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Nová autobusová linka

na trase Sp. Podhradie – Sp. Nová Ves
Prešovský samosprávny kraj na základe požiadavky poslancov prešovského samosprávneho kraja zriaďuje ďalšiu zmenu cestovného poriadku a zavedenie novej linky
7044153 s platnosťou od 5. 3. 2018. Ide o autobusovú linku
na trase Spišské Podhradie s odchodom - 6.30 hod., Domaňovce s odchodom 6.50 hod. do Sp. Novej Vsi - s príchodom
7. 10 hod. Reagujeme tým na dlhodobú požiadavku a potrebu študujúcej mládeže, ktorá doteraz cestovala cez Levoču
do škôl v Spišskonovoveskom okrese.
Ďakujem za pomoc pracovníkom SAD Poprad a pracovníkom Odboru dopravy PSK.

Info ohľadom predaja vstupeniek na čísle 0908 98 23 48

Mgr. Miloslav Repaský, Poslanec PSK

Oceňovanie držiteľov plakety
prof. MUDr. Jána Janského
Spoločne sa tešíme, že v našom mestečku žijú ľudia, ktorí si v tejto uponáhľanej dobe nájdu čas a priestor pre druhých a to takým spôsobom že darujú svoju vlastnú krv, aby zachraňovali životy aj neznámym a cudzím ľudom.
Na dosiahnutie plakety prof. MUDr. Jána Janského u žien a mužov
je odlišný počet odberov.
Bronzová plaketa: ženy a muži rovnako 10 odberov
Strieborná plaketa: ženy a muži rovnako 20 odberov
Zlatá plaketa: ženy 30 odberov, muži 40 odberov
Diamantová plaketa: ženy 60 odberov, muži 80 odberov
Kňazovického medaila: ženy 80 odberov, muži 100 odberov
Darovať krv ženy môžu 3x do roka, muži 4x do roka.

Ocenení za rok 2017:

Bronzová plaketa: Ondrej Jankura (1954)
Strieborná plaketa: Imrich Kicko (1991)
Zlatá plaketa: Ing. Stanislav Tremko, (1967), Marián Švantner
(1967), Vladimír Hockicko (1973), Imrich Kicko (1968)
Kňazovického medaila: Milan Krendželák (1958)
2. ročník Podhradskej kvapky krvi je naplánovaný na 27. apríla
2018 v spolupráci s Nemocnicou Levoča a Červeným krížom.
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Úspešné a schválené projekty v 1. štvťroku 2018
Mesto získalo ďalšiu finančnú pomoc z Európskych fondov do Spišského Podhradia. Na začiatku tohto roka sme obstáli v ďalších projektoch pri získavaní financií z vonku. Do mesta príde 440 000 €.

1. Názov projektu: Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku
Na projekt úpravy a spevnenie oboch brehov Margecianky na ulici Dr. Špirku sme
získali 320 000 € z Ministerstva životného prostredia SR.
Účelom predmetnej stavby je protipovodňová ochrana ulice Dr. Špirku v meste Spiš-

ské Podhradie spevnením brehov a zvýšením prietokovej kapacity priečneho profilu
Margecianky. Jedná sa o úpravu vodného
toku rkm 5,000 – 5,435 po obidvoch stranách toku Margecianka. Brehy potoka
Margecianky budú spevnené a vyložené
lomovým kameňom, ktorý bude ulože-

ný v betónovom lôžku. Dno potoka bude
upravené prahmi pre spomalenie prietoku
vody a zároveň sa podporí samočistiaca
schopnosť vodného toku. V potoku budú
umiestnené tkz. vývary – priestor pre ryby.
Potok Margecianka je chovným pstruhovým potokom.

2. Názov projektu Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Pre našich šikovných hasičov sme získali 29 000 € na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice v Spišskom Podhradí. Po rokoch
2015 a 2016 keď mestu a DHZ bolo pridelené nové hasičské auto IVECO a po ge-

nerálnej oprave TATRA a protipovodňový
prívesný vozík tak je to ďalšia finančná
podpora z Ministerstva vnútra SR a Hasičského a záchranného zboru SR. Na požiarnej zbrojnici ideme rekonštruovať vnútor-

né priestory - sprchy, toalety na prízemí,
schodište, toalety na poschodí, ústredné
kúrenie, plynové rozvody. S rekonštrukciou plánujeme začať v máji 2018.

3. Názov projektu: Kompletná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia
Mesto získalo priamo zo štátneho rozpočtu
SR – Ministerstva financií dotáciu 90 000 €
na Záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok. V mesiacoch marec až jún 2018 plánujeme pokračovať v rekonštrukcii spevnených plôch a chodníkov na Palešovom
námestí. Rekonštrukcia sa bude týkať tra-

vertínového chodníka – osadenie obrubníkov a prekládka pôvodných travertínových
platní, vyspádovanie chodníka a vyrovnanie nivelety. Rekonštrukcia priestoru medzi
chodníkom a cestou pozostáva z uloženia
novej andezitovej kamennej dlažby 14 x
14 cm a obrubníkov pri ceste. Vysadenie

nových stromov a vyznačenie vodorovného
dopravného značenia na spevnených plochách. Rekonštrukcia tejto časti námestia
bude identická s rekonštrukciou na ľavej
strane čo sme realizovali v roku 2017. Podotýkam že travertínový chodník ostane zatiaľ pôvodný ale zrekonštruovaný.

V roku 2018 plánujeme prestavať celkovo 2 700 000 €:.

Okrem týchto troch aktivít nás čaká:
Kolaudácia bývalej Reštaurácie pod hradom. . . . . . . . .  500 000 €
Výstavba Zberného dvora na Štefánikovej ulici. . . . . . .  300 000 €
Prestavba a prístavba Materskej školy. . . . . . . . . . . . . . . 530 000 €
Výstavba podkrovia na ZŠ Školská 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 235 000 €
Rekonštrukcia budovy mestského úradu. . . . . . . . . . . . . 350 000 €
Výstavba vodovodu na Štefánikovej ulici. . . . . . . . . . . . . 150 000 €
Realizácia inžinierskych sietí na IBV Katúň. . . . . . . . . . . 100 000 €
Realizácia inžinierskych sietí na IBV Galova . . . . . . . . . . . 50 000 €

Máme na pláne ešte veľa aktivít, na ktoré čakáme či
budeme úspešní. Spomeniem len tri veľké a to čakáme na vyhodnotenie projektov:
1. Výstavby veľkého parkoviska nad Spišskou Kapitulou a rekonštrukciu biskupských záhrad v Spišskej Kapitule. Je to projekt 3
partnerov: Spišského biskupstva, mesta Glogow Malopolski a nášho
mesta v celkovej výške 1 300 000 € – projekt Spišského Jeruzalema.
2. Obnova budovy ZUŠ na Sídlisku Hrad, tento projekt zahŕňa
okrem energetických opatrení na ZUŠ vybudovanie novej kon-

certnej sály pre 300 sediacich divákov so šatňami, toaletami
a príslušenstvom so samostatným vchodom, samozrejme so
vstupom aj pre imobilných divákov. Celková výška tejto investície 1 300 000 €.
3. Pripravujeme projektovú dokumentáciu na výstavbu viacúčelovej vodnej nádrže v Spišskom Podhradí. Ak by sa nám to podarilo tak by sme vybudovali v lokalite Kobuľany vodnú nádrž na
ploche 10 – 15 ha.
Vážení Podhradčania, opísal som vám v krátkosti čo ideme robiť
tento rok a čo plánujeme v ďalších rokoch pripraviť projekčne. Verím, že sa nám to spoločne podarí, sú to veľké plány. Chcem vám
všetkým poďakovať za ústretovosť a podporu. Chcem poďakovať
poslancom mestského zastupiteľstva, kolegom na úrade, za veľmi dobrú spoluprácu, pochopenie a trpezlivosť. Chcem poďakovať všetkým čo pomáhajú a spolupracujú s mestom, čo nám držia
palce a čo sa za nás modlia a vyprosujú milosť.

MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta

informačný Podhradčan
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Spájanie regiónov Spiš a Šariš,
Spišského a Šarišského hradu
a miest Spišské Podhradie a Veľký Šariš
Takýto je názov projektu ktorý sa bude realizovať tento rok prostredníctvom Združenia turizmu Levoča. Nadácia Šariš ľuďom
prispela na projekt čiastkou 1.500 €. Počítame s tým, že na časť
ďalších nákladov prispejú aj jednotlivé mestá a obce na trase. Cieľom projektu je spojiť turistickou trasou vhodnou pre peších turistov a cykloturistov obidva hrady, ktoré sú dominantami bývalých
žúp. Na území Spiša pôjde trasa po už vyznačených turistických
chodníkoch a cyklotrasách. Na šarišskej strane sa bude musieť
na niektorých komunikáciách doznačiť a v niektorých obciach aj
osadiť smerovníky. Začiatok trasy bude na Mariánskom námestia
v Spišskom Podhradí. Pokračovať bude na Spišský hrad, z neho
po komunikáciách do Bijacoviec, potom ponad osadu Podproč,
cez Brutovce do Vyšného Slavkova. Odtiaľ povedie cez Lačňovské
sedlo do Lačňova a do obce Lipovce. Z Lipoviec po modro vyznačenom chodníku popod Mindžovú do Uzovských Pekľan s pokračovaním cez Uzovský Šalgov, Ražňany, Ostrovany, Medzany a Šarišský hrad do Veľkého Šariša kde bude trasa končiť.

informačné tabule ktoré budú informovať záujemcov a návštevníkov regiónu o danej trase, ich pamiatkach a atrakciách.
Na projekt vyhotovíme samostatné logo, ktoré bude súčasťou
každej smerovky. Výstupom projektu bude aj vydaný leták ktorý
bude informovať o danom produkte.

Ing. Ernest Rusnák

Na turistických križovatkách sa osadia smerovky v oboch smeroch s uvedením kilometráže do cieľového a východzieho miesta.
Na tento účel sa využijú existujúce turistické smerovníky. Nové
smerovníky sa osadia v obciach Ražňany, Ostrovany a Medzany.
V mestách Spišské Podhradie a Veľký Šariš sa osadia aj menšie

Významné životné jubileá oslávili a oslávia
70 rokov
Imrich Andrej
Mgr. Miroslav Hlupík
Koper Valentín
Gordiak Jozef
Vajda Jozef
Kyseľ Viktor
Sedlák Milan
Krupová Agnesa
Imrichová Johana
Ledecká Elena

Tulejová Helena
Ludrovská Mária
Holubová Mária
75 rokov
Parimucha Jozef
Ledecký Rudolf
Mrovčák Jozef
Šebest František
Grešáková Terézia
Glevická Margita

Longauerová Magdaléna
Čurillová Anna
80 rokov
Glevický Štefan
Hockicko Anton
Gurčíková Margita
Leskovská Agnesa
Škropeková Magdaléna
85 rokov
Vencelová Jolana

Ochotnicka Helena
92 rokov
Matvejová Mária
Tomková Žofia
Lisoňová Mária
Leskovský Pavol
93 rokov
Urdová Júlia
94 rokov
Kolačkovská Helena

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme do ďalších rokov hlavne veľa zdravia a pohody v kruhu najbližších.

Tekáč Vladimír
Roch Juraj
Vaľková Marta

Opustili nás
nar. 1968
nar. 1938
nar. 1941

Krupa František
Juríková Mária
Bigošová Sidónia
Smiková Anna

nar. 1966
nar. 1936
nar. 1941
nar. 1927

Krupová Alena
Vozárová Oľga
Krendželáková Mária

nar. 1966
nar. 1949
nar. 1933

Rodinám príbuzných vyslovujeme úprimnú sústrasť.

str. 4

Podhradčan kultúrny

Mestská knižnica

Tip na knihu
Keleová-Vasilková, Táňa:
PRIATEĽKY
Tri ženy – tri osudy, ktoré spája túžba
po sebanaplnení a zmysluplnom živote. Hľadajú samy seba a popritom
čosi strácajú a iné zasa nachádzajú,
trápia sa aj tešia, jednoducho si so
sebou vláčia balíček života naplnený
rôznorodou zmesou.
Šranková, Eva Ava:
ANNA – ŠARIŠSKÁ AMAZONKA
Historicko-ľúbostný román o žene
mnohých tvári, je príbehom veľkej
lásky, ale i odmietnutia. Príbeh sa
odohráva v čase, keď v bitke pri Moháči je porazené vojsko uhorského
panovníka Ľudovíta II. Jagelovského a do boja o trón zasiahnu dvaja
muži: český kráľ a rakúsky vojvoda
Ferdinand Habsburský a Ján Zápoľský, najmocnejší uhorský veľmož.
Montefiore, Simon Sebag:
ROMANOVOVCI (1613 – 1918)
Romanovovci boli najúspešnejším
panovníckym rodom moderných
čias. Vládli na šestine územia sveta.
Ako dokázala jedna rodina zmeniť
vojnou zničené kniežactvo na najväčšiu svetovú ríšu? A ako mohla
o ňu prísť?
Grisham, John:
SVIŠŤ
Ľudia očakávajú, že sudcovia budú
čestní a spravodliví. Ich integrita
a nestrannosť sú základom dobre fungujúceho súdneho systému.
Lenže čo ak niektorý sudca obíde
zákon alebo príjme úplatok?
Marec, Anton:
SPIŠSKÉ NOMEN OMEN
Spiš – kraj s nádhernou prírodou,
bohatou históriou a množstvom
unikátnych pamiatok – tvorí približne 180 miest a obcí. Čo nám prezrádzajú ich názvy?

Tešíme sa na Vašu
návštevu v knižnici

Sára & Lavra: Ostatné Božstvá
15. 3.–20. 4. 2018; vernisáž 15. 3. štvrtok o 18:00
EQO (priestor interaktívnej kultúry) Spišský Hrhov, Komenského 2 (areál ZŠ a MŠ)
kurátor: Adam Macko
Výstava študentov Fakulty umení TUKE
Sáry Biháryovej a Petra Maščáka o novej spiritualite a emocionálnom obrate
vo výtvarnom umení, vytváraní osobnej
mytológie a mystifikácií ako východisku
z profánnosti postmoderných postupov.
Duchovno v tracksuite a ostatné božstvá.
Výstava predstaví maľbu na plátne a na
skle, inštalácie a autorské objekty. Bude
otvorená vernisážou vo štvrtok 15. marca
2018 o 18. hod.

prostredí záhrad. Sme otvorená platforma, vítaní sú všetci nezávisle na veku či
vkuse – je našou víziou byť živou komunitou, dávať priestor domácim kvalitným
tvorcom a zaujímavým hosťom, ktorí naše
prostredie obohatia. Napokon kultúra je
o zdieľaní, slonovinové veže jej neslúžia
dobre.
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.

EQO je priestor, je bytie. Chceme byť účastní a súčasní, živá kultúra, interdisciplinarita, náučné akcie, všetko v kongeniálnom

Fond na podporu umenia
podporil nákup nových kníh
do knižnice „KNIHA JE ZÁKLADOM POZNANIA“
Mestské kultúrne stredisko v Spišskom Podhradí na základe výzvy Fondu na podporu
umenia podalo žiadosť v rámci programu 1. 6. 3. Akvizícia knižníc. Na základe rozhodnutia fondu bola MsKS poskytnutá dotácia 2 700,– eura s minimálnym povinným spolufinancovaním vo výške 5%.
Z pridelených finančných prostriedkov, vrátanie spolufinancovania bolo v októbri, novembri a decembri 2017 zakúpených 351 kníh z toho 48 kníh náučná literatúra pre dospelých, 137 kníh krásna literatúra pre dospelých, 34 kníh náučná literatúra pre deti a 132
kníh krásna literatúra pre deti. Doplnili sme tak náš knižničný fond o hodnotné knihy
slovenských a svetových autorov s prihliadnutím na čitateľské záujmy a potreby čitateľov a návštevníkov knižnice.
Zakúpenou literatúrou sme doplnili náš knižničný fond, ktorý pomôže našim čitateľom
pri štúdiu, rozširovaní vedomostí alebo kvalitnom využívaní voľného času. Knihy sú určené pre všetky vekové kategórie, deti, mládež, študentov, ale aj dospelých čitateľov.

Kultúrne podujatia jar 2018
28. apríl 2018 | Park kultúry
Majáles a súťaž vo varení Podhradského gulášu
4. a 6. máj 2018| kino Slovan
Z huri od Braňiska - projekt ĽH a DĽH Branisko
13. máj 2018 | Park kultúry
Srdce pre mamu
18. – 20. máj 2018 | Spišské Podhradie - Spišská Kapitula
Spišský Jeruzalem

informačný Podhradčan
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Hľadáte originálne a
romantické miesto pre svoju
SVADOBNÚ HOSTINU?
A čo tak
ZÁHRADNÁ SVADBA
v stane, v historickom
prostredí
SPIŠSKEJ KAPITULY?
V roku 2018 prenájom stanu
za uvádzacie ceny.
Penzión St. Martin
Alena Doláková
0948 957 977

POTREBUJEŠ
DOUČOVANIE
Z ANGLIČTINY?
Či si žiak, študent,
pracujúci, začiatočník
alebo pokročilý,
kontaktuj ma
na 0918 343 218 alebo
klara.ilasova@gmail.com

Srdečne Vás pozývame
do novootvorenej predajne

ktorá bola presťahovaná
do nových priestorov

na Galovej ulici 196/78
(oproti požiarnej stanici)
kde v nových priestoroch pre Vás ponúkame
aj nové oddelenie „kuchynka“
v ktorom sa nájde nejedná gazdiná.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
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Z činnosti Základnej organizácie chovateľov
poštových holubov v roku 2017
Základná organizácia chovateľov poštových holubov (ZO CHPH) v Spišskom Podhradí má v súčasnosti viac ako aktívnych
30 členov, rôznych vekových kategórii od
školopovinných žiakov až po seniorov.
Členskú základňu okrem chovateľov zo
Spišského Podhradia tvoria aj chovatelia z okolitých obcí. Naša ZO CHPH je súčasťou Oblastného združenia chovateľov
poštových holubov Spišská Nová Ves, kde
spolu súťažia chovatelia z okresov - Poprad, Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica.
Ťažiskom chovu poštových holubov je
orientácia na športovú činnosť, čiže na
preteky poštových holubov. Súťaže starých holubov sú v mesiacoch máj až júl,
mladé holuby pretekajú v mesiacoch
september a október. Okrem primárnej
športovej činnosti ZO CHPH realizuje aj
kultúrne a športové programy a projekty zamerané na rozvoj chovu poštových
holubov, starostlivosť o rozvoj športovej
a výstavníckej činnosti, šľachtenie poštových holubov, výchovu chovateľov z radu
žiakov a mládeže. Na prvom zasadnutí výboru na začiatku nového roku sme zvážili
svoje možnosti a schopnosti členskej základne. Určili sme si hlavné úlohy a začali
sme ihneď z ich realizáciou.

Príprava miestnosti ZO CHPH
Naše miestnosti dlhodobejším používaním si vypýtali generálne upratovanie
a následné vymaľovanie. Každý člen kto
mohol a vedel, svojou prácou sa podieľal
na skrášľovaní jednotlivých miestností.
Nepotrebné kusy nábytku sme vyradili, podľa potreby nahradili novšími kusmi, pred maľovaním šikovné ruky našich
chovateľov urobili výspravky na stenách
a rohoch. Po vymaľovaní sme rohy opat-

rili ochrannými lištami, aby sa tak skoro
nezničili. Po finálnom upratovaní sme
všetci k svojej spokojnosti nadobudli pocit, ako keby sme si vybudovali úplne nové
miestnosti pre našu činnosť. Vytvorili sme
predpoklad, že sa tam budeme v priebehu
pretekovej sezónny radi vracať, že sa tam
budeme dobre cítiť.

holubov priamo v holubníku, v prezentácii
sa dozvedeli ďalšie zaujímavosti o chove holubov a o ich pretekaní. V závere sa
mohli otestovať zo získaných poznatkov
a vyskúšať si aj svoje praktické skúsenosti. Spokojné úsmevy žiakov po ukončení
prehliadky boli pre chovateľov najväčším
uznaním za ich vynaložené úsilie.

Spracovanie podkladov a vyhotovenie dokumentácie

Súťaž v maľovaní

Činnosť našej organizácie siaha až
do roku 1955. Pod vedením Ing. Vladimíra Fábiana členmi našej organizácie boli
získavané historické poznatky z počiatkov
organizovania spoločných pretekov až po
súčasnosť. Chronologický bol spracovaný
prehľad najdôležitejších udalosti, ktoré
mali vplyv na našu základnú organizáciu.
V dokumente, ktorý dostal pomenovanie
„Ako išiel čas…“ sú uvedené významné
činnosti základnej organizácie, na ktoré
poniektorí už iba spomínajú, pre mladších
to môže slúžiť pre ich orientáciu.
Dokument pod názvom „Naši majstri“
poskytuje prehľad najväčších úspechov
našich členov vo vyhlásených majstrovstvách od základnej organizácie až po
majstrovstvá Slovenska.
V obrazovej koláži, ktorá nesie názov „Aj
takí sme boli…“ z fotiek z rôznych časových období sa môžeme oboznámiť s našou činnosťou. Na steny miestnosti boli
taktiež umiestnené Čestné uznania našich
chovateľov ako aj fotky našich najlepších
holubov – národných víťazov.

Deň otvorených dverí
V rámci „Dňa otvorených dverí Základnej organizácie chovateľov poštových
holubov„ bola pre žiakov základných
škôl a širokú verejnosť prezentovaná chovateľmi poštových holubov ich záľuba
o chov a pretekanie s poštovými holubmi.
Účastníci podujatia sa na jednotlivých
stanovištiach postupne oboznamovali so
Základnou organizáciou, s chovateľskou
činnosťou, s vystavenými holubmi, mali
možnosť vidieť nasadzovanie holubov na
pretek, konštatovacie systémy, videli život

Pre žiakov základných škôl bola vyhlásená výtvarná súťaž „Poštové holuby očami detí“. Poslaním súťaže bolo vykonať
osvetu chovu poštových holubov s cieľom
priblížiť im ich vlastnou hravou formou
tematiku poštových holubov a motivovať
ich k záujmovej činnosti, mimoškolskému vzdelávaniu, účelnému a efektívnemu využitiu voľného času. Do súťaže sa
so svojimi výtvarnými prácami zapojili
žiaci Základnej školy, Školská 3, Spišské Podhradie a žiaci z Cirkevnej spojenej školy Spišské Vlachy. Z odovzdaných
prác sa uskutočnila v dňoch od 19.6 do
30. 6. 2017 v priestoroch ZŠ v Spišskom
Podhradí výstavka. Predseda ZO CHPH
s odbornými pedagógmi Mgr. Janou Kotlárovou a PhDr. Paulou Maliňakovou práce posúdili a vyhodnotili.

V kategórii do 10 rokov sa najlepšie
práce umiestnili v tomto poradí:
1. miesto Elena Brindzová
2. miesto Terezia Kočišová
3. miesto Alexandra Vyšňovská

V kategórii nad 11 rokov sa najlepšie
práce umiestnili v tomto poradí:
1. miesto Viktória Boronová
2. miesto Dávid Korchňák
3. miesto Timea Kicková
WNakoľko práce boli veľmi vyrovnané
a komisia mala ťažkú úlohu vybrať tie najlepšie, rozhodnutím komisie boli udelené
aj čestné uznania autorom veľmi výstižných a pekných prác a to Lukášovi Labudovi, Kristíne Juríkovej a Natálii Korabskej.
Autorom najúspešnejších prác boli udelené diplomy, čestné uznania ako aj hodnotné vecné ocenenia, ktoré chovatelia získali
od sponzorov.
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Napriek veľmi náročnej sezónne ako vidieť
v prehľadoch naši chovatelia sa umiestnili
v jednotlivých súťažiach veľmi dobé.

Majstrovstvo starých holubov OZ CHPH
1. miesto P + Š Zeleňák Smižany
2. miesto Jozef Lesnický Spišská Nová Ves
3. miesto Milan Blahovský Sp. Podhradie
5. miesto Ján Špiner Sp. Podhradie
10. miesto Mikuláš Kešeľák Sp. Podhradie
11. miesto Blažej Kalinaj Sp. Podhradie
15. miesto Vladimír Fábian Sp. Podhradie
19. miesto Michal Majdák Sp. Podhradie
21. miesto Ladislav Krivda Sp. Podhradie

ný sa neuskutočnil. Naši chovatelia sa
držali hesla „ Nikdy sa nevzdávaj!“ a v celkovom poradí obstali nad konkurenciou.
Majstrom mladých holubov sa stal Milan
Blahovský a celkovo päť našich chovateľov v prvej desiatke hovorí za všetko.
1. miesto Milan Blahovský Sp. Podhradie
3. miesto Ján Špiner Sp. Podhradie
4. miesto Dalibor Blizman Sp. Podhradie
8. miesto Zajac + Zajacová K. Sp. Podhradie
9. miesto Jozef Jasovský Sp. Podhardie
13. miesto Mikuláš Kešeľák Sp. Podhradie
C) Majstrovstvo dlhých tratí Slovenska

V Majstrovstve krátkych tratí OZ sa s našich chovateľov najlepšie darilo Milanovi
Blahovskému, ktorí obsadil 9. miesto.

Výsledky pretekovej sezónny

V Majstrovstve stredných tratí OZ sa
s našich chovateľov darilo lepšie:

a) – holubov ročníka 2017 a starších

4. miesto Milan Blahovský
6. miesto Vladimír Fábian
7. miesto Ján Špiner
10. miesto Mikuláš Kešeľák

Na začiatku pretekovej sezónny bol schválený pre súťaže Oblastného združenia
Spišská Nová Ves pretekový plán, v ktorom bol v úvode jeden pretek zo Slovenska,
13 pretekov z Čiech ako aj 3 preteky z Nemecka. Okrem týchto pretekov sme mali
v pláne v rámci šprintov 4 preteky z Bytče
a k tomu ešte v rámci našej organizácie 5×
Ružomberok.

V Majstrovstve dlhých tratí OZ sa
s našich chovateľov umiestnili takto:
3. miesto Milan Blahovský
7. miesto Ján Špiner
10. miesto Blažej Kalinaj
b) - mladých holubov OZ CHPH

Po rozpačitom úvode na začiatku sezónny,
kedy došlo k nepredpokladaným stratám
holubov sa postupne s príchodom lepšieho počasia začalo lepšie dariť aj holubom
na pretekoch. Podarilo sa odletieť všetky
plánované preteky. Jednotlivým chovateľom sa v priebehu sezónny niekedy darilo lepšie, inokedy ťahali za kratší koniec.

Podľa plánu OZ mali mladé holuby absolvovať päť pretekov. Tohtoročné nácviky
a preteky malých holubov boli viac ako
rozporuplné. Z neznámych príčin dochádzalo k veľkým stratám mladých. Pretekový plán mladých holubov nebol úplné
dodržaný, 4 pretek bol skrátený a posled-

Výsledky jednotlivých majstrovstiev ukazujú, že najlepšie sa v priebehu pretekovej
sezónny darilo Milanovi Blahovskému.
Aby toho nebolo málo, tak on dokázal so
svojím družstvom vylietať najlepšie koeficienty na dlhých tratiach a po prvý krát
získal titul Majster Slovenska dlhých tratí.
Titul Majster Slovenska krátkych tratí pred
niekoľkými rokmi získal Vladimír Fábian.
Okrem týchto úspechov je potrebné spomenúť aj úspechy našich chovateľov v testovacích staniciach nielen na Slovensku,
ale aj v zahraničí. Najväčší úspech dosiahol holub zo Školského holubníka, Školská
3, Spišské Podhradie v testovacej stanici
Grand Prix Portugal –Mira, ktorý v kategórii Majstrovstvá sveta mladých chovateľov
doletel z finálového preteku na krásnom 7.
mieste, so Slovenských holubov bol prvý.

Oblastná výstava
Z poverenia Výboru Oblastného združenia
chovateľov poštových holubov Spišská
Nová Ves bola naša organizácia poverená
usporiadať Oblastnú výstavu v Spišskom
Podhradí. Verím, že naši členovia na vysokej odbornej úrovni čo najlepšie vytvoria
podmienky na úspešný priebeh samotnej
výstavy. Chovatelia ako široká verejnosť
bude mať možnosť vidieť najlepšie holuby
nášho oblastného združenia. V každej
športovej kategórii budú holuby na 1.-3.
mieste ocenené. Najlepších 10 holubov
z oblastnej výstavy nás bude začiatkom
nového roku reprezentovať na celoštátnej
výstave v Trenčíne. Zvládnutím výstavy
naši chovatelia dajú bodku za úspešným
splnením úloh tohto roka.

Ing. Vladimír Fábian, predseda
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Mgr. Milan Blahovský, chovateľ poštových holubov
sa stal majstrom Slovenska
Položili sme niekoľko otázok nášmu úspešnému chovateľovi poštových holubov, ktorý dosiahol túto métu a stal sa najúspešnejším
chovateľom Slovenska za rok 2017 v kategórii dlhých tratí.
>> Aký je to pocit byť majstrom Slovenska?
Je to iba spojenie slov, ktoré vyznačuje, že
ste v danom období v istej činnosti najlepší
v Slovenskej republike. Je to iba časový okamih, ktorý vás drží chvíľu nad ostatnými
a je dobre sa rýchle vrátiť na pevnú zem.
Zapíše sa to do histórie nášho športu, ale
z druhej strany sa stanete terčom väčšej
závisti, čo je žiaľ na Slovensku viac javom
istým ako náhodným. Nájdu sa našťastie
aj ľudia, ktorí vám úprimne poblahoželajú
a uznajú vaše kvality a to poteší.
>> V čom spočíva Majstrovstvo Slovenska
dlhých tratí?
Poštové holuby počas pretekovej sezóny
súťažia na rôznych typoch pretekov podľa
ich dĺžky. Delíme ich na krátke trate – do
400 km, stredné trate – do 600 km a dlhé
trate – nad 500 km. Práve v tejto kategórii boli moje holuby úspešné. Napr. preteky z Chomutova – 552 km či z Tachova –
594 km zvládli za cca 7 hodín. Spočítavali
sa hodnoty výsledkov troch najlepších holubov v troch pretekoch takéhoto typu.
>> Ako ste sa k svojmu koníčku dostali
a kedy?
Pre to, aby ste prepadli istej vášni, potrebujete vplyv okolia, potrebujete zistiť, že vás
niečo napĺňa. V našom meste má chovateľstvo poštových holubov dlhoročnú tradíciu a keď už ako žiak máte spolužiakov
z chovateľských rodín p. Borona či p. Longauera a susedom vám bude p. Greňa tak
nakaziť sa chovateľským vírusom je už jednoduché. Ak počas vyučovania či prestávok
stretávate úspešného chovateľa, ktorý je
pedagógom (Štefan Longauer) potom sa
diagnóza iba prehĺbi. Navyše nás v tomto
období bolo viac v ročníku – M. Zelený či
V. Fábian z dnešných kolegov v klube. Prvé
poštové holuby sa dostali na náš dvor v rokoch 1975-1976, teda keď som mal 12 rokov.
>> Kto bol vašim vzorom, od koho ste získali vzťah k tomuto koníčku?
Pre mňa bol v začiatkoch takým chovateľským učiteľom Stano Kolačkovský a trávil
som u nich doma či pri holuboch takmer
každý víkend, kedy sme spoločne čakali na

dolet holubov z pretekov či spoločne čistili
holubníky a chodili medzi chovateľov.
>> Koľko máte voľných víkendov v roku
a vôbec máte ich?
Čo je to voľný víkend? Víkend chovateľa je
vrcholom prípravy holubov a spočíva v očakávaní návratov holubov z pretekov. Tieto
preteky sú organizované od posledného
aprílového víkendu až po prvú augustovú
nedeľu. To sú preteky so starými holubmi
a nasledujú preteky mladých holubov vychovaných v danom roku a tie sú od polovice
augusta do konca septembra každý víkend.
>> Ako teda vyzerá nedeľa keď čakáte holuby z pretekov?
Na vývoj a priebeh preteku holubov je dôležité ich vypustiť v danom mieste do vhodného počasia a samozrejme, aby to vhodné
počasie mali aj počas letu domov. Teda už
niekoľko dní vopred podrobne sledujem
vývoj počasia a poveternostné mapy, nech
sa pokiaľ to ide vyhneme hlavne dažďom,
čo býva v posledných rokoch vzhľadom na
rýchle zmeny v počasí veľmi ťažké. Keď sa
teda holuby odštartujú, vieme si na základe prúdenia vypočítať čas ich návratu
s presnosťou na niekoľko minút. Dovtedy
si teda pripravím zariadenie, ktoré zosníma
ich návrat pripravím im krmivo a vodu a keďže často sa to prelína s časom obeda, tak
si obed vychutnávam na terase pred holubníkom pohľadom na predpokladaný smer
doletu holubov. Podvečer máme spoločné
vyhodnotenie pretekov v klubovni.
>> V čom spočíva príprava či tréning holubov?
Poštový holub znesie všetky porovnania
so športovcom, preto jeho výkon závisí od
kondičnej prípravy a zdravotného stavu.
Chovateľ musí byť súčasne odborníkom
na zvládnutie zdravotného stavu holubov,
odborníkom na kŕmenie, musí sledovať
počasie, musí sledovať správanie holubov
v holubníku a ďalšie detaily. Pre kvalitnú
prípravu sú teda potrebné kvalitné krmné
zmesi, vitamíny, probiotiká a ďalšie minerálne doplnky krmív. Tréning to je pravidelný režim vypúšťania holubov v ranných
a podvečerných hodinách a ich nútené

lety v trvaní 30-60 minút. Ďalšia možnosť
je ich odvážanie a následné vypúšťanie
zo vzdialenosti napr. 60 km niekoľkokrát
týždenne. Pokiaľ existuje symbióza medzi
chovateľom a holubom, potom je predpoklad dosiahnutia výborných výsledkov, samozrejme genetické schopnosti holubov sú
dôležitým faktorom.
>> Dokázali by ste existovať bez tejto záľuby?
Možno by som aj vedel, ale mám pocit, že
môj ďalší život by bol o niečo ochudobnený,
hoci by som bol možno bohatší. Vrcholový
šport vyžaduje obrovské finančné zaťaženie a inak to nie je ani našom koníčku. Pri
holuboch sa dokážem odreagovať od mnohých stresových aktivít, ktoré život prináša
a ten pravý adrenalín si radšej nahrádzam
pri doletoch holubov, kedy po mnohých hodinách po preletení obrovských vzdialeností sa objavia nad horizontom a z obrovskej
výšky sa rútia na svoj holubník a tešia sa na
svojho partnera po návrate z pretekov. Kedy
sekundy rozhodujú o výsledku a o úspechu
chovateľa.
>> Máte nejakú zaujímavosť zo sveta poštových holubov, ktorá by možno oslovila
vašich nasledovníkov?
To, že na nás okolie pozerá tak trocha
s úsmevom, možno zmení údaj o hodnotách špičkových holubov, ktoré sa na západnom trhu blížia k sumám, za ktoré sa
dá kúpiť aj rodinný dom či športové auto.
Rekordom v dražbách bol belgický holub,
ktorý sa v minulom roku predal za 360 tisíc
€. V pretekoch poštových holubov v špičkových svetových testovacích staniciach sa
dá vyhrať aj 200 tisíc amerických dolárov.
Tento rok sa podarilo kolegovi zo Sabinova vyhrať v takejto súťaží 100 tisíc dolárov.
Snáď si po týchto informáciách niektorí
uvedomia, aké hodnoty sa vznášajú nad
strechami našich domov.
Na záver nám dovoľte ešte raz zablahoželať k vášmu úspechu a popriať veľa pekných chvíľ strávených v spoločnosti vašich
zverencov.

Redakčná rada
a Mgr. Milan Blahovský

informačný Podhradčan

str. 9

Na Novoročnom koncerte Viedenských
filharmonikov odznela aj skladba nášho rodáka
Alfonsa Czibulku
Novoročný koncert Viedenských filharmonikov sa stal už tradičnou súčasťou novoročného programu a to nielen pre priaznivcov vážnej hudby. Koncert, ktorý sa od
roku 1939 koná vo Veľkej zlatej sále Musikvereinu vo Viedni (Viedenského spolku
milovníkov hudby), sa v tomto roku uskutočnil pod taktovkou talianskeho dirigenta Riccarda Muttiho a zároveň sa v priamom prenose vysielal do viac ako 90-tich
krajín sveta, vrátane Slovenska. Prostredníctvom televíznych a rozhlasových staníc
ho sledovalo okolo 50 miliónov ľudí. Ako
hlavný program už tradične odzneli valčíky a polky dynastie rodiny Straussovcov,
ktoré doplnili skladby aj ďalších autorov.
Jepotešiteľné, že v tomto roku zaradili
Viedenskí filharmonici do Novoročného
koncertu aj skladbu nášho rodáka – hudobného skladateľa, dirigenta a vojenského kapelníka Alfonsa Czibulku Stefanie –
Gavotteop. 312, ktorá vznikla v roku 1880
pri príležitosti zásnub korunného princa
Rudolfa Habsburgského a belgickej princeznej Stefanie a preslávila ho na celom
svete (prvýkrát vyšla tlačou v tom istom
roku v Prahe u Emauela Wetzlera). Kto bol
vlastne Alfons Czibulka a aké boli jeho životné osudy?
Alfons Czibulka sa narodil 14. mája 1842
v Spišskom Podhradí. Pochádzal zo vzdelanej a kultúrnej rodiny, v ktorej našiel
dostatok podnetov na rozvoj svojho výnimočného hudobného talentu. Otec Roman
Czibulka pochádzal z Brna a v Spišskom
Podhradí pôsobil ako lekár - chirurg Bol
aj amatérskym hudobníkom a čestným
členom Cirkevného hudobného spolku
v Bratislave. Mama Mária Kolbay sa narodila v Bijacovciach a bola dcérou správcu
Csákyovských majetkov Juraja Kolbaya
a Barbary Kolbay, rodáčky z Jablonova,
Jeho strýko Jozef Kolbay, ktorý bol zároveň aj jeho krstným otcom, bol spišským
kanonikom a profesorom v spišskom seminári a strýkoMathiasKolbay, tiež rodák
z Jablonova, bol profesorom štatistiky na
Košickej kráľovskej akadémi (Academiaregia Casssoviensis) a autorom prvej vysokoškolskej učebnice štatistiky v Uhorsku.

Alfons Czibulka prežil detstvo v Spišskom
Podhradí, neskôr sa rodina presťahovala
do Bratislavy, kde sa stal žiakom hudobného skladateľa, dirigenta a klaviristu
poľského pôvodu Carla Frajmanna von
Kochlow. Jeho mimoriadny talent sa prejavil už v detstve, vynikal najmä ako klavirista. Už ako 15-ročný koncertoval v južnom
Rusku a ako 20-ročný sa stal dirigentom
francúzskej opery v Odese. Po návrate do
vlasti pôsobil ako divadelný dirigent vo
WienerNeustadte, v Insbrucku a v Terste.
V rokoch 1865 – 1866 sa stal druhým dirigentom v Carl – Theater vo Viedni (prvým
dirigentom bol zakladateľ viedenskej operety Franz von Suppe). Neskôr sa stal vojenským kapelníkom a pôsobil na rôznych
miestach Rakúsko – uhorskej monarchie
(Bolzano, Petrovaradín, Krakov, Praha,
Terst, Viedeň). Najväčší úspech dosiahol
počas pôsobenia v Prahe, keď ako kapelník tamojšej vojenskej hudby v roku 1880
reprezentovalrakúsko– uhorskú vojenskú
hudbu na medzinárodnej súťaži vojenských
kapelníkov v Bruseli, kde získal I. cenu. Belgická princezná Stefanie a korunný princ
Rudolf ho pri tejto príležitosti odmenili
vzácnym diamantovým prsteňom a cisár
František Jozef I. mu udelil Zlatý kríž za
zásluhy s korunou. V roku 1873 usporiadal
v Rotunde vo Viedni veľkolepý koncert pri
príležitosti svetovej výstavy (WeltausstellungWien 1873) a v tom istom roku mu
pápež Pius IX. udelil medailu BENE MERENTI. Vysoké štátne vyznamenania mu
udelili aj srbský kráľ Milan I. Obrenovića
rumunský kráľKarol I. Začiatkom 90. rokov 19. storočia boli vo Viedni obľúbené
veľké koncerty, na ktorých vystupovali aj
vojenské hudby. V Sängerhalle viedenského Pratra sa 10. 5. 1891 konal tzv. Monstre-Concert, na ktorom vystúpili všetky
viedenské vojenské kapely za účasti 15 000
divákov. Johann Strauss ml., nazývaný aj
„kráľ valčíkov“, pri tejto príležitosti dirigoval svoj známy valčík Na krásnom modrom
Dunaji op. 314 a so svojimi kapelami vystúpili aj Alfons Czibulka a Franz Lehár.
Czibulka bol nesmierne pracovitý a celý
svoj plodný život zasvätil hudbe. Nikdy sa

konkrétne nerozhodoval pre civilnú alebo
vojenskú kariéru, čo sa prejavilo aj v jeho
skladateľskej tvorbe. Skomponoval vyše
300 skladieb a bol spolutvorcom viedenskej operety. Pri komponovaní operiet
spolupracoval s najlepšími vtedajšímilibretistami. Skomponoval 6 operiet, z ktorých je najznámejšia komická opereta
v troch dejstvách Pfingsten in Florenz
(Turíce vo Florencii), ktorá mala premiéru
20. 12. 1884 vo Viedni.
Alfons Czibulka zomrel 27. októbra 1894
vo Viedni vo veku 52 rokov, kde je aj pochovaný na cintoríne Zentralfriedhof. V roku
1938 po ňom pomenovali jednu z viedenských ulíc na Czibulkagasse.
Meno nášho slávneho rodáka by sme však
márne hľadali medzi významnými rodákmi a osobnosťami nášho mesta v novozriadenom mestskom múzeu v Spišskom
Podhradí. Akosi sa naňho pozabudlo.
Škoda. Myslím, že by sme to mali čím skôr
napraviť. Tento náš rodák, ktorého talent
a hudobnú tvorbu svojho času ocenili korunované hlavy viacerých štátov a aj samotný pápež a ktorého skladbu si v podaní Viedenských filharmonikov pozrelo viac
ako 50 miliónov ľudí na celom svete si to
určite zaslúži…

PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD.
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Kaplnka Zápoľskovcov v Spišskej Kapitule
Spišské biskupstvo naďalej pokračuje
v obnove Kaplnky Zápoľskovcov, ktorá je
súčasťou Katedrály sv. Martina v Spišskej
Kapitule. V minulom roku sa na kaplnke
zrealizovala obnova za 180 000 € a podarila sa len vďaka štedrému príspevku
100 000 € od Nadácie Všeobecnej Úverovej Banky a tiež vďaka finančnej podpore 35 000 € od Ministerstva kultúry SR
cez dotačný systém Obnovme si svoj dom.
Od Nadácie VÚB je to už druhá finančná
pomoc. V roku 2014 na obnovu vitráže
druhého okna poskytla nadácia 70 000 €
cez projekt Poklady môjho srdca.
Obnova Kaplnky Zápoľskovcov začala
v roku 2011 hneď po obnove presbytéria
katedrály. V súčasnosti je obnovené už
štvrté okno a vyzerá to tak, že polovica
kaplnky je už obnovená. Predmetom ob-

novy sú krásne vitrážové výplne, ktoré sa
kompletne rozoberú, vyčistia, prípadne
doplnia a po celkovej výmene olovenej siete sa opätovne osadia do zreštaurovaného kamenného ostenia. Reštaurátorským
spôsobom sa obnovuje celý kamenný exteriér kaplnky, kde je potrebné niektoré
časti nanovo vysekávať z kameňa, pretože
sú už celkom zničené.

sv. Martina a zatraktívni sa mesto Spišské
Podhradie, i celý región.

Mons. Ľubomír Štefaňák

Výstavba Kaplnky Zápoľskovcov začala
koncom 15. storočia, kedy sa spišský župan
a uhorský palatín Štefan Zápoľský rozhodol pristavať k už existujúcemu Chrámu
sv. Martina pohrebnú kaplnku. Stavba
bola ukončená najneskôr v roku 1499, pretože vtedy tu už bol pochovaný Štefan Zápoľský. Rok predtým bol zhotovený Oltár
Korunovania Panny Márie, ktorý je dnes
najcennejším gotickým krídlovým oltárom katedrály. Vitrážové výplne okien boli
zhotovené v rokoch 1872-1873 v Innsbrucku. Dolné časti vitráží znázorňujú výjavy
zo Starého zákona a v horných častiach sú
výjavy z Nového zákona. Napríklad okno,
ktoré sa obnovovalo minulý rok, predstavuje Obetovanie baránka a Ukrižovanie.
Biskupstvo touto cestou ďakuje štedrým
sponzorom, ale aj šikovným reštaurátorom
za ich doterajší podiel na obnove kaplnky.
Dobre prevedenou obnovou sa zvýši umelecko-historická hodnota celej Katedrály

Naše práce v Bruseli.
Súťaž v kreslení pre žiakov základných škôl.
V roku 2017 sa do európskej súťaže výtvarných prác žiakov základných škôl
zapojila Základná škola Školská 3 v Sp.
Podhradí. Kreslenie tohtoročného kola
súťaže bolo na tému „Môj región“. Mladí tvorcovia sa snažili vyjadriť ich vzťah
k okoliu, čo je v ňom pre nich najcennejšie a ako sa ho snažia chrániť. Do európskeho kola postúpili tri výtvarné diela,
ktoré autorky doplnili krátkym popisom.
Výtvarné práce Vanesy Morongovej,
Moniky Jurečkovej a Tamary Vacekovej

postúpili na výstavu a a súťaž do Bruselu. Ich kresby boli nielen umelecky zaujímavé, ale aj výstižne zachytávali vzťah
k svojmu okoliu. Práce boli v decembri
2017 vystavené vo Výbore regiónov v Bruseli, kde prezentovali Prešovský samosprávny kraj. Do súťaže žiakov sa zapojilo
16 základných škôl z ôsmich krajín: Belgicko, Estónsko, Írsko, Litva, Poľsko,
Rumunsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo. Európsku súťaž pre žiakov základných škôl aj v tomto roku zorganizovala Európska aliancia Výboru regiónov.

„Prajem si, aby výtvarné práce boli tak
úspešné, aby žiačky cestovali pre ocenenie do Bruselu. Bola by to úspešná
reprezentácia mesta Spišské Podhradie
a zároveň Prešovského samosprávneho
kraja“ povedal Mgr. Miloslav Repaský,
zastupujúci Prešovský samosprávny
kraj vo Výbore regiónov v Bruseli. V júli
2017 si v súťaži stredných škôl ocenenie
v Bruseli prevzali žiačky Strednej pedagogickej školy v Levoči.

zdroj: spravodaj psk
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Vzácne rastlinné spoločenstva
Podhradskej kotliny.
Jednou z najvzácnejších lokalít špecifickej vápencovej flóry na Slovensku je Sivá Brada. Ide o národnú prírodnú rezerváciu tvorenú travertínovou kopou a príľahlými slatinnými biotopmi slanomilnej, močiarnej a suchomilnej vegetácie.
Na Slovensku máme zo 4-5 podobných
lokalít, ktoré však nie sú v tak dobrej
„kondícii“, pretože tu stále prebieha recentná tvorba travertínu s výverom minerálnej vody zasobujúcej živinami špecifické druhy prímorskej vegetácie.
Útočište tu našli druhy na Slovensku veľmi vzácne, v Strednej Europe na ústupe. Je
vhodné oboznámiť sa s týmto biotopom
v rámci širšej verejnosti v záujme ochrany
rezervácie, ktorá je ojedinelým fenoménom a dôležitým prvkom životného, kulturného, poznania hodného priestoru.

Viac ako 40 ročným pozorovaním som
zistil pomerne stabilnu výbavu rastlinného habitu napriek značného ataku hlavne
okolo vrcholového jazierka návštevníkmi
NPR a nerešpektovaním upozornení ŠOP.

má drobné červené kvety a vytvára trsky na
skeletnatom podklade. Je prísne zákonom
chránená a jej zber pre jej liečivé účinky
je zakázaný. Z orchidey tu rastie vstavač
ploštičný (Orchis coriophora). Na Slovensku má len 3 lokality. Päťprstnica obyčajná hustokvetá je najkrajšou orchideou
v tomto priestore. Jej výskyt kolíše podľa
vlahových podmienok.Vzácnym druhom
je tu páperec nízky (Baeothryon pumilum)
vytvárajúci koberčeky na skalnatom podklade.Vzácne tiež nájdeme ľan prečisťujúci (Linum catharticum), devätorník skalný
(Helianthemum rupifragum), žltušku jednoduchú pravú(Thalictrum simplex subsp.
simplex), marinku farbiarsku pravú (Asperula tinctoria subsp. tinctoria), vrbovku
močiarnu (Epilobium palustre), škripinec
dvojbliznový (Schoenoplectus tabernaemontani). Z tráv rastie tu vzácne kostrava
paovčia (Festuca pseudovina) a z ostríc si
pozornosť zasluhuje bohatý výskyt ostrice
vzdialenej (Carex distans), ako vyznamného druhu slanísk. Na sklonku leta pozorujeme aspekty cesnáku horského (Allium
montanum), vzácne nájdeme horček horký štíhly (Gentianella amarella subsp. axillaris), skalničník srstnatý bledozelený (Jo-

vibarba hirta subsp. glabrescens). Rastú
tu tiež vzácne navädzníky (Colymbada
agg.) očianky (Euphrasia) a dúšky (Thymus). Vzácny je t iež zdravienok neskorý
vápnomilný (Odontites serotinus subsp.
calcicola) s výskytom na travertíne.
Výskum flóry treba ešte dopresniť štúdiom marinky Neilreichovej (Asperula
neilreichii) a škripinky stlačenej (Blysmus
compressus), ktoré som našiel ojedinele.
Tento stručný pohľad nemá ambíciu vyčerpávajúcej informácie. V prírode je všetko v pohybe, všetko podlieha zmenám
a človek môže tu byť len viac menej štatistom.

Ing. František Bača

Veľmi vzácnu a skoro ojedinelú populáciu
tvorí na slatine sivuľka prímorska (Glaux
maritima). Je stále plodná. Rastie už len
pri Gánovciach. Moravske populácie sú
viac menej sterilné. Jej vzácnym partnerom je na Slovensku už ojedinelý hadomor
máloúborový (Scorzonera parviflóra) v SV
časti slatiny.Barička prímorská (Triglochin
maritimum) obsadzuje trvale podmáčané
plochy okolo prameňov a je u nás ojedinelá.
Skorocel prímorský (Plantago maritima)
sa teší stanovištiam priamo na tvoriacom
sa travertíne. Zemežlč obyčajná slatinná
(Centaurium littorale subsp. uliginosum)

GRAFIKA. REKLAMA. TLAČ.

OBRAZY (DREVO, LÁTKA, PLAST, ALUBOND, SKLO) S ĽUBOVOĽNOU POTLAČOU

0905 311 115
ywan@ywan.sk
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Čo sa deje v komunitnom centre
Komunitné centrum Spišské Podhradie
(KC) na Štefánikovej ulici č. 40, je otvorené
denne a je prispôsobené úplne pre všetkých,
nielen pre deti a mládež, ako to je väčšinou
okolím ponímané. Hlavným zámerom národného projektu je prostredníctvom KC
zlepšenie sociálnej situácie skupín sociálne
vylúčených alebo ohrozených sociálnym
vylúčením prostredníctvom podpory profesionalizácie vybraných sociálnych služieb
krízovej intervencie a zvýšenie aktivity, zamestnateľnosti a zlepšenie možností vstupu na trh práce a integrácie do spoločnosti
skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením.
Činnosť v KC je rôznorodá a je prispôsobená veku, zdravotnému stavu, záujmom,
potrebám a schopnostiam klientov. Deti
a mládež sa realizujú v záujmovej a krúžkovej činnosti výtvarného, hudobného,
športového, turistického, pestovateľského, dopravného, etického charakteru či
v oblasti zdravia a hygieny, v oblasti varenia, pečenia a šitia aj v tvorivých dielňach,
kde sa učia potrebným zručnostiam. Táto
skupina klientov má v KC možnosť využitia pomoci a prípravy na školské vyučovanie – zlepšovania prospechu v škole. Tiež
majú klienti k dispozícii počítače s pripojením na internet, hudobné nástroje,
telocvičné náradia a športové potreby, či

stolné futbaly, hokej a tenis a množstvo
vedomostných a kvízových hier.
V KC prebieha takmer bez obmedzení zber
obnoseného šatstva, obuvi, bytového textilu, domácich spotrebičov bežnej spotreby,
kobercov, kufrov, dekoračných predmetov
a pod. Všetky darované veci sú potom starostlivo triedené podľa typu, veľkosti, či sezónneho využívania a následne ponúkané
vo vopred vyhlásenej burze šatstva. Veľmi
veľa klientov si aj touto cestou pomôže. Nie
každý si môže dovoliť ísť do obchodu a nakúpiť ošatenie pre seba a svoje deti. Zvyšné
kusy šatstva, o. i., potom balíme a v úzkej
spolupráci s našim vdp. farárom Mgr. Jánom Hudákom a dp. kaplánom Mgr. Jánom
Grivalským expedujeme núdznym do Inštitútu Krista Veľkňaza do Žakoviec aj mnohým iným, podľa aktuálnej potreby.
Zvláštna pozornosť KC je smerovaná aj ku
inej skupine Podhradčanov. Spomínanou
skupinou sú seniorky a seniori mesta Spišské Podhradie, ktorí majú pre seba v KC prispôsobenú veľkú spoločenskú, viacúčelovú
miestnosť s útulným zariadením a zeleňou, so stacionárnym bicyklom, so stepperom a s rotanou. Táto „seniorská klubovňa“ slúži Podhradčanom na spoločenské
posedenia pri príležitosti rôznych sviatkov
v priebehu roka, napríklad vianočné, novo-

ročné, fašiangové stretnutia, posedenia pri
príležitosti Medzinárodného dňa žien, Dňa
matiek, mesiaca úcty k starším. V KC sa organizujú aj stretnutia narodeninové i meninové a m. i. Tiež neformálne – neplánované – príležitostné a náhodné stretnutia
senioriek a seniorov sú im v KC umožnené.
Či ide o cvičenie, besedu, sociálnu edukáciu
seniorov, kultúrno-spoločenskú udalosť, či
trávenie voľného času pri ručných prácach,
vždy majú dôchodcovia možnosť si aj sami
pripraviť občerstvenie v patrične vybavenej
kuchyni KC.
KC ponúka dostatok príležitostí stretávať
sa s ľuďmi a komunikovať spolu, čo je
dôležitým momentom, ktorý prispieva ku
kvalite života. Pravidelné organizované
činnosti pre seniorov, ktoré majú výhodu,
že sa konajú na rovnakom mieste a v rovnakom čase, poskytujú seniorom nový
okruh priateľov a známych. Dôchodkový
vek je ideálny na nadviazanie kamarátskych vzťahov s rovesníkmi, ktorí majú
rovnaké záujmy, vedia sa podporiť a poradiť si navzájom. A týmto oznamujeme
aj Vám – ktorí ste nás ešte nenavštívili…
nech sa páči, navštívte nás a presvedčte sa
sami.

Mgr. Alena Krendželáková
odborná pracovníčka Komunitného
centra Spišské Podhradie

Ďakujeme, že aj vďaka Vám môžeme pomáhať tým, ktorí to potrebujú
Túto krásnu kruhovku sme v roku 2017 získali vďaka: Nadácii pre
deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom, T-system spravovaný Karpatskou nadáciou a Nadácii Volkswagen. V mene
všetkých, ktorí ju budú využívať Vám zo srdca ďakujeme.

Občianske združenie HIPOEDU poskytuje:
1. Hiporehabilitáciu, ktorá je určená pre deti, mládež a dospelých so špecifickými problémami pohybového aparátu, pri čom
sa využíva pohyb koňa a jeho pôsobenie na rehabilitáciu, stimuláciu a relaxáciu svalstva,
2. Pedagogicko-psychologické jazdenie určené pre deti od 3
rokov a je realizované prostredníctvom hier, činností a cvičení
na zemi a na koni, ktoré pôsobia komplexne, v oblasti telesnej,
duševnej, sociálnej a emocionálnej,
3. Rekreačné jazdenie je určené pre deti staršieho školského
veku a dospelým. Koník pomáha svojim pohybom rehabilitovať svalstvo ochabnuté zo sedavého spôsobu života a svojím
správaním odreagovať sa od každodenných povinností.

Mgr. Jana Knižková

školský Podhradčan
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Nový, riadny člen Európskej akadémie vied a umení
Dňa 3. marca 2018 bol doc. PaedDr.
ThDr. Anton LISNIK, PhD. na pôde univerzity v rakúskom Salzburgu slávnostne
prijatý za riadneho člena Európskej akadémie vied a umení, ktorá združuje najlepších vedcov z celého sveta.
Európsku akadémiu vied a umení založili v roku 1990 profesor Felix Unger, kardinál Franz König a profesor Nikolaus

Lobkowicz, čiže významné osobnosti
vo svojom odbore. Akadémia so sídlom
v Salzburgu má delegácie v 26 krajinách
Európy, v USA a krajinách celého sveta.
Podporuje európsku integráciu, rozvoj
vied a umení v ich celom komplexe, organizuje konferencie a udeľuje ceny a vyznamenania. Doc. PaedDr. ThDr. Anton
Lisnik, PhD. bol do tejto vedeckej inšti-

Nočné pozorovanie oblohy

túcie menovaný v odbore sociálne vedy,
právo a ekonomika.
Sme skutočne veľmi šťastní, že máme na
európskej akademickej pôde nášho rodáka. Srdečne blahoželáme.

Základná škola, Školská 3, Sp. Podhradie
pozýva

Ľudí od nepamäti fascinovali hviezdy, spájali ich do pomyselných obrazcov, ktorým dávali rôzne mená podľa toho,
čo im pripomínali, a preto sa často dívali na nočnú oblohu.
Aj žiaci zo ZŠ na Školskej 3 sa zapozerali na nočnú oblohu
počas jedného novembrového večera v areáli SAV v Starej
Lesnej cez rôzne druhy ďalekohľadov pod dozorom odborníkov. Okrem toho mali možnosť počuť a vidieť zaujímavé
informácie o vzniku, živote a zániku hviezd. To všetko sa
udialo v rámci akcie Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
Verím, že zaujímavá akcia bola prínosom pre všetkých, ktorí sa na nej zúčastnili.

ktorý sa uskutoční 4. a 5. apríla 2018
v čase od 14.00 do 16.00 hod

Katarína Belinská, ZŠ Školská 3

6 € na učebné pomôcky, pracovné zošity a prvú knihu

všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na

zápis do 1. ročníka,
v priestoroch ZŠ
K zápisu je potrebné priniesť:
občiansky preukaz, rodný list dieťaťa
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Ôsmaci v Žakovciach
Pedagógovia ZŠ v Spišskom Podhradí na
Palešovom námestí pracujú so svojimi
žiakmi aj v oblasti drogovej prevencie.
Nebezpečenstvo závislosti na drogách
ohrozuje najmä mladú generáciu, ktorá
siahne po drogách zo zvedavosti, ale aj
zo stresu či neschopnosti riešiť životné
problémy. V súlade s medzinárodnými dohovormi OSN prijala Slovenská republika
v roku 1995 Národný program boja proti
drogám. V rámci boja proti drogovej závislosti sa v 8. A a v 8. B triede uskutočnilo
blokové vyučovanie na tému Drogy – postrach v mojom živote.
Po predchádzajúcej teoretickej príprave
o drogovej problematike, ktoré vykonali triedne učiteľky Mgr. Mária Farkašová
a Mgr. Martina Vojtaneková,
3. októbra 2017 navštívili žiaci Inštitút
Krista Veľkňaza v Dome Božského srdca Ježišovho v Žakovciach. Inštitút má
v náplni svojej činnosti pomoc chorým,
postihnutým, závislým, bezdomovcom,
deťom z rozvrátených rodín a ľuďom v nú-

dzi, ktorí pomoc potrebujú. Nachádza sa
v areáli starej fary a v priľahlých budovách
v Žakovciach v okrese Kežmarok.
V resocializačnom zariadení sa už 25 rokov
venujú aj skupine ľudí, ktorí sa dostali na
okraj spoločnosti a tým, ktorí prešli peklom
závislosti a ostali na ulici. Predstaveným
Inštitútu Krista Veľkňaza je rímskokatolícky farár Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr. h.
c. Exkurzia spočívala v obhliadke celého
areálu, po ktorom nás sprevádzal tunajší
zamestnanec. V kaplnke objektu porozprával žiakom o fungovaní spoločenstva
a hlavne o ľuďoch, ktorí padli na dno
a postupne sa snažia zaradiť do lepšieho
života. Všetci však musia dodržiavať isté
pravidlá. Sprievodca ochotne odpovedal na
zvedavé otázky o práci na stavbe, gazdovstve a i v rôznych dielňach. Žiaci sa dozvedeli o delení závislých a bezdomovcov na
červených, najproblémovejších, modrých
a bielych, takmer bezproblémových, ktorí
môžu byť vzájomne preskupení. Sprievodca tiež priblížil ich denný režim, povinnosti,
pracovnú dobu i trávenie voľna. Zmienil sa

i o konkrétnych osudoch jednotlivcov, čo
na žiakov zapôsobilo odstrašujúco. Priblížil aj ďalšie zariadenia na Slovensku
i v Českej republike, ktoré Inštitútu patria.
Zmienil sa aj o takých ľuďoch, čo sa po rokoch pobytu v škole života vrátili k svojim
rodinám, ale aj o tých, čo sa rozhodli v zariadení ostať. Inštitút sa riadi mottom: „
Milujte ľudí takých, akí sú. Čím menej si
to zaslúžia, tým viac ich milujte. Nemilujte ich podľa veľkosti ich zásluh, ale podľa
ich potrieb.“ Trošku sme boli sklamaní, že
sa nám nepodarilo stretnúť s pánom farárom M. Kuffom, lenže jeho dni sú naplnené
množstvom aktivít a povinností a v čase
našej exkurzie nebol v zariadení prítomný.
V závere exkurzie spríjemnili zamestnanci
žiakom pobyt v areáli Inštitútu jazdou na
koňoch. Veríme, že poskytnuté informácie
dostatočne ovplyvnia ich budúcnosť a že
nikto z nich sa v podobnej situácii ako
klienti zariadenia neocitne.

Mgr. Mária Farkašová,
ZŠ, Palešovo námestie

Mladí novinári navštívili Nitru
Svet médií je pre mnohých mladých ľudí lákavý. V ich predstavách
je to len stretávanie sa so známymi ľuďmi, cestovanie, veľa peňazí, večierky. Je to naozaj tak?
Koľko práce je za napísaním jedného článku či krátkej reportáže,
si mohli vyskúšať žiaci II. stupňa Boris Kovalík, Radoslava Grivalská, Petronela Klimová, Klaudia Kožárová, Katarína Kamenická, Lukáš Kalinaj.
21. 9. 2017 pricestovali do Nitry, aby sa zúčastnili Workshopu
mladých novinárov, ktorý organizovalo združenie Stromu života. Spolu s nimi sa Workshopu zúčastnili aj žiaci ZŠ z Gelnice,
Brezna, Šale, Tomášova. „ Mladí novinári“ navštívili televízne
štúdio TV Nitrička, kde ich do svojej práce zasvätili redaktori,
kameramani, strihači, zvukári televízie. Neskôr sa stretli s budúcimi novinármi na Katedre žurnalistiky UKF. Študenti –budúci
novinári im ukázali, ako vzniká časopis OBČAS –NEČAS, ktorý si
sami vydávajú. Trpezlivo odpovedali na všetky zvedavé otázky.
Nemenej zaujímavým zážitkom bola návšteva rozhlasového štúdia RÁDIA –PLUS, kde pracujú študenti UKF. Po mnohých nových
informáciách a malých praktických ukážkach si žiaci vyskúšali na
malú chvíľu rolu novinára. Zúčastnili sa tlačovej konferencie, ktorú sme im pripravili my, učitelia, a po prijatí informácií sa pustili
do písania článku. Téma bola rovnaká - POVODEŇ V NITRE, no

typ článku rôzny. Bolo zaujímavé počúvať, aký názor na rovnakú vec majú blogeri, objektívni spravodajcovia, bulvárni novinári
ba aj konšpirátori. Aj keď téma bola vážna, zažili sme množstvo
vtipných situácií a smiechu.
Dobrú atmosféru podporila aj ďalšia aktivita: Vytvor si svoj fotopríbeh. Pomocou mobilov žiaci fotografovali rôzne situácie a z fotografií vymýšľali príbehy. Ich prezentáciu sprevádzal smiech. V dobrej nálade sme sa rozlúčili. Jedni cestovali na západ, iní na východ
Slovenska, aby sa vrátili do svojich základných škôl.

PaedDr. Renáta Valková, ZŠ Palešovo námestie
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Pred štartom 4. futbalovej ligy
(rozhovor M. Dica – My Spiš s vedúcim mužstva V. Šolcom)
>> Pán Šolc, účinkovanie vášho seniorského tímu medzi štvrtoligovou konkurenciou potvrdzuje, že v konkurencii
ostatných tímov patríte medzi mužstvá
pohybujúce sa vo vrchnej časti tabuľky. Ako osobne vnímate toto pozitívum
a spokojnosť v pôsobení v tejto súťaži?
Našu skupinu 4. ligy na východe určite
považujem za podstatne kvalitnejšiu ako
tú južnú. Posledné 3-4 sezóny postupne
stúpame v tabuľke hore, čo je potešiteľný
fakt. Pracujeme s mladými šikovnými hráčmi, zvačša našimi odchovancami, pričom
výnimkou sú len tridsiatnici stopér Papcun
a brankár Franko. Káder sa počas týchto
sezón len minimálne obmieňal, pribudli iba
hráči z blízkeho okolia. Výkonnosť a skúsenosti celého mužstva majú stúpajúci
charakter aj vďaka výbornej práci trénerov
Janíka a Minďáša, hráči si na seba „zvykli“
a vytvorili výbornú partiu. Dovolím si povedať, že náš súčasný káder by nemal problém ani s účinkovaním v 3. lige.
>> Váš futbalový klub v posledných rokoch dokázal viditeľne preukázať svoj
vzostup predovšetkým medzi ostatnými
FK v regióne Spiša. Súhlasíte aj vy postupom času s čoraz úspešnejším napredovaním a rozvojom tejto najpopulárnejšej
hry vo vašom meste?
Veľkú zásluhu na stúpajúcej úrovni klubu
a samotných podmienok v ňom má samospráva v podobe Mesta Spišského Podhradia, jeho primátora MVDr. M. Kapustu
a celého mestského zastupiteľstva. Mesto
pokrýva celkový rozpočet klubu. Tým odpadajú starosti v súvislosti s pokrývaním
finančných potrieb a fungovania klubu.
Fungovanie A-tímu je relatívne bezproblémové. Problémy ale vidím v tom, že
dnešná mládež stráca záujem športovať
a tým nemyslím len futbal. Pred 25-30
rokmi, kedy som sám začínal s futbalom,
sme do klubu v náboroch vyberali fakt len
tých najlepších, dnes sme radi, keď pri
každom mládežníckom družstve dáme
dokopy 12-13 chlapcov. Tým trpí aj kvalita
mládežníckych celkov. Tento problém ale
nevidím len u nás v regióne Podbraniska,
ale celoplošne. Budem tvrdiť, že za toto
môžu aj rodičia, nielen dnešná doba, ktorú s obľubou za tento stav viníme. V sú-

ťažiach riadených VsFZ máme prihlásené
4 družstvá – starší a mladší žiaci, starší
a mladší dorast + prípravka. Zaplniť miesta na súpiskách je čoraz ťažšie a ťažšie,
ale zatiaľ to zvládame. Prácu s mládežou
v klube považujeme za prioritu.
>> Pracovať okolo celkového rozvoja
a vytvárania kvalitných podmienok je
v takýchto kluboch účinkujúcich v nižších súťažiach pre členov realizačného
tímu a hlavného predstavenstva určite
tvrdým orieškom. Ste presvedčený, že
spolupráca všetkých činovníkov funguje
bez akýchkoľvek starostí a problémov?
Ako som už spomenul v predchádzajúcej odpovedi, veľká vďaka Mestu Spišské
Podhradie za finančnú dotáciu, ktorá postačuje každoročne na fungovanie klubu.
V oblasti manažmentu klubu sa v poslednom období ustálil tím šiestich ľudí. Samozrejme názory jednotlivcov vo vnútri sa
rôznia, ale v konečnom dôsledku sa vždy
vieme dohodnúť na riešení v prospech
celého klubu. Jozef Komara počas svojho
20-ročného šéfovania klubu aj so svojimi
spolupracovníkmi vytvoril kvalitne fungujúci klub na regionálnej úrovni a myslím si,
že MŠK má svoju vážnosť aj v celoslovenskom futbalovom priestore.
>> Táto sezóna doposiaľ naznačila, že
môže u vášho mužstva v 4. lige prevládať spokojnosť hlavne v tom prípade, ak
v nastúpenom trende v jarnej časti budete pokračovať. Veríte, že vaši hráči dokážu spoľahlivo a zodpovedne spĺňať svoje povinnosti a úlohy, aby ste mohli na
konci potvrdiť, že všetky plánované ciele
v ročníku 2017/2018 vyšli na výbornú?
Do sezóny sme išli ako každý rok skromne
s cieľom vyhnúť sa záchranárskym prácam. Nezačali sme najlepšie, po úvodných
2 kolách sme nemali ani bod. Ale postupom času sa „stroj“ rozbehol a získavali
sme takmer pravidelne body. Až na 2-3
nevydarené zápasy, hlavne proti Zámutovu a Ptičiemu, sme s jesenným účinkovaním spokojní. Bodová stránka je jedna
vec a druhou je herný prejav. V globále
mužstvo nesklamalo, i keď vždy sa dajú
veci zlepšovať. Výkonnosť hlavne mladých
hráčov s rastúcim vekom sa postupne

ustaľuje a nemá už také veľké výkyvy ako
tomu bolo v minulých sezónach. S jedlom
postupne rastie chuť a tak našim cieľom
pred jarnou časťou je skončiť v tabuľke na
3. mieste. A aj keď sa to nepodarí, určite
nebudeme súťažný ročník považovať za
neúspešný.
>> V terajšom období aj u vás prebieha
dozaista náročná príprava. Ste si istý, že
počas tohto prípravného obdobia prebieha všetko podľa očakávania a chuť do intenzívneho tréningového procesu vašim
zverencom vôbec nechýba?
Zimná príprava nám začala 8. januára.
Zo začiatku ju veľmi ovplyvnila slabšia
dochádzka hráčov na tréningy, čo sa prejavilo výsledkovým výbuchom v prvom prípravnom zápase v Lipanoch (1:7). Keďže
nejde o profesionálov, vačšina sa venuje
svojej profesii, boli tu aj objektívne príčiny, niektorí hráči boli na skúškach v iných
kluboch, trénoval nás jednociferný počet.
Toto bolo hráčom dôrazne vytknuté. Od
konca januára sa to výrazne zlepšilo, počet absencií sa zminimalizoval. Na 99 percent skladba mužstva bude na jar úplne
rovnaká ako v prvej polovici súťaže, kvalita ostáva, takže veľké obavy pred štartom
nemáme, i keď nikdy neviete ovplyvniť
niektoré nepredvídateľné veci a udalosti.
>> Pre dosiahnutie, čo najlepšej pohody
aj v nastávajúcej dobe je veľmi potrebná
nielen pevná spolupráca všetkých zainteresovaných členov klubu, ale aj vytvorenie výborného mužstva. Plánujete ešte
vylepšiť váš káder možnými príchodmi
a odchodmi hráčov?
Ako som už spomenul, mužstvo by malo
ostať pokope. Odísť by nemal nikto a pribudnú po zraneniach a dlhotrvajúcich rekonvalescenciách Peter Slovinský a Maroš
Dzugas, prvý zo Sp. Novej Vsi a druhý je
náš odchovanec. Veľa hráčov z okolia,
o ktorých by sme aj mali záujem, má prehnané finančné požiadavky, ktoré im ale
nemôžeme splniť. Preto je pre nás prioritou pracovať s domácimi hráčmi a s hráčmi, ktorí chcú hrať za MŠK Spišské Podhradie a nie za veľké peniaze.

M. Dic + V. Šolc
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Podhradčan športový

Športové Vianoce
Počas vianočných prázdnin Oddelenie voľnočasových aktivít MsKS organizovalo v telocvični „Kotolňa“ niekoľko športových podujatí pre deti, mládež i dospelých. Športové Vianoce mali dva vrcholy, Silvestrovský volejbalový turnaj a Stolnotenisový turnaj
Podhradčanov.
Už 9. ročník Silvestrovského volejbalového turnaja sa konal 29. decembra 2017.
Každým rokom sa zvyšuje úroveň a vážnosť tohto turnaja, pričom si získava čoraz väčšiu popularitu medzi mladými.
Kvôli menšiemu priestoru je obmedzený
počet štartujúcich družstiev na šesť, túto
kvótu sa podarilo naplniť už mesiac pred
štartom turnaja. Po zaužívanom 8-ročnom hracom systéme v dvoch trojčlenných
skupinách sme kvôli zatraktívneniu pristúpili k zmene – hralo sa systémom „každý s každým“, čo sa stretlo s pozitívnymi
ohlasmi, keďže každé družstvo odohralo
spolu až päť duelov. Špecifikom tohto
turnaja je mať minimálne jedno dievča/
ženu na hracej ploche. Zaslúženým víťazom tohto ročníka sa stalo družstvo
„Športklub“ (Miroslav Rovder, Vladimír
Hockicko, Rastislav Jasovský, Ľuboslav
Imrich a Veronika Galarovičová), pričom
absolvovali turnaj bez jedinej prehry. Na
druhom mieste skončili „Spišskí Bratríci“
a na treťom družstvo s názvom „1 €“.

šou Simona Pentráková, turnaj juniorov
ovládol Stanislav Poklemba. Logicky najvyššiu úroveň mali zápolenia medzi mužmi nad 16 rokov. Víťazom sa stal napokon
bez jedinej straty setu Jozef Komara, ktorý
vo finále porazil minuloročného obhajcu
Samuela Pilařa. Tretím bol Branislav Barbuščák.
Stolnotenisový turnaj Podhračanov sa
konal 5. 1. 2018. spolu sa prihlásilo viac
ako dvadsať účastníkov, ktorí boli rozdelení do 3 kategórií: 1. chlapci do 16 rokov,
2. chlapci/muži nad 16 rokov a 3. dievčatá/
ženy. Medzi dievčatami bola najúspešnej-

Okrem toho sa v telocvični ZŠ na Školskej
ul. 3 konal medzi Vianocami a Novým rokom už 19. ročník tradičného futbalového
polmaratónu „Slobodní – Ženatí“. Dokopy sa hralo 7 hodín (9:00-16:00 hod.).
Tento rok boli skúsenosti Ženatých k dosiahnutiu dobrého výsledku málo, dokázali ako-tak držať krok so Slobodnými iba
úvodné dve hodiny. Rozdiel v prospech
Slobodných časom narastal až na dvadsať
gólov. Ku koncu sa ešte Ženatým podarilo
rozdiel okresať na sedem presných zásahov, ale to bolo z ich strany všetko. Konečný výsledok bol teda 90:83 v prospech
mladších futbalistov.

IX. Memoriál F. Slebodníka
Skupina nadšencov hokeja a Komisia
pre školstvo a šport pri MsÚ v spolupráci
s MŠK zogranizovala aj tento rok hokejový
turnaj amatérov. Memoriál sa uskutočnil
v sobotu 3. 3. v Levoči, na miestnom zimnom štadióne. Týmto 9. ročníkom sme si
zároveň uctili 10. výročie úmrtia bývalého
primátora a zanieteného hokejistu. Na

Uzávierka ďalšieho
vydania je 13. 4. 2018

slávnostnom vyhodnotení sa k účastníkom turnaja prihovoril spomienkami na
zosnulého Františka Slebodníka, primátor
mesta Michal Kapusta a jeho zástupca
Jozef Komara výsledkovo vyhodnotil celkový priebeh turnaja. Turnaja sa zúčastnili
celkovo tri družstvá, v celkovom počte viac
ako 40 hokejistov.

Osobité poďakovanie patrí organizátorom
turnaja a všetkým hráčom a fanúšikom za
Fair Play hru a športové vystupovanie.

Výsledky turnaja:
Dynamo Lekváre
Hockey Team
Tering Team

2:1
5:1
1:8

Hockey Team
Tering Team
Dynamo Lekváre
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