokynov. Robíme to
pre bezpečnosť obyvateľov,“ dodáva Horáková. Nehovoriac o tom, že
všetky stavby sú nielen technicky,
ale aj finančne náročné. Ak sa vrátime späť do roku 2019, rekonštrukcia
mosta na ul. Alžbetina mesto stála
212 268,01 €. „Na most Mnoheľova je vysúťažená cena 212 633,77 €
a na most Kežmarská 238 525,82 €,“
uviedla Horáková. Najviac peňazí
ale pôjde na most na ulici 1. mája. Nečudo. Má podstatne väčšiu šírku i dĺžku mostného telesa. „Rozpočet na základe projektovej dokumentácie je viac ako
1 220 000 €. Predpokladáme, že v súťaži bude ponúknutá cena nižšia,“ dodáva. Ceny lávok na základe rozpočtov z projektových dokumentácií sú nasledovné:
Alžbetina 153 000 eur, Mnoheľova 100 993 €, 1. mája
protivodná 188 150 € a povodná 262 915 €, pri moste
ŽSR na ul. Štefánikova 81 616 € a pri Aquacity 82 954 €.
Aj napriek vysokým nákladom ale opravy mostov
a lávok už oddialenie neznesú. Ako upozornil vo svojej správe NKÚ, stav mostov by sa aj naďalej zhoršoval,
až kým by ich nebolo nevyhnuté kvôli havarijnej situácii bezodkladne zatvoriť. To by vyvolalo nielen dlhé
obchádzky, ale ohrozilo aj základné potreby obyvateľov v rôznych oblastiach - od rýchlych zásahov záchranárov, cez dochádzanie do práce, školy či k lekárovi, až po zásobovanie.
Jana Pisarčíková

5

Mesačník

POPRAD

FOTO: Mesto Poprad

Prvé mestské
zastupiteľstvo roka
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opradské mestské zastupiteľstvo na prvom plánovanom zasadaní schválilo zníženie výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov v budove
zimného štadióna, prenájom troch kontajnerov so sanitárnym zariadením pre Športový klub Zemedar Poprad
‑Stráže. Zaoberali sa tiež súborom návrhov na zriadenie
vecných bremien, prenájmov, zámen. Noví majitelia budovy Kina Máj prejavili záujem o pozemky pri budove,
na ktorých by radi vybudovali parkovacie miesta i letný
amfiteáter. Na zastupiteľstve sa preto rozpútala diskusia,
ktorú ste mohli vidieť na obrazovkách Televízie Poprad
i na mestskej sociálnej sieti. Poslankyňa Anna Ondrušeková zdôraznila, že Poprad si môže v tomto smere zatlieskať.
„Prešov má v gescii Divadla VIOLA vynikajúcu inštitúciu
a ak takto budú pokračovať aj v meste Poprad, očakávať
môžme len prínos. Poprad si môže gratulovať, že sa našiel takýto záujemca o tento objekt a držme si palce, aby
sa mu plán podarilo naplniť,“ povedala. Poslanci trojpätinovou väčšinou návrh na predaj pozemkov pre divadlo
schválili. Schválený bol tiež prenájom poľovných pozemkov na Dubine pre Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke
združenie Dubina – Poprad, a tiež prenájom pre Slovenský
zväz chovateľov poštových holubov. Mesto so spoločnosťou Tatravagónka vymenilo pozemok, ktorý slúži vo firme
na vnútroareálovú dopravu, za pozemok rovnakej výmery v Spišskej Sobote, ktorý mesto využije na vybudovanie
kruhového objazdu na ceste vedúcej do mestskej časti
Poprad – Stráže pod Tatrami.
Záhradkárom znížili nájomné
Mesto Poprad tiež prišlo s návrhom na zníženie nájomného za pozemky na záhradkárske účely v oboch
zónach a pozemky na účely včelárenia o 0,30 centov
za meter štvorcový. Poslanci to schválili, takže záhradkári z pôvodných 0,50 €/m2 budú po novom platiť 0,20 €/
m2. „Dôvodom na zníženie nájmu je záujem Mesta Poprad pomôcť obyvateľom, ktorí majú prenajaté pozemky vo vlastníctve mesta na záhradkárske účely a účely

V polovici februára sa poslanci stretli
v online priestore, aby prerokovali
témy prvého tohtoročného mestského
zastupiteľstva. Prinášame vám
prehľad o dôležitých bodoch, ktoré
sa na zastupiteľstve preberali.

včelárenia, zvládnuť súčasnú náročnú ekonomickú situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID – 19,“ odôvodnil tento krok odbor správy majetku mesta. Poslanci
návrh schválili, a tak bude zmena platná od 1. marca 2022.
Žiadosť o finančný príspevok pre Komunitné centrum Poprad‑Matejovce
Zastupiteľstvo sa venovalo aj predloženej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
za účelom realizácie projektu „Komunitné centrum Poprad – Matejovce“. „Myslím si, že je dobré, že sme podali
túto žiadosť. Ľudia najprv komunitné centrum odmietli
v petícii, potom sme urobili stretnutie s obyvateľmi Matejoviec, na ktorom sme im to vysvetlili a projekt prijali,“
povedal primátor Anton Danko. Mesto v Matejovciach
plánuje vybudovať komunitné centrum, ktoré bude poskytovať sociálne služby a vykonávať aktivity zamerané
na podporu rómskej komunity a prevenciu jej sociálneho
vylúčenia. „Vyrásť“ by malo na Staničnej ulici v Poprade
‑Matejovciach. Celkové náklady na projekt predstavujú
sumu viac ako 514-tisíc eur, pričom spolufinancovanie
samosprávy je na úrovni takmer 26-tisíc eur. Na výstavbu
chce mesto získať dotáciu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.
Pandémia stopla aj slávnostné zastupiteľstvo
Poslanci tiež schválili dodatok ku štatútu mesta Poprad. Pandémia v uplynulých dvoch rokoch nedovolila
usporiadať slávnostné zasadanie mestského zastupiteľstva. Primátor Anton Danko informoval, že Cena mesta
sa bude tentokrát udeľovať výnimočne dvom laureátom
a Cena primátora šiestim oceneným. Poslancov v tejto
súvislosti vyzval, aby si pripravili svoje návrhy. Slávnostné mestské zastupiteľstvo je naplánované na 7. október
2022. Poslanci sa najbližšie stretnú opäť 27. apríla 2022
o 8.00 hodine.
Jana Pisarčíková
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Terasy
budú opäť
zadarmo
te
a
t
ý
p
a
Vy s

Primátor
odpovedá

Milí Popradčania!
Pandémia obmedzila možnosti mojich osobných stretnutí s Vami, obyvateľmi. Veľmi mi to chýba, lebo Vaše názory,
postrehy a podnety boli pre moju prácu
vždy prínosom.
Preto Vás prosím, píšte mi. Môžete sa
pýtať na všetko, čo súvisí s kvalitou života v našom meste. Rád Vám odpoviem.
Vaše otázky zasielajte na adresu:
Anton Danko
primátor
Mestský úrad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad

S úctou

		
		

Anton Danko
primátor mesta Poprad

P

andémia COVID-19 spôsobila a stále spôsobuje vrásky na tvárach podnikateľov
v gastrosektore. Aj napriek tomu,
že reštaurácie už môžu mať otvorené, mesto im chce podať pomocnú ruku. Mestské zastupiteľstvo sa teda zaoberalo aj návrhom
Všeobecne záväzného nariadenia
(VZN) o miestnej dani za užívanie
verejného priestranstva v znení
neskorších VZN. „Chceme umožniť podnikateľom, aby opäť počas
letného obdobia využívali terasy
bezodplatne, pretože vieme, aké
mali ťažké obdobie a verím, že sa
už vráti život aj na námestie. Ešte
minimálne jedenkrát navrhujem,

aby sme im znížili nájom terás
na nulu,“ povedal primátor Anton
Danko.
Zmierniť dopady pandémie
Mesto verí, že sa tak aspoň
čiastočne podarí zmierniť negatívne dopady pandémie nielen
na podnikateľov, ale aj na ich
zamestnancov. Umiestnenie terás bez povinnosti platenia dane
za záber verejného priestranstva
bude platiť do 31. 10. 2022. Ostatné kritériá pri užívaní verejného
priestranstva, teda umiestnenie
letnej terasy a pod., ostávajú nezmenené.
jp

Pripomenuli sme si 77. výročie
oslobodenia mesta

P

ripomenuli sme si výročie oslobodenia nášho
mesta od fašizmu v II. svetovej vojne. Posledné výstrely
zo zbraní zazneli pod Tatrami
28. januára, presne pred 77. rokmi. Pietny akt kladenia vencov
ako spomienka na všetkých, ktorí
bojovali, vrátane tých, ktorí padli
za svoju vlasť, sa konal pri pamätníku v Parku Hrdinov pri železničnej stanici. Za mesto Poprad
sa pietnej spomienky zúčastnil
I. viceprimátor Štefan Pčola. (red.)

DIANIE V MESTE

alebo prostredníctvom e-mailu na:
primatorodpoveda@msupoprad.sk

Mesto Poprad opäť vychádza podnikateľom v ústrety.
Za umiestnenie letnej terasy nebudú musieť platiť.
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Autobusovú flotilu
posilnili štyri nové
vozidlá
Popradská mestská hromadná doprava (MHD) prešla opäť
na vyšší štandard. Pred mestským úradom zaparkovali
štyri zbrusu nové autobusy značky Mercedes Citaro
s ekologickými motormi spĺňajúcimi normu Euro 6, ktoré
boli uvedené do prevádzky, aby posilnili popradskú flotilu.

P

riniesť cestujúcim značný komfort i šetriť životné
prostredie. Nároky cestujúcej verejnosti sú neustále vyššie, a tomu treba prispôsobiť aj ponuku. Popradská MHD za viac ako rok prešla viacerými zmenami.
Najnovšie sa cestujúci budú môcť prepraviť aj v štyroch
úplne nových autobusoch. „Urobili sme ďalší významný krok k tomu, aby ľudia začali cestovať ekologickejšie
- mestskou hromadnou dopravou. Sme jediné mesto
na Slovensku, ktoré išlo do takto kvalitných autobusov.
Som skutočne veľmi rád a pripravujeme sa na ďalší významný medzník. Ak sa nič mimoriadne nestane a mestské zastupiteľstvo schváli môj návrh, tak od 1.septembra
by sme chceli spustiť bezplatnú MHD pre všetkých Popradčanov,“ povedal primátor mesta Anton Danko.
Pre cestujúcu verejnosť

DIANIE V MESTE

Ako prezradila riaditeľka SAD Poprad Marianna Krajčová Gočová, spoločnosť sa v spolupráci s Mestom Poprad
za posledné obdobie sústreďuje hlavne na cestujúcu verejnosť. „Nároky sú ďaleko vyššie ako v minulosti, a tak
sa cestujúcim snažíme vyjsť v ústrety, vyhovieť ich požiadavkám, aby mali pocit bezpečia i spokojnosti, aby cítili,
že cestujú v dobrej MHD. Pridaním týchto štyroch vozidiel
sme pristúpili aj k vyššej ekologizácii. Za posledné obdobie sme míľovými krokmi prešli ku skvalitneniu a rozvoju
služieb. Sme veľmi radi, že spolupráca s pánom primátorom mesta Poprad Antonom Dankom, je výborná,“ povedala.
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Dlhoročné využitie
Autobusy sú nízkopodlažné, plne klimatizované
a vykurované. Majú automatickú prevodovku, rampu
pre imobilných, tri informačné tabule a nový odbavovací systém pre cestujúcich. Ich súčasťou sú aj doplnkové
služby, ako Wifi, GPS lokalizácia vozidiel a inteligentné
informovanie o zastávkach na danom spoji a linke. Ako
povedal vedúci dopravy a podpredseda predstavenstva
SAD Poprad Marek Modranský, ide o najmodernejšie mo-

dely. Nad nízkorozpočtovými verziami sa podľa jeho slov
nezamýšľali. „A to preto, lebo predpokladáme ich dlhoročné využitie v rámci MHD. Našou hlavnou úlohou je poskytovať služby pre cestujúcich na profesionálnej úrovni.
Sme radi, že nás vedenie mesta do týchto krokov tlačí, no
zároveň nám poskytuje aj potrebné zázemie a spoluprácu. Nové autobusy sú základným technickým nástrojom
pre spokojnosť cestujúcich a plynulú prevádzku, navyše
si moderné vozidlá chvália i naši vodiči.“ Ako dodal, vnútorné usporiadanie sedadiel volili tak, aby vzniklo dosť
priestoru pre potrebné množstvo cestujúcich.
800-tisíc kilometrov
Vo vozidlovom parku je teda v súčasnosti dokopy
18 autobusov v priamej výprave a štyri záložné vozidlá.
Obnova vozového parku začala už v minulom roku zakúpením 6 kusov nových vozidiel. Prešlo už viac ako 16 mesiacov, odkedy bola nová MHD pre Popradčanov spustená. „Nielen domáci, ale aj návštevníci mohli vidieť zásadné zmeny. Nové zastávky, nové autobusy, nový formát
cestovných poriadkov, nahustené spoje. Sme určite jedna
z najlepších MHD v tejto veľkosti v rámci Slovenska a mnohí kolegovia z iných miest nám závidia. Z prvých štatistík
vieme, že tento krok priniesol svoje ovocie. Za 14 dní sme
prepravili 800 zamestnancov Nemocnice Poprad, a. s.,“
uzavrel vedúci organizácie dopravy SAD
Poprad, Ing. Róbert
Nagy. Všetky vozidlá
MHD Poprad v rámci
cestovných poriadkov najazdia takmer
800-tisíc kilometrov
za rok.
Jana Pisarčíková
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Tréningovú
hokejovú halu
skolaudujú
v marci

Už prvého mája by svoje korčule mali prevetrať
mladí hokejisti na ľade v jednej z najmodernejších
tréningových hokejových hál na Slovensku. Druhý
februárový týždeň počas kontrolného dňa, oblastný
riaditeľ zhotoviteľa stavby z Metrostavu Martin
Müller prisľúbil primátorovi Antonovi Dankovi, že
stavba bude skolaudovaná do konca marca.

S

korým ranným, či neskorým večerným tréningom
malých hokejistov už o pár mesiacov odzvoní. Vedľa zimného štadióna rastie jedna z najmodernejších
tréningových hokejových hál na Slovensku. Ako stavba
pokročila, bol osobne skontrolovať primátor mesta Anton
Danko. Výsledkom stretnutia bol tiež podpísaný dodatok
k predĺženiu termínu výstavby. „Aj preto som požiadal
zástupcu firmy, aby dal verejný prísľub, že tento termín už
bude dodržaný,“ reagoval primátor, ktorý si celú stavbu
dôkladne prezrel. Kolaudácia novej haly prebehne na konci
marca. Apríl je vyhradený na opravy prípadných zistených
vád. „Dúfam, že budem spokojný a 1. mája budeme môcť
prestrihnúť pásku a začne sa tréningový proces,“ dodal primátor.
Müller: Musíme to stihnúť
Na stavbe prebiehajú podľa slov oblastného riaditeľa
Metrostavu dokončovacie práce. „Budú sa montovať mantinely, sedačky, podlahové krytiny, dokončujú sa sadrokartóny, podlahy, dlažby,“ povedal. To, že sa práce zdržali,
zhotoviteľ pripisuje hlavne pandémii. „Oneskorili sa nám
dodávky materiálov a vypadávali nám aj celé partie ľudí.
Predĺžilo sa to, ale s pánom primátorom sme sa dohodli, že
k 31. marcu tohto roka bude stavba pripravená na kolaudáciu tak, aby od 1. mája bola v plnej prevádzke. Musíme
to stihnúť,“ prisľúbil Müller.
Charakter haly daný tvarom

- ľadová plocha - 60 m x 26 m (s multimediálnou
kockou v strede nad ľadovou plochou)
- tribúna v dvoch úrovniach s hygienickým zázemím
- 179 miest na sedenie pre obecenstvo
- galéria s priestorom pre občerstvenie a nápojovým bufetom
- 4 šatne so sociálnym zázemím pre turnaje
po 25 hráčov s celkovou kapacitou sto miest
- 3 šatne so sociálnym zázemím pre mladých
hráčov (po 25 hráčov), kapacita celkom 75 miest,
z toho jedna šatňa bude vyčlenená pre dorast
- jedna šatňa pre rozhodcov a jedna pre trénerov
– celkom 12 miest
- zázemie hokejových talentov - hokejová škola,
klubová časť · priestor pre odklad civilného oblečenia – ošetrovňa
- stanovište rolby
- technologické zázemie a strojovňa budú k dispozícii v hlavnom zimnom štadióne

DIANIE V MESTE

Ako dodal primátor, verí, že hala bude v rovnakej kvalite slúžiť dlhé roky. Pochválil aj prácu architekta Pavla
Kučeru. „Tréningové haly na Slovensku sú väčšinou len
rovné stavby. Tá popradská je architektonicky zaujímavá
nielen z vonkajšieho pohľadu, ale aj zvnútra. Čo sa týka
tréningových hál, myslím si, že bude najkrajšia,“ povedal.
Ako vysvetlil architekt, stavba vyrastá na mieste, ktoré je
už v širšom kontexte vyčlenené na športové aktivity. Tomu
bola aj prispôsobená. „Starý zimný štadión má svoj historický charakter. K nemu sme sa prispôsobiť nesnažili. Chceli sme, aby táto stavba bola nadčasová, moderná a viac
menej nie dramaticky zložitá. Výnimočnosť sa prejavuje
samotným oblúkom, ktorý vynikne tak v interiéri, ako aj
v exteriéri. Všetky ostatné časti sú úplne jednoduché. Samotný charakter tejto haly je teda daný jej tvarom,“ opísal
architekt Pavol Kučera. 
(jp)

Ako
bude
vyzerať
nová
hala?
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Popradské letisko ide plnou
parou vpred
Aj napriek tomu, že
civilné letectvo prežíva
jedno z historicky
najťažších období,
popradské letisko
sa z dlhoročného
vyrábania strát
prehuplo do zisku.
Zisťovali sme, ako sa
to podarilo a čo všetko
za úspechom letiska
stojí. Zamestnancom
sa do pamäte najviac
vryla reakcia svetovej
lyžiarky Mikaely
Shiffrinovej:
„Ó, môj bože!“.

VŠIMLI SME SI

Z
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dravý mix energie a chuť veci meniť, otvoriť sa ve- mačné technológie. K úspechu minulého roka prispel aj
rejnosti, či viera dokázať, že aj letisko v Poprade CARGO segment leteckej dopravy (pozn. red.: letecká
dokáže byť úspešné a má svoje miesto na leteckej preprava tovaru), a tiež rozhodnutie manažmentu zamemape. Množstvo práce, skvelý tím a osobné zanietenie rať sa na letecké školy a výcvikové lety, ktoré podstatne
každého jedného zamestnanca. To je mix atribútov, kto- prispeli k nárastu pohybov.
ré stoja za úspešným rokom popradVýpadok cestujúcich
ského letiska. A výsledok? „Letisko „Prioritou v roku 2022
Aj popradské letisko, presne ako
Poprad‑Tatry hlási najväčší počet poje
postupná
obnova
všetky letiská po celom svete, bojuje
hybov lietadiel za posledných desať
rokov. K pozitívnemu vývoju prispeli zrušených a udržanie s výpadkom cestujúcich kvôli pandémii. Oproti predchádzajúcemu roku
počty vzletov a pristátí business a súexistujúcich liniek.
je to pokles o 36 percent. „K ďalšiemu
kromných lietadiel, takzvaných biV
letnom
poklesu prispelo obmedzenie letov
zzjetov,“ povedal výkonný riaditeľ leprevádzkovom
a rotácie na linke Poprad‑Luton (Lontiska a predseda predstavenstva Ing.
dýn, Veľká Británia) leteckého dopravPeter Dujava.
poriadku je to
Wizz Air na jedenkrát za týždeň, ale
Nárast 35 percent
Bulharsko, Turecko cu
aj slabý predaj leteniek a dovolenkoa Izrael. V zimnom
vých pobytov počas letnej prevádzky,
Pre porovnanie. V roku 2014 zaznaako aj úplne zrušená zimná sezóna,“
menalo letisko najmenší počet letecletovom poriadku
vysvetlil obchodno-prevádzkový riakých pohybov, a to 6 200. Doteraz najRiga a Kyjev."
diteľ Michal Staňa. Ako dodal, región
väčší bol v roku 2016 s počtom 8 200.
„V roku 2021 to bolo viac ako 11-tisíc Peter Dujava, výkonný riaditeľ le- tak v zime prišiel o 15-tisíc turistov.
tiska a predseda predstavenstva
leteckých pohybov, čo predstavuje až
Rusi neprišli
35% nárast od najúspešnejšieho roka.
Svoje zohralo aj to, že z tradičných zimných liniek
Lietalo sa do destinácií ako je Malaga, Tel Aviv, Dubaj,
Pisa, Linz, Bautzen, Salzburg, Klagenfurt, Geneva, War- a charterových letov z pobaltských krajín, Ukrajiny i Russawa, Kazaň, Karlové Vary, Ostrava, Praha, Zadar, Split, ka v uplynulom roku pod Tatrami nepristálo ani jedno
Bratislava a do ďalších miest v západnej Európe,“ vyme- lietadlo. „Rok 2021 bol sprevádzaný aj s fenoménom
noval Martin Švidroň, zodpovedný za marketing a infor- úpadku alebo reštrukturalizáciou viacerých leteckých
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Ohliadnutie sa
za rokom 2021

spoločností a cestovných kancelárií. Tento jav sa podpísal aj pod prerušenie rokovaní o spustení linky Poprad
‑Bratislava‑Praha,“ doplnil riaditeľ Dujava.
Podporný program
Snahou letiska je prilákať do regiónu aj nové letecké
linky vďaka podpornému programu pre letecké spoločnosti. Svoje poplatky teda znížili na úroveň prevádzkových nákladov. „Prioritou v roku 2022 je postupná obnova zrušených a udržanie existujúcich liniek. V letnom
prevádzkovom poriadku je to Bulharsko, Turecko a Izrael. V zimnom letovom poriadku Riga a Kyjev. Samozrejmosťou je udržanie a podpora letov do Veľkej Británie,
pričom spustenie s frekvenciou dva až trikrát týždenne
sa začalo 18. februára,“ dodáva riaditeľ.
Bližšie k verejnosti
Ako prezradil Martin Švidroň, vedúci tímu marketingu
a informačných technológií, letisko sa chce viac otvárať
verejnosti. Ich predstavou je spraviť z letiska priestor, kde
sa vyberú rodiny z Popradu či z okolia stráviť pekné chvíle aj bez toho, aby niekam leteli. Podrobnosti sú ale zahalené rúškom tajomstva. „Intenzívne na tom pracujeme
a v nasledujúcich mesiacoch sa dozvie verejnosť viac,“
povedal.
Nové „neletecké služby“ pre ľudí z mesta a okolia

VŠIMLI SME SI

Na letisku tiež spustili novú službu pre cestujúcich
„airport shuttle service“. „Ide o prepravu osôb a batožiny, ktorú môžu využívať aj obyvatelia mesta Poprad, a to
na cestu a prepravu z letiska, na letisko, ale aj na akúkoľvek
inú cestu, na ktorú potrebujú dopravu,“ vysvetlil Švidroň.
Plánujú aj otvorenie reštaurácie so vstupom priamo z parku pri letisku. „Čaká nás realizácia náučného chodníka,
nová zeleň, chodníky a nová atrakcia, ktorú verejnosti
včas oznámime,“ uzavrel riaditeľ Peter Dujava.
Jana Pisarčíková

Z

ačiatkom roka, riaditeľ letiska Peter Dujava spolu s primátorom Antonom Dankom, privítali
po prílete z majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní striebornú Petru Vlhovú. Rušno bolo neskôr aj
kvôli Svetovému poháru. Na letisku pripravili privítanie ďalším lyžiarkam, ktoré smerovali do Jasnej.
„Ich prekvapenie najlepšie dokumentuje reakcia
a slová, ktoré vyslovila fenomenálna Mikaela Shiffrinová – „Ó, môj bože“, keď vystúpila z lietadla
s chrumkami a paplónom pod pazuchou. Jej mama
si na svoj telefón okamžite nakrúcala panorámu Tatier,“ spomína si Martin Švidroň z Letiska Poprad-Tatry. Rovnaké prekvapenie zažili aj šampiónky Michelle Gisinová, Wendy Holdenerová i Lara Gutová
‑Behramiová. „Poďakovanie prišlo od samotných
lyžiarok, ich tímov, ambasád, ale aj od leteckých
spoločností, ktoré zabezpečovali transfer lyžiarok.
Letisku v Poprade tak aj táto aktivita otvorila nové
príležitosti a kontakty. Z pohľadu nákladov to tím
letiska nestálo ani cent, iba energiu a čas všetkých
zúčastnených,“ dodáva. Na letisku sa počas roka
tiež nakrúcalo medzinárodné video Redbull - From
Castle to Castle. Staré garáže a hangár sa po menších
úpravách premenili na priestory pre prvý koncert
spojením zoskupenia Kontrafakt a DJ EKG. Jeden
z najväčších výrobcov hračiek na svete, Mattel, si
popradské letisko vybral pre nakrúcanie náučných
videí pre deti. Pri príležitosti 30. výročia vzniku záchrannej vrtuľníkovej služby ATE pribudol v parku
pri letisku záchranársky vrtuľník prístupný pre verejnosť.(jp)
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Popradčanka mesiaca

Mladá vedkyňa vybojovala
striebro i bronz

1212

F

Spomínate si ešte, čo ste robili, keď ste mali pätnásť
rokov? Vedeli by ste skúmať index lomu kvapalín
pomocou totálneho odrazu svetla, či určiť obsah
glukózy v datľovom sirupe, prípadne vyšetriť zámenu
novorodencov v pôrodnici na základe krvných
skupín? Popradčanka Soňa Vasiľová, ktorá je prváčkou
na Gymnáziu Kukučínova, zaznamenala
famózny úspech. Podarilo sa jej prebojovať
na Medzinárodnú olympiádu mladých vedcov,
ktorá sa zvykne konať v Dubaji a v konkurencii
vyše troch stovák súťažiacich zo šesťdesiatich
krajín zo všetkých kontinentov, si vybojovala
striebornú medailu v individuálnej súťaži
a bronzovú v súťaži trojčlenných tímov.

yzika, chémia, biológia. To sú tri predmety, s ktorými Soňa strávila množstvo voľného času. Do súťaže
sa zapojila ešte počas základnej školy. „Keď som objavila, že existuje takáto súťaž, znelo to veľmi zaujímavo. Najprv bolo treba prejsť domácim kolom. Spravila
som teda experiment. Pozorovala som zemiak v slanej
vode ako sa zmenšuje a zväčšuje a popisovala som chemické reakcie, a podobne,“ spomína si Soňa.

Tretí na svete

Na prvé výberové sústredenie posunuli dvadsať
účastníkov. Prešli tromi dvojhodinovými testami z každého z troch spomínaných predmetov, potom ďalšími
testami s výberom odpovedí. Do letnej prípravy postúpili dvanásti. „Celé leto som sa pripravovala na súťaž.
Každý týždeň nám poslali zadania. Vypracovali sme ich
a poslali naspäť. Po letnej príprave prišlo druhé výberové sústredenie. Z každého predmetu sme absolvovali
najprv teoretické časti, potom praktické časti a nakoniec testy s výberom. Písali sme ich šesť hodín. Bolo toho
dosť veľa,“ povedala.

V individuálnom hodnotení sa Soňa umiestnila
v striebornom pásme, čo je naozaj dosť veľký úspech.
Najväčším úspechom ale bola bronzová medaila z tímovej súťaže, pretože pri tomto hodnotení neboli
pásma, ale určilo sa priamo poradie. Družstvo, v ktorom
Soňa pracovala, uspelo v konkurencii 108 trojíc ako tretie najlepšie – skončili teda tretí NAJ na svete. „Určite to
bola veľká radosť, tešila som sa, že to takto dopadlo. Fyzika bola celkom dobrá, biológia tiež, ale chémiu som
veľmi nevedela. Potom prišli na rad experimenty, ktoré
boli super, aj preto, že sme ich robili v trojiciach,“ povedala. Ako dodala, najviac ju zaujal experiment z biológie. „Jeden z nich bol na tému zámena novorodencov
v nemocnici. Dostali sme v podstate kvapalinu, ktorá sa
podobala krvi a do nej sme kvapkali antigény, aby sme
zistili, akú majú krvnú skupinu. Mali sme troch novorodencov a šiestich rodičov. Zistili sme ich krvné skupiny
a podľa toho sme mali priradiť rodiča k novorodencom,“ spomína si.

Namiesto Dubaja Bratislava

Ciele do budúcna

Soni sa podarilo uspieť a dostať sa na celosvetové finálne. „Mala som dobré praktické časti z biológie
a aj z fyziky,“ vysvetlila. Finále sa malo konať v Dubaji
v Spojených arabských emirátoch, avšak COVID-19 tam
mladých vedcov „nepustil“. Celú súťaž tak absolvovali
v hlavnom meste pod dohľadom kamier. „Ak by sme
leteli do Dubaja, bol by tam časový posun a bolo by to
náročnejšie. Aj z Bratislavy to však bolo zaujímavé. Bolo
to celkom fajn, vedeli sme sa i zabaviť,“ povedala.

Soni účasť v súťaži priniesla viacero pekných spomienok a skúseností. Prvýkrát navštívila laboratórium a ako
sama priznala, aj vďaka súťaži ju začalo baviť vykonávať
pokusy. Aj keď má len 15 rokov, ciele do budúcna má už
vytýčené. „Chcem sa neustále zlepšovať v tom, čo ma
baví. Teraz je to matematika, fyzika, biológia a chémia.
Čo najviac sa posúvať ďalej a aj nad rámec toho, čo je
v školských osnovách. Chcela by som ísť niekam študovať tak, aby som sa venovala práve týmto oblastiam,
možno nejaký výskum, veda…,“ uzavrela.
Jana Pisarčíková

Šesť hodín testov

Marec 2022

POPRADČAN MESIACA

Inzercia - 1/1 13 01 03 2022

1313

Mesačník

POPRAD

FOTO: Mestské lesy Poprad

Smrek sa
z mestských
lesov pomaly
vytráca
Už desať rokov si vždy 21. marca pripomíname
Medzinárodný deň lesov. Jeho cieľom je zvýšiť
povedomie o hospodárení, ochrane a trvalo
udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov
v prospech súčasných i budúcich generácií.
Konateľ mestských lesov Ing. Róbert Dula
nám pri obchôdzke porozprával o pravidlách
pri obhospodarovaní lesa, o tom, čo robia
lesníci počas zimy i ktorým stromom sa v okolí
Popradu najlepšie darí.

T

uristické trasy a náučné chodníky, vyhliadky aj malá
roklina, archeologické nálezisko, Krížová cesta, odpočívadlá s ohniskom, chov muflónov a diviakov.
Toto všetko a ešte viac nájdete v lesoch mesta Poprad.
Tie má pod svojim patronátom riaditeľ Mestských lesov
Róbert Dula. Ako hneď na začiatku hovorí, základom je
odborná starostlivosť. „Musíme zabezpečovať všetky
výkony, aby sme mali lesy zdravé, odolné rôznym škodlivým vplyvom, ekologicky stabilné. Ťažbu, výchovu,
obnovu lesa v zmysle lesného zákona. Tažbou odkryté
miesta sa musia do dvoch rokov zalesniť."

ZAUJALO NÁS

Kostra pre lesy

14

škodcom. Je to taká akoby kostra, výstuž pre lesy,“
vysvetľuje Dula. Stovku hektárov lesa má mesto tiež
v časti Velický les. Tu sa, podľa slov Dulu najlepšie darí
jelši. „Hlavne preto, lebo nie je tak napádaná zverou
ako povedzme borovica.“

Les má svoje zákonitosti
Lesy podľa jeho slov nemôžu byť
"Náš cieľ je lesu
Starostlivosť o stromy nie je jedponechané len tak napospas osudu. pomáhať, obnovovať
noduchá. Mestské lesy musia zabezPreto aj zalesňovanie má svoje praho prírode
pečiť aj to, aby stromy neboli štíhle,
vidlá a štandardy. „Musia to byť dreresp. aby mali dostatok priestoru
viny, ktoré zodpovedajú miestnemu
blízkym spôsobom,
lesnému typu. V južnej časti mestaby sme my nemuseli pre rast. „Musíme vyberať, ktoré stromy chceme v poraste nechať a ktoré
ských lesov sú aj dubové lesy. V sezalesňovať
sú naopak nežiadúce, netvárne alevernej časti viac ihličnaté dreviny,
a nech sú tie
bo krivé.“ Les má svoje zákonitosti,
jedľa, smrek, ale ten sa tam obnoví
a tak sa ťažba ani mestským lesom
prirodzene, z pôvodných porastov.
lesy viac
nevyhýba. „Naše mestské lesy sú ale
To, že klíma sa čoraz viac otepľuje,
rôznorodé.
“
zamerané účelovo, a teda hospodárzapríčiňuje, že staršie smreky nám
Ing, Róbert Dula,
ska funkcia pre nás nie je prioritná.
z mestských lesov už takmer „odchákonateľ Mestských lesov
Nezasahujeme vo veľkých plochách.
dzajú“. Stále sa ich ale snažia v lesoch
Ide len o účelový výber. Riešime miesudržať pre ich ekonomickú hodnotu
v zmiešaných porastoch. „Veľkými pomocníkmi lesa sú ta, ktoré je nutné kvôli svetlu preriediť, a tiež miesta, ktoaj borovica, smrekovec a buk. Hlavne tieto dreviny vy- ré sú už zmladené, čo znamená, že uvoľňujeme priestor
sádzame, pretože lepšie odolávajú vetru a biotickým pre rast nových stromčekov. Sanitárnu ťažbu sa snažíme
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realizovať veľmi citlivo za pomoci koní. Náš cieľ je lesu
pomáhať, obnovovať ho prírode blízkym spôsobom,
aby sme my nemuseli zalesňovať a nech sú tie lesy viac
rôznorodé," vysvetlil Dula.
Rekreačné lesy
V roku 1992 vznikla v okolí Gánoviec kvôli kúpeľnému miestu myšlienka prímestských rekreačných lesov.
Práve tento koncept sa Mestské lesy snažia rozvíjať.
„Celá časť mestských lesov na Kvetnici je už dnes zaradená do prímestských rekreačných lesov, a teda ich hlavná
funkcia je rekreačná a tomu je prispôsobený aj samotný
plán starostlivosti o les. Rozpracovaný je na desať rokov.
Obsahuje územné rozčlenenie, oddychové miesta a je v ňom rozplánované, kde by mohli byť altánky.
Aktívna, duchovná i zóna ticha
V časti lesov zo severnej strany,
blízko sídliska, je vytvorená aktívna
zóna. „Potom máme zónu duchovnú, kde sa nachádza Krížová cesta
Kvetnica s Kaplnkou vzkriesenia. Tu
môže človek rozjímať. Južná časť je
zóna ticha. Súčasťou je aj prírodná
rezervácia Hranovnická dubina. Tá
je úplne bezzásahová. Snažili sme
sa vytvárať náučné, turistické, banské chodníky, je tam
aj okruh zdravia. Tiež prepojenia okolo Kvetnice, aby si
návštevníci mohli vybrať svoje trasy podľa dĺžky a náročnosti. Pre lepšiu orientáciu sú tam osadené turistické
mapy, trasy z leteckých snímok. V minulom roku sme
na základe spoločného projektu Mesta, Mestskej informačnej kancelárie a OOCR osadili drevorezby. Spolupracujeme aj s Baníckym cechom horného Spiša. Tento rok
chceme sprístupniť štôlňu Helena za kameňolomom.
Snažíme sa, aby si človek pobyt v lesoch užil a aby sa tu
príjemne cítil, “ hovorí Dula.
Chcú obnoviť horáreň
V našom regióne býva najväčším nepriateľom lesov
malý chrobák s veľkým apetítom – lykožrút. Podľa slov
Dulu, s týmto problémom okrem Tatier bojujú hlavne

lesy na Spiši. „Život nám komplikuje aj zver vo Velickom
lese. Napriek mnohým zalesňovaniam sú stromy vysokou zverou, ale aj tvrdoňom natoľko atakované, že ich
vieme ťažko dopestovať. Aj v lesoch v okolí Kvetnice je
ťažko obnoviť jedľu, pritom tu má optimálne podmienky. Bez oplôtkov ale nemáme šancu ju tu mať,“ vysvetľuje. Návštevníci lesov sa podľa jeho slov správajú väčšinou disciplinovane. Víziou lesníkov je aj vybudovanie
akejsi oddychovej zóny v spolupráci s mestom, kde by
mali byť toalety, ohniská, prístrešky i bufet, aby mohli
prísť ľudia načerpať sily. „Les nie je len o zákazoch, ale
o tom, aby sme vytvorili ľuďom pre pobyt v lese vhodné podmienky aj na piknik,“ dodal. Obnoviť by chceli aj
horáreň na Kvetnici, ktorej súčasťou by bola aj učebňa
na lesnú pedagogiku pre deti zo škôl.
Jana Pisarčíková

ku pri CVČ, ktorý si aktívne vyskúšali. Vo štvrtok mali deti
na školských terasách na našom dvore hokejový zápas.
Malé deti z triedy Mravček sa nedali zahanbiť, ale niektoré
mali problém s držaním hokejok, ale veľmi sa snažili trafiť puk do bránok. V piatok nám počasie neprialo, takže
sme maľovanie na sneh a stavanie snehuliakov nemohli
uskutočniť. Deti si vypočuli hymnu materskej školy v podaní všetkých učiteliek, v ktorej sa spieva o chrobáčikoch,
po ktorých sú pomenované naše triedy: Včielka, Mravček,
Lienka a Motýlik. Všetky deti boli odmenené zlatou olympijskou medailou a kapsičkou výživy. Deti sa potom hrali
na blízkom ihrisku veľmi spokojné a šťastné.
Bc. Božena Kondášová

ZAUJALO NÁS

Zimnú športovú olympiádu pre naše deti sme usporiadali v čase pobytu vonku, počas celého týždňa od 7. 2.
do 11. 2. 2022. Chceli sme zapojiť všetky deti do vnímania
celosvetovej zimnej olympiády, a tiež do športového zápolenia a radosti z pohybu.
Všetky triedy našej materskej školy sa do športovania
zapojili. Každý deň sme mali nejakú disciplínu, s ktorou sa
deti možno už stretli, alebo bola pre nich nová. V pondelok p. zástupkyňa Mgr. Jana Baburová otvorila olympiádu
krátkym príhovorom, potom sme sa odobrali na dve stanovištia, ktorými boli: 1. záprah s bobami, 2. hádzanie gulí
do cieľa bránok. V utorok sme mali sánkovanie na kopci,
pričom deti museli prejsť cez bránky určené pre ich triedu. V stredu sa oboznámili s curlingom na novom klzis-

NAPÍSALI STE NÁM

Zimná olympiáda v materskej škole Mládeže
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FOTO: Jana Pisarčíková

Štyri
desaťročia
vedie
rozhovory
s drevom

HOBBY

Ako sám hovorí, ak by chcel všetky svoje diela vyrobiť ešte
raz, jeden život by mu bol málo. Milan Bocko, rodák z Važca,
ktorý sa priženil do Popradu, už štyridsať rokov vedie doma
v Spišskej Sobote tiché rozhovory s drevom. Je autorom
desiatok rezbárskych diel, za ktoré získal významné ocenenia.
Vystavoval ich nielen doma, ale aj v zahraničí.
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„Získal som
6 ocenení
a 22 hlavných
cien z krajských
súťaží.
Stále hovorím,
že ak niekto
niečo vyhrá, tak
prvýkrát
je to náhoda,
druhýkrát
šťastie a
tretíkrát
vytrvalosť.“
Milan Bocko,
insitný rezbár

N

enápadný dom v Spišskej Sobote
ukrýva výnimočné diela insitného
rezbára Milana Bocka. Takmer celý
svoj život zasvätil práci s drevom. Umeleckej tvorbe na neprofesionálnej úrovni
sa venuje už od svojho detstva. „V rodine som bol ojedinelý prípad. Otec pekne
maľoval a chodil maľovať aj byty. Možno
aj preto ma to takto chytilo. Nikde som
sa tomu nepriúčal. Len som sa toho chytil
a už to išlo. Vybudoval som si k ľudovému
umeniu vzťah,“ začal svoje rozprávanie
Bocko v miestnosti, kde uchováva svoje
poklady.
Prvá súťaž ho naštartovala

V mladosti navštevoval Strednú priemyselnú školu strojnícku a po jej skončení pracoval ako nastavovač tkacích strojov. „Prvý reliéf som zhotovil ešte v roku
1979. Vyrezal som sám seba. Prvej súťaže
som sa zúčastnil v osemdesiatom štvrtom

roku. Vyhral som cenu, a to ma nejako nakoplo pokračovať ďalej. Popri zamestnaní
to nebolo ľahké, no venujem sa tomu už
40 rokov,“ dodáva.
Ľudová tvorba
Aj keď už dlhé roky žije v Poprade,
na svoju rodnú obec nezanevrel. „Keďže
pochádzam z Važca, mojou najväčšou inšpiráciou je ľudová tvorba.“ Okrem dreva
pracoval aj s kožou, vyrábal opasky, krpce,
pracky, zvonce, valašky z bronzu, mosadze a nerezu. Jeho hlavnou činnosťou ale
boli stále drevené plastiky a reliéfy. Sedem
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na veľmi zámožná pani a prosila ma, aby som jej predal
sošku. Povedal som jej, že je to nepredajné. Poriadne sa
na mňa nahnevala,“ spomína si.
Vystavoval aj v Holandsku
Jednotlivé práce Milana Bocka zaznamenali úspechy v mnohých súťažiach neprofesionálnych umelcov,
na ktorých získal desiatky ocenení. Jeho diela boli vystavované doma aj v zahraničí. Svoje miesto si našli
vo Važci, v Poprade, Bratislave, Humennom, ale aj v Blatnej v Českej republike, Zakopanom, či v holandskom
Utrechte. „Získal som 6 ocenení a 22 hlavných cien
z krajských súťaží. Stále hovorím, že ak niekto niečo vyhrá, tak prvýkrát je to náhoda, druhýkrát šťastie a tretíkrát vytrvalosť.“
plastík zhotovil aj v životnej a nadživotnej veľkosti. Medzi jedinečné svojho druhu patria séria plastík Výroba
plátna a reliéfov Važecký rok. Vďaka nim môžete napríklad vidieť ako prebiehalo kosenie v júni, bielenie plátna, či gajdovanie.
Fujary
Zhotovenie jednej plastiky insitnému rezbárovi trvá
približne jeden mesiac. Päť mesiacov svojho života venoval plastike s názvom Oranie pod Tatrami. Keď ešte
s važeckým súborom, ktorého bol členom, boli v Čechách, inšpiroval ho pán, ktorý podľa jeho slov vyrába
asi 40 druhov hudobných nástrojov. „ Práve vyrábal fujary. Zaujalo ma to. Narezal som si bazy a začal som ich
vyrábať tiež. Poslednú fujaru som vyrobil v roku 2018,“
spomína. Medzi Bockovými fujarami je aj jeden exemplár – fujara s reliéfnou výzdobou v podobe piatich Važťanov. „Jeden maličký obrazec vkladaný do fujary som
robil jeden týždeň,“ dodáva. Okrem nich vyrába aj pískajúce palice.
Dvojmetrová dievčina i veľký betlehem
Milan Bocko má vo svojej zbierke aj rôzne betlehemy s postavami, a tiež viac ako dvojmetrovú dievčinu.
Najväčší betlehem má rozmer 170 krát 170 centimetrov.
Na jeho zhotovenie potreboval umelec dvadsať mesiacov. Diela nie sú na predaj. Aj preto sa s ich zhotovením
nenáhli. „Vyhrám sa s každým jedným kúskom. Snažím
sa, aby bol hladký a dokonalý, a potom ho ešte aj chemicky upravujem, leštím. V Čechách za mnou prišla jed-

Liek na starosti
Keď je teplo, Milan Bocko si rád stružliká vo svojej záhrade. Jeho najväčším snom je, aby jeho diela skončili
umiestnené v stálej expozícii. Ako sám priznal, i keď ho
jeho ruka už zvykne hnevať, rád by ešte pred svojim domom vytvoril sochu. „Ale to až v lete. Keď svieti slnko,
lepšie sa mi pracuje. V zime, keď niečo robím, hneď ma
začne ruka bolieť,“ vysvetľuje. Na otázku, čo pre neho
jeho umelecká činnosť znamená, odpovedal: „Človek si
pri tom oddýchne, zabudne na starosti, sústredí sa a nič
iné ho nezaujíma. Aj keď ma niečo nahnevá, zájdem
medzi svoje diela, prejdem sa okolo nich a hneď mi je
lepšie,“ uzavrel.
Jana Pisarčíková

HOBBY
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PRIJATIE DETÍ

V sobotu 12.februára sa v obradnej sieni me
Poprad konala séria slá sta
vn
prijatí detí a jubilantov. Pro ostných
str
edníctvom
takýchto podujatí si chce
mesto jednak uctiť
svojich obyvateľov, ktorí
sa dožili krásneho životného jubilea, ale tak
tiež aj privítať najmladších, nových obyvateľov.
Prijatých bolo 14 detičiek
,
ktorým bol pri tejto slávn
ostnej príležitosti odovzda
ný
darčekový box. Mamičky
si
O 11. hodine sa uskutočn prevzali nádhernú ružu.
ilo prijatie 6 jubilantov. Po
zvaní hostia oslávili krásne
jub
Všetci jubilanti dostali darče ileá: 90 , 80 a 70 rokov.
k,
od primátora mesta Anton osobné blahoželanie
a Da
box. Pre všetkých bol pripra nka a darčekový
vený kultúrny program v podaní DFS Venček
. Mesto Poprad
želá všetkým veľa zdravia,
šťastia a životného optimizmu.
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PRIJATIE JUBILANTOV
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Tím Jána Dudáša
získal Srdce na dlani

To najvzácnejšie…
Ján Dudáš krátko po prevzatí ocenenia emócie neskrýval. „Pocit, keď nás vyhlásili za ocenených a zároveň nás
posunuli na národnú úroveň, ma naštartoval a inšpiroval
natoľko, že už mám nové myšlienky a projekty, ktorými
chcem pomáhať aj naďalej. Toto ocenenie je pre mňa to
najvzácnejšie, čo som spolu s mojím tímom mohol získať.“
Ako dodal, veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pri aktivitách pomohli. „A pomáhajú aj naďalej
v realizovaní projektu Konaj dobro a dobro sa Ti vráti. Veľké ďakujem patrí aj mojej manželke s detičkami, ktorí ma
v tom podporovali. Pamätám si napr. chvíľu, keď moja malá

dcérka Olivijka balila
svoje hračky pre detičky z detského domova a bola šťastná,
že im niečo daruje. Sú
to nezabudnuteľné
okamihy v mojom živote,“ uzavrel.
Čo je Srdce na dlani
Srdce na dlani je
ocenenie výnimočných dobrovoľníkov
a
dobrovoľníčok,
jednotlivcov aj kolektívov za ich aktivity uskutočňované
v prospech iných v rôznych oblastiach
spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané
bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár.
Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu. Zmyslom ocenenia je
vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase
nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.
(jp)

Svetový deň vody
22. marec bol vyhlásený ako Svetový
deň vody Organizáciou Spojených národov.
Koordinovaný je organizáciou UN – WATER
v spolupráci s vládami a partnermi po celom
svete. Oslava dňa vody je mimoriadnou
príležitosťou pripomenúť širokej verejnosti
dôležitosť vody, ktorá je nenahraditeľnou
tekutinou pre zachovanie životného
prostredia a pre zdravý rozvoj ľudskej
spoločnosti.

Spoločnosť PVPS, a. s. ponúka aj zľavu
10 % na minimálny rozbor vody v zmysle
Vyhl. MZ SR č. 247/2017. Súčasťou
minimálneho rozboru je fyzikálno‑chemický,
mikrobiologický a biologický rozbor vody
za účelom posúdenia jej kvality a vhodnosti
použitia na pitné účely. Záujemci si môžu
objednať tento rozbor v 12. týždni, t.j.
od 21. 3. do 25. 3. 2022 na tel. čísle
052/7873149.

Podtatranská vodárenská prevádzková
spoločnosť pripravila pre svojich zákazníkov
bezplatné
stanovenie
dusičnanov
v pitnej vode z domácich studní. Zvýšený
obsah dusičnanov je jedným z najčastejšie
prekročených ukazovateľov kvality vody.
Obyvatelia regiónu, ktorí využívajú vlastné
zdroje (domové studne) si môžu dať
analyzovať dusičnany dňa 24. 3. 2022.
Je potrebné doniesť minimálne 100 ml
vzorky vody v čistej nádobe na vrátnice
PVPS, a. s. v Poprade alebo v jej pobočkách
v Spišskej Novej Vsi a v Starej Ľubovni
v čase od 7.00 – 13.30 hod.

Cena za rozbor a odber vzorky s 10 %
zľavou predstavuje 134,24 € s DPH.
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Vzorky budú odobraté pracovníkmi
laboratória po dohode so zákazníkom.
Odber aj analýzy vzoriek vykoná Skúšobné
laboratórium Útvaru kontroly kvality, ktoré
v zmysle Osvedčenia o akreditácii S-250
je spôsobilé vykonávať skúšky a odbery
nestranne a dôveryhodne v zmysle plnenia
požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.
Dusičnany
a
dusitany,
ktoré
presahujú limitné hodnoty, ohrozujú
pri akútnom pôsobení najmä zdravie dojčiat,
pri dlhodobom príjme však zvyšujú riziko
vzniku niektorých závažných ochorení.

Nadácia V

Nadácia Veolia Slovensko aj v uplynulom roku poskytla finančné prostriedky
niekoľkým organizáciám svojho regiónu. Zamestnanci skupiny Veolia majú
možnosť získať financie na podporu
rôznych verejnoprospešných projektov
s podmienkou, že sa sami podieľajú na
ich realizácii ako dobrovoľníci. Jednou
z podporených aktivít bolo vytvorenie
haly v Centre pre deti a rodiny Alžbetka,
n.o. v Spišskej Novej Vsi. Vďaka finančnej pomoci sa zrealizovali nové stierky
a nátery, vybavenie jedálne a obývacej
Ak nám
na projektu
našomsa zdraví,
časti. záleží
Realizáciou
umožnilo
využívajme
túto priestorov,
aktivitu kde
vodárenských
vytvorenie
sa klienti censpoločností a regionálnych úradov verejného
tra najčastejšie stretávajú pri spoločných
zdravotníctva, prípadne iných inštitúcií, aby
chvíľach,
a tak zdravotným
môžu rozvíjať rizikám
svoje dusme predišli
vážnym
chovné
a sociálnenevhodnej
hodnoty. vlastnej
dlhodobou
konzumáciou
pitnej vody.Ďalším zaujímavým podporeným podujatím bol Duatlon v Spišskej Novej Vsi.
Božena Dická, PVPS, a. s.
Foto: Archív VPS, a.s.
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J

án Dudáš, ktorého príbeh sme vám predstavili v januárovom čísle Mesačníka Poprad, si spolu so svojim kolektívom vyslúžil ocenenie Srdce na dlani, na ktoré ich
nominoval sociálny odbor popradského mestského úradu.
Ocenenie získali za pečenie veterníkov pre zdravotníkov
a ďalšiu dobrovoľnícku činnosť počas pandémie.
Ján Dudáš založil myšlienku Konaj dobro a dobro sa ti
vráti, spolu s jeho tímom dobrovoľníkov vypekali medovníky, varili jedlá pre ľudí v núdzi a vykonávali iné dobrovoľnícke aktivity. Všetky bez nároku na akúkoľvek odmenu. Tá
nakoniec prišla sama, a to v podobe krajského a dokonca aj
národného ocenenia Srdce na dlani, ktoré si v kategórii Dobrovoľnícka skupina 10. februára prevzali priamo v Prešove.

FOTO: archív J. D., Jana Pisarčíková

FOTO: Jana Pisarčíková
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Popradčania
najradšej čítajú
detektívne
romány
Marec sa ako Mesiac knihy oslavuje už desiatky rokov. Vyhlásili ho na počesť Mateja
Hrebendu Hačavského. Bol známy ako šíriteľ slovenskej a českej literatúry. Aj napriek tomu,
že bol slepý, nebránilo mu to v jeho vášni – v zbieraní kníh. Prvý týždeň v mesiaci patrí Týždňu
slovenských knižníc. Vybrali sme sa do tej Podtatranskej, aby sme zistili, aké publikácie si
Popradčania najradšej požičiavajú a aké novinky pre nich knižnica chystá.

O

ddelenia a pobočky knižnice navštívilo viac ako 51 tisíc „Chceme, aby sa stáli čitatelia stretávali v priestoroch knižľudí. Zaregistrovali takmer 135 tisíc výpôžičiek a 5 488 nice so svojimi známymi a kamarátmi,“ dodala.
nových knižničných jednotiek. To je len zlomok z čísel,
ktoré vystihujú uplynulý rok v Podtatranskej knižnici. „Rok Návratový box
2021 bol v číselných ukazovateľoch lepší ako 2020. Strach
V knižnici za uplynulý rok zaregistrovali 5168 čitateľov, čo
z pandémie u ľudí ustúpil mierne do úzadia. Knižnica bola je viac ako desať percent z počtu obyvateľov Popradu. Zreprístupná pre čitateľov viac dní v roku.
alizovali 294 podujatí. „Zapojili sme sa
Návštevnosť teda mierne stúpa, no stáaj do projektu, ktorý sa týka vybaveZoznam
le ešte nedosahujeme čísla spred roka
nia knižnice, aby sme mohli poskyto2020,“ povedala Monika Naštická, riaditeľ- najpožičiavanejších vať naše služby aj v prípade, ak by sa
ka Podtatranskej knižnice.
pandemická situácia opäť zhoršila.
kníh V roku 2021
Ide o takzvaný rezervný alebo návraZmenené detské oddelenie
Najpožičiavanejšími autortový box. Objednávky sa budú môcť
mi roka boli: Emily D. BeňoAko prezradila, detské oddelenie
vyberať priamo zo skriniek,“ povedala
vá, Táňa Keleová‑Vasilková,
v knižnici na sídlisku Západ prechádza
Naštická.
Mária Hamzová, Dominik
veľkými zmenami. „Chceli sme, aby detDán, Hana Repová,
Fantasy a detektívne romány
ské oddelenie vyzeralo naozaj ako detJana Pronská.
ské a aby deti, ktoré prídu do knižnice,
Každý čitateľ má svoj obľúbený litesi nielen knihu vybrali a hneď odišli,
rárny žáner. Najžiadanejšie sú novinky.
ale aby v našich priestoroch strávili dlhší čas. Mysleli sme Tie, ktoré človek vidí na pultoch kníhkupectiev, alebo inforna všetky vekové kategórie. Najmenšie detičky s rodičmi mácie o nich získa iným spôsobom na internete, od známych
majú vynovený detský kútik. Nájdu tu nielen knihy, ale aj a priateľov. Dnešná mládež si podľa slov riaditeľky najradšej
hračky, hry a úplne nový nábytok. Staršie deti si vo vyno- vypožičiava fantasy knihy. „Prípadne knihy, ktoré nejakým
vených priestoroch môžu zahrať spoločenské hry alebo spôsobom súvisia s počítačovými hrami, ktoré sú stále
napísať domáce úlohy či projekty do školy. Teší nás, že pre deti veľmi atraktívne.“ Dospelým na nôtu aktuálne najpri tejto činnosti využívajú aj náš knižničný fond, teda nie viac hrajú detektívne romány. „Čo je ale pozitívne, veľa ľudí
sú to iba informácie preberané z internetu,“ vysvetlila riadi- rado číta tvorbu slovenských autorov. Na niektoré tituly
teľka. V priestoroch detského oddelenia pribudlo aj akvárium. kníh sú rezervácie na výpožičku,“ hovorí. Jana Pisarčíková
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Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, príslušná kancelária Južná trieda 48, 040 01 Košice ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby v zmysle ust. § 92 ods. 1
písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 a ust. § 206 b ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom do 28. 04. 2015 podľa ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov vyhlasuje dražbu bytu: Okres: Poprad, Obec: Poprad, Katastrálne územie: Spišská Sobota, List vlastníctva
č. 100, Byt č. 1, vchod: 0, poschodie: podkrovie, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu,
na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 13444/50598, Byt sa nachádza v stavbe so s.č. 1654, na pozemku
p. č. 1187, polyfunkčný dom; parcela č. 1187 o výmere 257 m², zastavaná plocha a nádvorie; Vlastník: 2. Drlík Štěpán r.
Drlík, Brokoffova 1654/8, Poprad - Spišská Sobota, PSČ 058 01, SR, Dátum narodenia: 19. 06. 1979, Spoluvlastnícky podiel:
1/1. Byt v podkroví je trojizbový s príslušenstvom: predsieň, kuchyňa, kúpeľňa a WC, k bytu prislúcha aj pivnica nachádzajúca sa v suteréne domu. Najnižšie podanie: 74.000,00 €. Dražobná zábezpeka: 22.200,00 €. Dražba: 28. 03. 2022
o 13.00 hod. Hotel Europa, Jiřího Wolkera 464/11, 058 01 Poprad – konferenčná (školiaca) miestnosť [prezentácia
dražiteľov od 12.30 hod.] Ohľadne ďalších informácií nás môžete kontaktovať na office@ssr.sk alebo +421 915 98 22 00.
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Slnko sa na nás
v roku 2021 často
usm valo
ie

ZAUJÍMAVOSTI

M
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Veľmi suchý a studený začiatok jari, slnečný jún, búrkový
júl, daždivý august, suchý október a málo zamračených dní.
Počasie v uplynulom roku zlomilo v okolí Popradu viacero
rekordov. Na bilanciu počasia v našej oblasti v roku 2021 sme
sa pýtali meteorológov v Aerologickom a radiačnom centre
Slovenského hydrometeorologického ústavu (ARC SHMÚ)
v Gánovciach pri Poprade, ktorého budova od júna minulého
roka prechádza rozsiahlou rekonštrukciou.

erania vo vyšších vrstvách atmosféry sú dôležité aj preto,
aby numerické predpovedné
modely počasia dokázali urobiť jeho
kvalitnú predpoveď. Meteorológovia potrebujú vedieť, aký je vietor, či teplota vzduchu až ktoré rádiosonda vysiela pri zostupe,“ vysvetľuje nám
vo výškach nad tridsať kilometrov. Takto vysoko nemô- meteorologička Anna Pribullová, kým jej kolega Michal
Hámor už púšťa balón z rúk.
že vyletieť žiadne lietadlo. Do nebies
teda na aerologických staniciach vyRekordná teplota vzduchu
púšťajú meteorologický balón, ktorý
Priemerná júlová
nesie rádiosondu. Pri vypustení má
Hoci priemerná ročná teploteplota
balón priemer asi jeden a pol metra.
ta v Poprade v roku 2021 (7,1 °C) sa
„Je naplnený vodíkom. Súčasťou rá- 19,8 °C bola najvyššia od dlhodobého priemeru (6,9°C) líšila
diosondy sú snímače teploty, vlhkosti
iba málo, aj v tomto roku sa v ARC pood roku 1982,
a tlaku vzduchu. Rýchlosť a smer vet- pričom rekord z roku darilo zachytiť viacero „teplotných“ rera sa určujú na základe zmien polohy
kordov. Po chladnejšej jari, kedy bola
2015
(18,9°C)
bol
rádiosondy registrovaných systémom
priemerná aprílová teplota iba 4,5 °C,
prekonaný takmer
GPS. Rádiosonda vysiela merané
hrdo nastúpilo leto s horúcim a slúdaje každú sekundu. Meteorologic- o jeden stupeň Celzia. nečným júnom i júlom. „Priemerná
ký balón sa na svojej ceste smerom
júlová teplota 19,8 °C, bola najvyššia
od povrchu rozpína tak dlho, dokiaľ
od roku 1982, pričom rekord z roku
nepraskne. Rádiosonda potom začne klesať a nakoniec 2015 (18,9°C) bol prekonaný takmer o jeden stupeň
pristane na zemi. Pre meteorológov sú dôležité aj údaje, Celzia. Najteplejší deň od začiatku meraní v roku 1982
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Slnečný jún
Slnečný začiatok roka a extrémne slnečné mesiace
jún a október zaradili rok 2021 k rokom s najväčšími ročnými sumami v histórii meraní dĺžky trvania slnečného
svitu (2239 hodín) od roku 1994. „Júnová dĺžka trvania
slnečného svitu 353 hodín bola pre tento mesiac rekordnou. To, že slnko sa na nás v roku 2021 usmievalo často,
potvrdzuje aj najnižší ročný počet zamračených dní (75)
od začiatku meraní. V júni sa dokonca nevyskytol ani
jeden zamračený deň, v júli, septembri a v októbri iba
po dva,“ hovorí Pribullová.
Náladu nám kradli hmly
Na dobrej nálade v roku 2021 nepridávali situácie
s hmlou, kedy dohľadnosť nepresahuje jeden kilometer. „Najviac nás tento jav potrápil v novembri, kedy
sa hmla vyskytla až počas 10 dní,“ dodáva Pribullová.
Mesiacmi s najvyššou priemernou rýchlosťou vetra boli
marec i apríl. „Najveternejším dňom minulého roka bol
14. apríl, kedy priemerná denná rýchlosť vetra dosiahla
až 10,3 m/s. Veterné počasie spolu s prevládajúcimi podpriemernými teplotami vzduchu vyvolávali v jarných
mesiacoch výrazný pocit chladu. Niekoľko veľmi veterných dní bolo zaznamenaných aj na sklonku minulého
roka. Ani počas Štedrého dňa nebola atmosféra pokojná
- vietor fúkal v priemere rýchlosťou takmer 8 m/s.“
bol 24.6.2021, kedy bola priemerná denná teplota až
25,6 °C. V tento deň bola zaznamenaná aj doposiaľ najvyššia teplota v mesiaci jún 33,4 °C, “ vyratúva Pribullová.
Veľmi suchý marec a október
Jar si okrem prívlastku chladná vyslúžila aj charakteristiku veľmi suchá, s marcovým zrážkovým úhrnom necelých 7 mm. Výrazne zrážkovo podpriemerný bol aj jún.
Júl sa už chválil najväčším počtom dní s búrkou v tomto
roku (7). Najväčší mesačný zrážkový úhrn, ktorý sa obvykle meria v júli, bol tento rok posunutý na august.
„Najväčšie denné úhrny zrážok ale v roku 2021 neboli
vysoké (okolo 32 mm)“. Začiatok jesene nebol upršaný.
„Október 2021 s úhrnom zrážok 8 mm bol veľmi suchý,
najmä oproti rekordnému októbrovému zrážkovému
úhrnu 138 mm v roku 2020,“ dodáva Pribullová. Z hľadiska ročných úhrnov zrážok bol rok 2021 priemerný.

Aj toto merajú iba v Gánovciach
V Gánovciach je jediná stanica na Slovensku, kde sa
meria aj celkové množstvo ozónu a spektrá slnečného
ultrafialového žiarenia. „Veľmi nízke hodnoty celkového
ozónu sa vyskytli koncom februára a začiatkom marca,
čo sa pri slnečnom počasí prejavilo na toto ročné obdobie extrémne vysokými poludňajšími hodnotami slnečného UV indexu. V slnečnom júni bola nameraná oproti
priemeru až o 34 % vyššia suma globálneho slnečného
UV žiarenia. Kto si v júni a začiatkom júla nadmerne
užíval slnečné lúče, mohol sa veľmi rýchlo spáliť, najmä
okolo poludnia pri podmienkach s nízkymi hodnotami
celkového ozónu a malou oblačnosťou,“ uzavrela Pribullová.
Jana Pisarčíková

Päť centimetrov snehovej pokrývky

ZAUJÍMAVOSTI

Zima nám zamávala v minulom roku na odchod presne v polovici apríla. Tá súčasná k nám zavítala prvým snehovým popraškom 28. novembra. „Priemerná hrúbka
snehovej pokrývky v roku 2021 bola 5 centimetrov. Najhrubšia bola snehová perina počas niekoľkých januárových a februárových dní, kedy jej hrúbka dosiahla okolo 15 centimetrov. Celková hrúbka nového snehu bola
v minulom roku 97 centimetrov, čo výrazne presahovalo
priemer.“
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V Tatranskej galérii vystavujú
umelci z celého sveta

KULTÚRA

Medzinárodný projekt Textile Art of Today sa po troch rokoch vrátil do Tatranskej galérie. V rámci šiesteho
ročníka si tak môžete pozrieť diela 83 umelcov z celého sveta. Výstava mala premiéru v Danubiane Bratislava,
pokračovala reprízou v Budapešti. Po Poprade ďalej poputuje do Poľska a Českej republiky.
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"Boli sme
príjemne
prekvapení
veľkou účasťou
umelcov, ktorí
sa prihlásili
aj napriek
nepriaznivej
situácii
súvisiacej
s globálnou
pandémiou."
Andrej Augustín, riaditeľ
projektu Textile Art of
Today

T

extilná tvorba. Nechýba jej invenčná vizuálnosť, prekračovanie tradičných hraníc umenia,
kladenie znepokojujúcich otázok i dôraz na súčasné technológie. Motívom
6. ročníka Medzinárodného trienále
textilu je ENVIRO téma. „Pre Tatranskú
galériu, ako i pre mesto Poprad, je
veľkou cťou hostiť umelcov z celého sveta. Okrem trienále textilu sme
si dovolili vystaviť aj diela známej
výtvarníčky Boženy Augustínovej
‑Rochovanskej,“ povedala riaditeľka
Tatranskej galérie Anna Ondrušeková.
Až 312 prihlásených umelcov
Na 6. ročník festivalu Textile Art of
Today vyberala skladbu umelcov odborná porota. A veru bolo z čoho. Prihlásili sa viac ako tri stovky umelcov,
pričom až 40 talentovaných autorov

bolo z radov študentov. Porota napokon vybrala celkovo 83 autorov pochádzajúcich zo všetkých kontinentov
sveta a do študentskej sekcie z tohto
počtu zaradila 17 autorov. Riaditeľ
projektu Textile Art of Today Andrej
Augustín bol podľa jeho slov dojatý, že
si môže osobne užívať vernisáž v Tatranskej galérii. „Doba je aká je. Je to
ako znovuzrodenie. V industriálnych
priestoroch galérie v Poprade diela
vyniknú,“ povedal. Každý priestor,
v ktorom je výstava umiestnená, jej
dáva akoby novú podstatu. „Každý si
to nainštaluje podľa svojich priestorov, a to utvára dojem, že stále pôsobí
inak.“ Spomenul si tiež na obdobie
90-tych rokov. „Textilné umenie bolo
vtedy vytláčané z kamenných priestorov galérií. Ako skupinka výtvarníkov
sme sa pokúsili niečo vytvoriť a netu-

Marec 2022
šili sme, že to narastie až do takých rozmerov, a výstava sa stane rešpektovanou aj v medzinárodnom
kontexte. Priznám sa, boli sme príjemne prekvapení
veľkou účasťou umelcov, ktorí sa prihlásili aj napriek
nepriaznivej situácii súvisiacej s globálnou pandémiou,“ povedal. Ako dodal na záver, festival vznikol
aj na popud toho, že v roku 2005 náhle z tohto sveta
odišla jeho mama. „Práve na jej počesť sme sa rozhodli podujatie organizovať,“ uzavrel.
Prekurzor dovtedy netušených možností
A aj to je jeden z dôvodov, prečo je súčasťou
projektu aj samostatná komorná výstava Boženy
Augustínovej‑Rochovanskej. Návštevníkom vernisáže túto umelkyňu predstavil historik umenia Ľudovít
Petranský. „Bola veľmi významnou autorkou, ktorá
sa preslávila v bývalom Československu. Dostala sa
aj do encyklopédií. Navyše bol to človek s veľkou pokorou, rešpektom i empatiou. Hovorí sa, že stačí sa
pozrieť do slnka a všetky tiene padnú za vás. Pri nej
som to naozaj takto cítil,“ povedal. Božena Augustínová – Rochovanská bola všestranná umelkyňa, najmä však tvorkyňa netkanej tapisérie artprotis a arttex
(ide o československú a slovenskú ochrannú známku,
registrovanú textilnú techniku prešívania a vpichovania vlneného rúna, ktoré umožňuje maľovať textilným
vláknom).
Bola jednou zo zakladajúcich členiek Klubu textilných výtvarníkov Arttex (SK). Jej 40-ročný program
monumentálnej tvorby netkaných tapisérií, artprotisov a arttexov je dodnes unikátny. Najmä vstupovanie do vlneného rúna ďalšími prvkami, aplikáciami,
drapériami, výšivkami, obrazovými či fotografickými citátmi prispelo k tomu, že Boženu Augustínovú
možno považovať za prekurzora dovtedy netušených
možností týchto techník v európskom kontexte. To je
napokon dôvod, že dnes sa udeľuje Hlavná cena BOŽENY AUGUSTÍNOVEJ na festivale Textile Art of Today
ako hold jej životu a tvorbe. Výstavu si môžete v Tatranskej galérii pozrieť do 6. apríla 2022.
(jp)

NAPÍSALI STE NÁM
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CITÁT
„Ak chcete žiť šťastný život, zamerajte sa na cieľ, nie na ľudí alebo na veci.“
		
Albert Einstein

rozlúčili sme sa
19. 1.

v Poprade – Veľkej s Vierou Bekešovou

21. 1.

v Poprade – Veľkej s Ing. Vladimírom Mindokom (1948)

24. 1.

v Poprade – Veľkej s Vladimírom Bujňákom

(1939)

v Poprade – Veľkej s Jurajom Lochmanom

(1950)

26. 1.

v Poprade – Veľkej s Ing. Jánom Skokom

(1937)

28. 1.

v Spišskej Sobote s Margitou Sýkorovou

(1958)

31. 1.

v Poprade – Veľkej s Ing. Štefanom Hlodákom

(1948)

FEBRUÁR
1. 2.

v Poprade – Veľkej s Juditou Sotákovou

2. 2.

v Poprade – Veľkej s Judr. Karolom Vartovníkom (1936)

9. 2.

v Strážach pod Tatrami s Júliou Majzlovou

(1938)

v Porade – Veľkej s Ing. Jánom Kondulom

(1938)

10. 2.

v Poprade – Veľkej s Jankou Krolákovou

(1941)

12. 2.

v Poprade – Veľkej s Dalidou Pajonkovou

(1969)

(1944)

OZNAM

Uplatniť si úľavu alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2021 je možné len do 31.03.2022.
Upozorňujeme poplatníkov na novelu zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, na základe
ktorej si podľa § 82 odseku 5 „Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa
odseku 2 zákona podľa podmienok a na základe podkladov ustanovených podľa § 83 ods. 1 zákona najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie
poplatku zaniká.“. Z uvedeného vyplýva, že ak poplatník splnil podmienky na úľavu alebo odpustenie
poplatku z dôvodu, že sa na území obce nezdržiaval viac ako 90 dní, má si splniť oznamovaciu povinnosť, a zároveň predložiť aj príslušné podklady v zákonom stanovenej lehote do 90 dní po skončení
kalendárneho roku 2021, čiže posledným dňom lehoty je 31.03.2022.  

Spoločenská rubrika

JANUÁR

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: Nemocnica - budova hlavnej
Sobota, nedeľa
vrátnice,  1. poschodie, číslo dverí 102
Tel.: 052 / 7125 613
								

09:00 – 13:00
ZDROJ: Nemocnica Poprad
ZDROJ: Nemocnica Poprad
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Mesto kriesi školské
športové tradície

Dva roky ostali športuchtiví školáci
bez obľúbených súťaží organizovaných
mestom. Konečne sa však dočkali. Vo februári
zaplnili športoviská počas 26. ročníka
Športovej olympiády mesta Poprad. Popri
uvoľňovaní opatrení má radnica v pláne
postupne zaradiť do programu všetky tradičné
podujatia, ktoré naše mesto roky zdobili.

kolský šport pandémiou utrpel rov- rozhovorila sa vedúca odboru školstva,
nako, ak nie viac, ako ten organizo- mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita
vaný. Deti prišli o motiváciu navyše, Pilárová.
možnosť porovnávať sa
Rozbeh po dlhej pau"Mnohé
kraje
s rovesníkmi a venovať sa
ze bol síce pomalší a počteraz nerobia
pohybu počas mimoškolty žiakov v jednotlivých
ských aktivít. Zdá sa, že
disciplínach nižšie, ale
vôbec žiadne
svitá na lepšie časy. Vo febdo tohto ročníka ŠOMP
súťaže.
My
sa
však
ruári Mesto Poprad oprášisa zapojili takmer všetky
chceme
lo po dvoch rokoch zimnú
školy. Preto nastal čas opäť
časť obľúbenej Športovej vrátiť vo všetkom oprášiť i ďalšiu zaužívanú
olympiády mesta Poprad.
tradíciu. „Určite tak vznik prezenčným
„Konečne sa deti vymanili
kol priestor aj na to, aby
formám."
z virtuálneho sveta a obsme na konci vyhodnotili
sadili reálne športoviská. Edita Pilárová, vedúca odbo- súťaž o Najšportovejšiu
Máme za sebou 26. ročník ru školstva, mládeže a športu školu mesta Poprad. Tá je
MsÚ v Poprade
zimnej časti Športovej
tou správnou motiváciou,
olympiády mesta Poprad. To je tradícia, ktorá pomáha učiteľom a trénerom v príktorú sme nemohli len tak pustiť z rúk,“ prave detí na takéto súťaže. Výhodou je,
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Výsledky zimnej
časti ŠOMP
Bowling:
1. miesto - Spojená škola Jána Pavla II.
2. miesto - ZŠ s MŠ A.V. Scherfela
3. miesto - ZŠ s MŠ Vagonárska
že súťažiť môže naozaj každý. Počet registrovaných
športovcov v danej disciplíne je totiž limitovaný,“ vysvetľovala E. Pilárová.
Školský šport konečne naberá opäť na sile a v našom meste to platí dvojnásobne. Poprad je známy
široko‑ďaleko svojimi projektami, ktoré na Slovensku
nemajú obdobu. Radnica sa chce postupne dopracovať k situácii, aká tu bola pred pandémiou. „Určite
budeme pokračovať aj v dlhodobej Žiackej lige. Ideme do toho, aj keby boli možnosti obmedzené. Teraz
je už situácia iná a nič nám v tom nebráni. Navyše,
vo veľkých telocvičniach a halách to bude možné
realizovať bez problémov. Chceme postupne oživiť
všetky ostatné športy, ktoré sme zvykli v školách organizovať. Ak to budú podmienky dovoľovať, vrátime
sa ku všetkému v plnom rozsahu,“ zdôraznila vedúca
OŠMaŠ.
Jediný problém vidí pri organizovaní postupových
súťaží v rámci krajov, a to sa netýka len športu. „Štát
nenalial dostatok peňazí do systému, pretože sa roky
nič neorganizovalo. Kraj niektoré súťaže úplne vypustil a nechce ich realizovať. Ministerstvo zasa zmenilo
súťaže tak, že do systému zaradilo aj také, ktoré nemali tradíciu. Naopak, vypustilo tie športové disciplíny, ktoré svoju tradíciu mali. Stále je to všetko v štádiu hľadania najsprávnejšieho modelu. Mnohé kraje
teraz nerobia vôbec žiadne súťaže. My sa však chceme vrátiť vo všetkom k prezenčným formám. Uvidíme
tiež, ako sa uchytia nové športy, ktoré ministerstvo
zaviedlo. To ukáže až čas,“ uzavrela Edita Pilárová.
Marek Vaščura

Rýchlokorčuľovanie:
1. miesto - ZŠ s MŠ Vagonárska
2. miesto - ZŠ s MŠ Francisciho
3. miesto - ZŠ s MŠ Dostojevského

Sánkovanie:
1. miesto - ZŠ s MŠ Matejovce
2. miesto - Spojená škola Jána Pavla II.
3. miesto - ZŠ s MŠ Dostojevského

Beh na lyžiach, poradie škôl :
1. miesto - ZŠ s MŠ Vagonárska Poprad
2. miesto - ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad
3. miesto - Spojená škola sv. Jána Pavla II.

Snowboard:
1. miesto - ZŠ s MŠ Vagonárska Poprad
2. miesto - ZŠ s MŠ A.V.Scherfela Veľká
3. miesto - ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad

Obrovský slalom:
1. miesto - ZŠ s MŠ Tajovského Poprad
2. miesto - ZŠ s MŠ A.V.Scherfela Veľká
3. miesto - Súkromná spojená škola ul. Rovná

ŠPORT
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Atléti chcú konečne
ponaháňať ostatných
Atletický klub Steeple Poprad
je na športovej mape Slovenska
už viac ako dvadsať rokov.
Predtým ho pamätníci poznali
ako Maratón Poprad. Za tú dobu
vychoval množstvo skvelých
športovcov a tradícia pokračuje
aj v tejto neľahkej dobe. Kým
pred pandémiou absolvovali
popradskí atléti niekoľko
desiatok pretekov, vlani ich mohli
rátať na prstoch jednej ruky.
V rozhovore prezradil viac náš
najúspešnejší atlét a prezident AK
Steeple Poprad – Jozef Dubašák.

ŠPORT

Bežne stihneme
za rok
absolvovať
okolo 20 - 30
súťaží rôzneho
typu, ale
minulý rok to
boli asi len 2 - 3
súťaže,
čo nám je veľmi
ľúto.
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P

andémia nás všetkých sužuje už
dva roky. Ako to celé poznačilo
chod klubu?
„Pandémia poznačila celý svet v rôznych sférach života, a to aj športovcov
ako takých. Kým to počasie dovoľovalo,
tak sme trénovali vonku na dráhe. Keď
začalo mrznúť, nechcel som, aby mi
deti ochoreli. Museli sme ostať doma
trénovať individuálne, keďže telocvičňa
kvôli opatreniam nebola k dispozícii.“
Vlani bolo obmedzení viac než dosť.
Ovplyvnilo to tréningový proces
i súťaženie?
„Minulý rok sme zažili kopec obmedzení, ale trénovali sme v rámci možností. Nevedeli sme, či budú nejaké preteky a ak aj budú, tak za akých podmienok. Stále sme len trénovali a trénovali,
ale to, aby sme si zmerali sily s rovesníkmi, bolo stále v nedohľadne. Aj keď sem
- tam sme nejaké preteky absolvovali,
nebolo to v dostatočnom počte. Kvôli
pandémii mi ani teraz nechodí veľa zverencov na tréningy, ale nie je to až také
hrozné. Všetci veríme, že sa to čoskoro
vráti do „starých koľají.“

Koľko súťaží ste stihli počas minulého
roka?
„Bežne stihneme za rok absolvovať
okolo 20 - 30 súťaží rôzneho typu, ale
minulý rok to boli asi len 2 - 3 súťaže,
čo nám je veľmi ľúto, lebo sme urobili
dobrý základ v zimnej príprave. Na jar
sme sa „vybehali“ na dráhe a nakoniec
to bolo len na pár súťaží. Škoda.“
Ako je na tom členská základňa?
Nemali ste v ostatnom období obavy
o odliv atlétov?
„Ako som už spomínal, nechodí mi
na tréningy až toľko zverencov, ale tí čo
chodia, majú veľkú chuť trénovať, keďže
im to chýba tak ako mne. Jednoducho
musíme, alebo skôr chceme trénovať,
na pretekoch zažiť tú atmosféru a adrenalín a „ponaháňať sa“ s ostatnými.“
Ako ste klub udržali v kondícii, aby ste
vôbec mohli pokračovať v činnosti?
Čo vám pomohlo?
„Som rád, že mám zverencov, ktorí chcú trénovať a nájdu si spôsob, ako
sa zlepšiť. Najlepšie to je pravidelne
a osobne na tréningoch. Potešilo ma,
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Aké máte v klube ambície a čo chcete dosiahnuť?
„Chceli by sme absolvovať všetky preteky, na ktoré zvykneme chodiť každý rok a to aj na dráhe v rámci
východoslovenského regiónu či na pôde Majstrovstiev
SR.“
Aké sú vaše osobné ciele, keďže ešte stále súťažíte?
„Pokúsim sa zase získať medailu z Majstrovstiev Slovenska. Aj keď ich mám doma kopec, stále je to nová
výzva a drina, ktorá stojí za to, aby som potom s dobrým pocitom bol vzorom pre mojich zverencov.“
Marek Vaščura

keď som bol na svojom individuálnom tréningu a stretol som mojich zverencov ako si išli sami od seba zabehať. Moje poďakovanie patrí hlavne rodine, mojim
zverencom, ich rodičom a Mestu Poprad.“
Ako vyzerá úvod nového roka, a teda príprava
na novú sezónu? Je cítiť, že už môžete voľnejšie
dýchať a aj sa zodpovedne pripravovať?
„Momentálne sa nachádzame pred koncom zimnej
prípravy. Venujeme sa základnej vytrvalosti, silovým
tréningom a rôznym technickým cvičeniam. Keď sa
oteplí, začneme trénovať vonku na dráhe, kde budeme
ladiť formu na prvé jarné preteky.“
V akých podmienkach v zime trénujete?
„Opatrenia nám už dovoľujú trénovať v telocvični
a teší ma, že sa k nám stále hlásia aj noví záujemcovia
o atletiku. Samozrejme, pozývame všetkých, dievčatá
i chlapcov vo veku od 8 do 15 rokov. Tréningy mávame
v pondelky a stredy od piatej do pol siedmej podvečer
a v piatky od osemnástej hodiny do pol ôsmej večer.“
Kedy táto príprava vyvrcholí?
„Už v marci zvykneme absolvovať prvé preteky,
v máji nás čaká sústredenie a vrcholom sezóny budú
Majstrovstvá kraja, prípadne Majstrovstvá Slovenska.
Sezóna nám končí niekedy v októbri.“
Máte teda vyskladaný program súťaží?

ŠPORT

„Ako som už skôr spomínal, pravidelne absolvujeme preteky v okolí, ale vždy sa nájdu nejaké nové
súťaže, kde sa všetci tešíme. Tam si zabehám ja i moji
zverenci. Verím, že nám pandémia neuberie preteky
z bežeckého kalendára.“
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Bez play-off to
nebude mať šťavu

Poriadne dlhú pauzu majú za sebou popradské
hokejistky, ktoré sa dočkali reštartu Ženskej hokejovej
extraligy po takmer troch mesiacoch až koncom
januára. Program súťaže však už pripomína len
akýsi turnaj, kde si zahrá každý s každým doma
i vonku. Popradské líšky museli upustiť zo smelých
predsezónnych plánov, no tešia sa, že môžu vôbec
hrať. Viac prezradil tréner Ivan Bednár.

S

úťažných zápasov ste sa dočkali
po veľmi dlhej dobe. Ako ste sa
na to dokázali pripraviť?

„Bolo to veľmi ťažké. Donekonečna sme
len trénovali a navyše nie v ideálnom zložení. Covid je i u nás a raz je v karanténe jedna
hráčka, potom druhá. V tréningoch sme sa
preto skôr zameriavali na individuálne činnosti jednotlivca a nerobili sme nič systémové. Na ľade to potom aj tak vyzerá.“
Po reštarte ste ale prvým súperom
nadeľovali debakle. Boli to užitočné
zápasy na rozbeh?

„Napríklad taká Žilina nás v jednom zápase aj trochu potrápila, ale proti Košiciam sme
išli viac‑menej v tréningovom tempe. Som
však rád, že dievčatá plnia od začiatku všetko, čo sme si povedali. Chcem od nich, aby
si najmä v ľahších zápasoch skúšali moderný
hokej, kedy si musia hľadať pozíciu na strelu
či prihrávku a zamieňať sa. Za tento prístup
k zápasom ich musím pochváliť.“
Ostal káder pokope, alebo to niektoré
hráčky po takej dlhej pauze jednoducho
zabalili?
„Do reštartu sme prihlásili 13 hráčok v poli
a tri brankárky, i keď na niektoré sa dlhšie
čaká z rôznych dôvodov. Máme to pomerne
slušne poskladané, aj keď to, čo momentálne hráme, ani nechcem nazývať ligou. Hráme systémom doma – vonku a uvidíme, čo
z toho vzíde.“

ŠPORT

Aké bude vlastne rozuzlenie aktuálneho
ročníka Ženskej hokejovej extraligy?
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„Sme radi, že sa vôbec hrá. Ťažko povedať,
či to bude mať nejakú vážnosť, keď sa to takýmto systémom dohrá a či sa vôbec nejaký
titul po ukončení tejto časti bude udeľovať.
Môj názor je taký, že za zápasy doma – vonku

by sa titul nemal udeľovať. Ide o veľmi málo
zápasov na to, aby sa niekto mohol pýšiť víťazstvom. Rozhodne zväz a riadiaci orgán.
My iba plníme to, čo nám dali. Každý chcel
hrať a nakoniec sa bude hrať iba do konca
marca.“
Prečo sa neuvažuje o play‑off?
„Blížia sa Majstrovstvá sveta A‑divízie
so Slovenkami a predtým budú aj Majstrovstvá sveta B‑kategórie s Poľkami, ktoré tiež
hrajú v našej lige. Hrať môžeme tým pádom
len do konca marca. Ľad je však k dispozícii
aj v apríli, a tak sa možno ešte niečo vymyslí.
Napríklad niečo na spôsob Slovenského pohára, čo by odohrali zvyšné hráčky, ktoré by
tu ostali. Je to ešte ďaleko. Bolo nám oznámené, dokedy zatiaľ hráme a toho sa jednoducho držíme.“
Mali ste aj pred touto sezónou
smelé plány, a to opäť sa prihlásiť
do nadnárodnej ligy. Ani tentokrát to
pre pandémiu nevyšlo. Mrzí vás to?
„Nadnárodnej súťaže sa nevzdávame.
V budúcom roku chceme túto ambíciu znovu oprášiť. Pôjdeme rokovať so zväzom, aby
nás do toho pustili. Je nám ľúto, že naše plány
sme museli meniť. Platíme všetkých a všetko
tak, ako keby sa hrala normálna sezóna. Stojí nás to vždy rovnaký rozpočet a pritom je
liga taká, aká je. Neustále sa pripravujeme aj
na nové výzvy, ale museli sme v tejto situácii
uvoľniť niektoré dievčatá do iných líg, pretože sme nevedeli, či sa vôbec niečo bude hrať.
Ak by sme všetky tieto hráčky stiahli späť,
tak sme oveľa silnejším tímom. Sme však
radi, že napríklad naše hráčky v ŠKP Bratislava nadnárodnú súťaž hrajú a sú k dispozícii
pre potreby reprezentácie. Je našou úlohou
a povinnosťou týmto smerom dievčatá vychovávať. Nejde len o naše klubové záujmy.“
Marek Vaščura

Hlasy z kabíny
Alexandra Čorňáková
(hráčka Popradských líšok):

„Bolo nám povedané ako a o čo
hráme. Neriešime to a ideme
do každého zápasu s cieľom vybojovať čo najviac bodov. Keďže
sa už hrá systémom každý s každým, tak nechceme kalkulovať,
i keď to vyzerá, že budeme súperiť najmä s Prešovom. Góly
nám zatiaľ padajú, aj keď tréningy vyzerajú všelijako, keďže
nikdy nie sme pokope. Snažíme
sa na nácviky využívať samotné
zápasy. Program je aký je a nikoho to neteší. Niekedy sme hrávali
každý týždeň a teraz len každý
druhý. Sme však radi, že vôbec
hráme.“

Sára Anna Pitková

(hráčka Popradských líšok):
„Reštart bol veľmi náročný, ale
budem hovoriť za seba. Vôbec
nič som nerobila, keďže som
mala ťažkú školu a veľa som sa
učila. Ostatné dievčatá to však
v pohode zvládli. Padlo vhod,
že nám boli na úvod vyžrebovaní ľahší súperi a veľa vecí sme si
mohli vyskúšať. Veľmi nám však
bude chýbať play‑off, pretože
pri tomto systéme súťaže nebude taká atmosféra a napätie až
do konca. Som v tomto tíme tretí
rok a nezažila som finálovú radosť. Je mi to ľúto. Škoda je aj to,
že sa nám opäť zrušila možnosť
hrať medzinárodnú súťaž. Určite
by sme boli minimálne na úrovni
ŠKP Bratislava. Navyše, osobne
málo cestujem, a preto by som si
takúto súťaž rada vyskúšala. S babami by to bolo dokonalé.“
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Kam za športom 2022
MAREC
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5. Sobota 10:00 / Aréna Poprad

VK JUNIOR 2012 POPRAD –
VKM STARÁ ĽUBOVŇA

dvojzápas 11. kola 1. ligy mužov Východ

5. Sobota 14:00 /NTC Poprad

FK POPRAD – MŠK TESLA STROPKOV
dohrávka 15. kola III. ligy Východ

12. Sobota 15:00 / Hokejbalové ihrisko pri CVČ

HK IMS-EAST POPRADSKÍ PIRÁTI –
ŠK 98 PRUSKÉ

19. kolo Slovenskej hokejbalovej extraligy

13. Nedeľa 11:00 / Hokejbalové ihrisko pri CVČ

HK IMS-EAST POPRADSKÍ PIRÁTI –
HBK PROTEF P. BYSTRICA

20. kolo Slovenskej hokejbalovej extraligy

5. Sobota 17:30 / Aréna Poprad

BAM POPRAD – BK SLOVAN BRATISLAVA
6. kolo nadstavby 5-8 Niké Extraligy žien

19. Sobota 15:00 / NTC Poprad

FK POPRAD – OŠK RUDŇANY
17. kolo III. ligy Východ

5. Sobota 19:00 / Zimný štadión mesta Poprad

POPRADSKÉ LÍŠKY – MHK MARTIN

dohrávka 3. kola Ženskej hokejovej Extraligy

6. Nedeľa 17:00 / Zimný štadión mesta Poprad

HK POPRAD –
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE
dohrávka 33. kola Tipos Extraligy

8. Utorok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad

HK POPRAD – HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA
dohrávka 45. kola Tipos Extraligy

11. Piatok 17:00 / Zimný štadión mesta Poprad

HK POPRAD – HC SLOVAN BRATISLAVA
dohrávka 43. kola Tipos Extraligy

12. Sobota 11:00 / Aréna Poprad

VK JUNIOR 2012 POPRAD –
MVK MAGNEZIT REVÚCA

dvojzápas 12. kola 1. ligy mužov Východ

12. Sobota 14:30 / NTC Poprad

FK POPRAD – FK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
16. kolo III. ligy Východ

19. Sobota 15:00 / Hokejbalové ihrisko pri CVČ

HK IMS-EAST POPRADSKÍ PIRÁTI –
HMHK VRANOV NAD TOPĽOU

21. kolo Slovenskej hokejbalovej extraligy

19. Sobota 19:00 / Zimný štadión mesta Poprad

POPRADSKÉ LÍŠKY –
ŽHK 2000 ŠARIŠANKA PREŠOV

dohrávka 4. kola Ženskej hokejovej Extraligy

26. Sobota 13:00 / Hokejbalové ihrisko pri CVČ

HK IMS-EAST POPRADSKÍ PIRÁTI –
MŠK SPIŠKÁ BELÁ

dohrávka 11. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy

26. Sobota 10:00 / Aréna Poprad

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
V LATINSKO-AMERICKÝCH TANCOCH 2022
GALAVEČER o 19:30

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

Návštevy športových podujatí sú možné
v zmysle platných vyhlášok ÚVZ.
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SÚŤAŽ
O CENY

R

edakcia Mesačníka Poprad opäť pripravila pre svojich
čitateľov a úspešných
riešiteľov
švédskej krížovky
i osemsmerovky
súťaž o zaujímavé
ceny.

Zapojte sa opäť
do našej súťaže.
Správne
znenie
tajničky i osemsmerovky posielajte
najneskôr
do 15. marca 2022
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.

VOĽNÝ ČAS

Výhercu cien budeme kontaktovať
telefonicky.
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Tešíme sa na Vaše
odpovede a prajeme Vám príjemné
chvíle strávené lúštením.
(red)
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