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už v prevádzke

viac na str. 2

Spišský Jeruzalem
25. - 28. máj

viac na str. 6 – 7

Odd. voľnočas. aktivít,
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Cestovný poriadok jázd Haničky
MsKS Vás srdečne pozýva
na divadelné predstavenie pre deti

Zlatý kľúčik

(Buratinove dobrodružstvá)
ktoré sa uskutoční

v nedeľu 11. júna 2017

v kine Slovan v Spišskom Podhradí.
Lístky si môžete zakúpiť
v predpredaji za 2 € v Mestskej knižnici.

jún, júl, august – sobota/nedeľa:
cena 1 €/jazda (t.j. 2 € tam a späť)
pre tieto jazdy neplatia žiadne zľavy
príchod Os od Popradu
príchod Os od Košíc
Spišské Vlachy
Spišské Vlachy mesto
Bystrany na Spiši
Katúň
Spišské Podhradie

9:36
8:00
9:41
9:44
9:51
9:57

11:36
12:23
12:28
12:31
12:38
12:44

17:35
16:23
17:41
17:44
17:51
17:57

Spišské Podhradie
Katúň
Bystrany na Spiši
Spišské Vlachy mesto
Spišské Vlachy
odchod do Košíc
odchod do Popradu

9:14
9:20
9:26
9:30
9:36
10:23

12:02
12:08
12:14
12:18
13:36
12:23

16:02
16:08
16:14
16:18
17:36
16:23

Podhradská kvapka krvi
V piatok 28. apríla 2017 sa v našom meste uskutočnil darcovský odber krvi pod názvom Podhradská kvapka krvi. V tento deň sa zišli
všetci, ktorí boli ochotní pomôcť a darovať najvzácnejšiu tekutinu na svete – krv, a v priestoroch MsÚ aj učinili tento šľachetný čin.
Odber krvi zabezpečila Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, oddelenie klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie. Organizátormi podujatia boli Mesto Spišské Podhradie, Mestské kultúrne stredisko, Mestský športový klub, Dobrovoľný hasičský zbor
a Slovenský červený kríž. Toto podujatie oslovilo v našom meste množstvo ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať pri záchrane života a zdravia. Zúčastnilo sa tu viacero prvodarcov, ale aj skúsených darcov krvi. Celkovo bolo vykonaných 29 odberov. Dúfame, že sa toto podujatie bude konať v našom meste aj častejšie a priláka ešte viac ľudí k tomuto dobrému skutku.

Bc. Barbora Ilečková
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Vážení a milí Podhradčania,

21. 04. 2017 sme slávnostne požehnali a spustili do trvalej prevádzky Čistiareň odpadových vôd v Spišskom Podhradí. Dovolil
som si pripomenúť informácie a fakty tejto náročnej stavby:
Začiatok výstavby kanalizácie u nás sa začal, môžme povedať, v rokoch medzivojnových a sú to kanály kónického tvaru –
ako kanalizácia Spišská kapitula, ktorá
funguje dodnes.
Mesto malo vybudované kanalizačné stoky
v jednotlivých častiach, ale všetky končili
v miestnych potokoch a až 17. 10. 1991 vydal Obvodný úrad životného prostredia
v Spišskej Novej Vsi stavebné povolenie
na výstavbu kanalizácie a 12. 2. 1992 na
výstavbu čistiarne odpadových vôd a odvtedy pretieklo veľa vody aj odpadovej cez
naše mestečko. Stavbu začala stavať firma
EKOTREND – Michalovce a stavebným dozorom bol už nebohý Ing. Marián Popovič –
v období primátorovania už tiež nebohého
Ing. Františka Slebodníka. Za čo im veľmi
pekne a zo srdca ďakujem. V tomto období
(od roku 1991 do roku 2006) sa preinvestovalo 34.612.653 Sk resp. 1.148.929,50 €
Obdobie rokov 2006 až 2014 bolo obdobie
stagnácie stavebných prác, ale aj obdobím snahy získať ďalšie financie už z EU
na dokončenie diela. Samozrejme obdobie
predĺžovania stavebných povolení a doplňovania PD. V tomto období mesto podalo
5x žiadosť Nenávratný finančný príspevok
z EU a envirofondu. Až rok 2014 bol úspešný kde nám Ministerstvo ŽP schválilo žiadosť o financie vo výške 3.037.287,45 €
zmluva o NFP bola podpísaná 13. 11. 2014.
Nastal čas verejných obstarávaní a schvaľovanie úspešných uchádzačov a až termín
30. 7. 2015 bol termínom kedy Ministerstvo ŽP SR povolilo víťaznému uchádza-

čovi Združenie Dúha, a. s. – Stavby mostov
Slovakia, a. s. začatie prác na tejto stavbe
s tým, že termín ukončenia celého diela
bude 30. 11. 2015 a do konca roku 2015
mesto uhradí všetky faktúry, ktoré majú
byť preplatené Európskou úniou. To znamená vybudovať 8 km kanalizácie a 2 km
prípojok plus dokončiť rozostavanú ČOV za
4 mesiace. Preinvestovať cca 3.000.000 €
za 4 mesiace.

tiškom Mravom. Stavebný dozorom bol
nebohý Ing. Marián Popovič a Ing. Peter
Palenčár.

Termín odovzdania diela bol dodržaný
a 30. 11. 2015 dodávateľ stavebných prác
odovzdal stavbu mestu.

Ďakujem veľmi pekne všetkým za celé to
obdobie výstavby kanalizácie a čistiarne
odpadových vôd a to myslím od roku 1991.

15. 12. 2015 bolo začaté kolaudačné konanie a 17. 12. 2015 nadobudlo právoplatnosť
s podmienkou, že máme rok nato, aby
sme odstránili nedostatky v skúšobnej
prevádzke ČOV.

Všetkým poslancom za tieto obdobia,
pánom primátorom predo mnou, ľuďom
v meste za trpezlivosť a pochopenie pri
výstavbe kde termíny už v roku 2015 boli
veľmi tvrdé.

Vyhodnotenie
skúšobnej
prevádzky
a spustenie do trvalej prevádzky sa nám
podarilo získaním povolenia na trvalé
užívanie stavby 23. 2. 2017. Povolenie vydal Okresný úrad Levoča – odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa. Povolenie je na 5 rokov – kde
máme ešte ďalšie povinnosti z dôvodu
odstránenia balastných vôd, pretože naša
kanalizácia je jednotná to znamená, že sa
zmiešavajú vody splaškové s dažďovými
a podzemnými vodami.

Ospravedlňujem sa za možno niekedy
tvrdšiu komunikáciu z mojej strany - mohla vyznieť všelijako, ale čas a myšlienka, že
to nestihneme dokončiť a že budeme vracať peniaze štátu bola veľmi stresujúca.

Projektantmi tejto stavby boli Ing. Vladimír Zvada a Ing. Klára Prevužňáková. Dodávateľom stavebných prác bolo Združenie Dúha, a. s. – Stavby mostov Slovakia,
a.s s predsedom predstavenstva Ing. Fran-

Dátum začatia prác
Dátum ukončenia
Cena stavby
z EU
vlastné
z toho v 2015-16

rok 1991
30. 11. 2015
4.403.690,00 €
2.560.354,00 €
1.843.336,00 €
694.407,00 €

Ďakujem aj za vymodlené počasie, ktoré
nám v tom roku 2015 prialo. Kolegom na
mestskom úrade za prácu, ktorú nikto nevidí aby projekt bol úspešný od začiatku až
do konca.
Ešte raz úprimne zo srdca ďakujem všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Prajem
tejto stavbe aby dlho chránila životné prostredie v tomto krásnom prostredí lokality
UNESCO.

MVDr. Michal Kapusta
primátor mesta

informačný Podhradčan
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Výstava doc. Vojtecha Kolenčíka v synagóge
Vo štvrtok 4. apríla 2017 sa v synagóge v Spišskom Podhradí uskutočnila vernisáž výstavy akademického maliara doc. Vojtecha Kolenčíka pod názvom „Dotyky a návraty“. Doc. Vojtech Kolenčík, sa narodil v roku 1955 v Nitre.
Strednú školu vyštudoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (dnes ŠÚV) v rokoch 1970 – 1974 u doc. Rudolfa
Filu. V rokoch 1974 – 1980 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave u prof. Albína Brunovského. V súčasnosti vyučuje na VŠVU ako interný pedagóg v rámci Katedry grafiky a iných médií, vedie Ateliér voľnej a farebnej grafiky.
Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, knižnej ilustrácii a grafickému dizajnu. Na konte má mnoho samostatných výstav doma
i v zahraničí, napr. v Berlíne, Memmingene, Wiesmare, Paríži,
Viedni, Prahe, Ostrave, Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a inde.
Participoval na viacerých kolektívnych zahraničných i domácich
výstavách napr. vo Washingtone, New Yorku, Paríži, Ríme, Berlíne, Eisenstadte, Neuhofene, Resenburgu, Viedni, Ljubljane, Budapešti, Györi, ale aj na Slovensku. Aktívne tvorí a ďalej vystavuje.

Aj táto výstava sa konala v rámci projektu Mestského kultúrneho strediska „Nová synagóga“, ktorý prezentuje súčasné umenie
domácich aj zahraničných majstrov v zreštaurovaných priestoroch krásnej synagógy.

Bc. Barbora Ilečková

Významné životné jubileá oslávili a oslávia
70 r.
Gomolčák Jozef
Pinček Kamil
Jaslová Emília
Etenbergerová Jiřina

Šebestová Emília
Kabasová Marta
Faithová Štefánia
75 r.
Kešelák Michal

Roško Milan
Srnková Irena
Biroščáková Anna
Hrobárová Margaréta
80 r.

Novák Jozef
Vujčíková Anna
85 r.
Kováč Štefan
Leskovský Vincent

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

Opustili nás

Anna Nováková
Anton Fuchs

nar. 1921
nar. 1953

Marta Zavacká
Anton Grajcar
Ján Blahovský

nar. 1926
nar. 1937
nar. 1934

Rudolf Tobiáš
Katarína Forgáčová

nar. 1949
nar. 1942

Rodinám príbuzných
vyslovujeme úprimnú sústrasť.
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Majáles 2017
Mesiac máj, čas lásky a krásnych slnečných
dní. Sviatok 1. mája sme aj v Spišskom
Podhradí oslávili ako sa patrí. V nedeľu,
30. apríla 2017 Mestské kultúrne stredisko
a Mesto Spišské Podhradie pripravili pre
Podhradčanov, ale aj obyvateľov z okolia
tradičné podujatie Majáles spojené so súťažou vo varení Podhradského gulášu. Do
súťaže sa zapojilo celkovo šesť súťažných
družstiev: Pizzeria Lussi, Mesto Spišské
Podhradie, Dobrovoľný hasičský zbor,
Biskupovci, OZ So srdcom a Miestny spolok Červeného kríža. O najlepšom guláši
rozhodovala odborná porota v zložení:

majiteľ Spišského salaša Jaroslav Štrublík, kuchár zo Spišského Podhradia Ivan
Antolík a zástupca Spišského osvetového strediska Peter Horváth. Samozrejme
nechýbal ani kultúrny program o ktorý sa
postarali žiaci s Materskej školy, zo ZŠ na
Školskej ulici 3 a zo Základnej umeleckej
školy. Tradičné stavanie mája sa uskutočnilo pod taktovkou Detského folklórneho
súboru Dreveník pod vedením PaedDr.
Boženy Švábovej, PhD. Deti z folklórneho
súboru Dreveník nám ukázali, že zachovanie tradičnej ľudovej kultúry im nie je ľahostajné. Po detskom programe nasledo-

vala skupina Rewo z Harakoviec a večer sa
predstavila aj kapela GLADIATOR revival,
s hitmi, ktoré boli všetkým dobre známe.
Program zakončila diskotéka Dj Stenllyho.
Prvý máj sme oslávili v priateľskej atmosfére. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na tomto krásnom jarnom podujatí
a tešíme sa o rok

Bc. Barbora Ilečková

školský Podhradčan
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Poznávanie Slovenska
28. apríla 2017 sa zamestnanci ZŠ v Spišskom Podhradí na Palešovom námestí zúčastnili na metodickom dni učiteľov, ktorý
pripravila riaditeľka školy Mgr. Ľubica Karpatyová v spolupráci
s podhradským pánom kaplánom Mgr. Jánom Grivalským. Mgr. Ján
Grivalský prechováva úctu k prírodným a historickým miestam Spiša, Zamaguria i Oravy a ako vodič autobusu a zároveň zanietený
sprievodca slovenskou krajinou nás zaviezol a priblížil nám miesta,
ktoré sú klenotmi medzi pamiatkami Slovenska.
Ani vytrvalý celodenný dážď, ktorý sa lial z oblohy a dvíhal hladiny riek, okolo ktorých sme prechádzali, nepokazil naše dojmy
z navštívených miest.
Prvou zastávkou nášho putovania bol Dolný Kubín a návšteva
Múzea Pavla Országha Hviezdoslava, ktorý svojimi neopakovateľnými veršami je bardom a velikánom slovenskej literatúry.
V budove múzea sa nachádza Čaplovičova knižnica ukrývajúca
vzácne knihy, ktoré si pamätajú niekoľko storočí. Patrí k najvzácnejším historickým vedeckým knižniciam na Slovensku. Jej zakladateľom bol Vavrinec Čaplovič z Jasenovej, jeden z najväčších
zberateľov kníh. V literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava sme mali
možnosť vypočuť si obsažný výklad a pozrieť dobové dokumenty
približujúce život a činnosť básnika, ktorý veľkú časť svojho života prežil v Dolnom Kubíne a je pochovaný na miestnom cintoríne.
Druhou našou zastávkou bola obec Oravský Podzámok, ktorá sa
pýši jedným z najkrajších hradov na Slovensku – Oravským hradom. Je to výrazná dominanta oravského regiónu vypínajúca sa
na Oravskom hradnom brale. Najvyššia časť hradu sa týči vo výške
112 metrov nad hladinou rieky Orava. Hrad počas svojej existencie bol majetkom viacerých správcov a majiteľov. V priestoroch
horného, stredného a dolného hradu sa nachádzajú 3 expozície –
historická, etnografická a prírodovedná. Počas takmer dvojhodinovej prehliadky sme zdolali približne 600 schodov a od sprievodkyne, ktorá nás po hrade sprevádzala, sme sa dozvedeli mnoho
skutočných poznatkov, ale aj legiend a povestí najmä z čias Turzovcov, keď na hrade vládol rušný spoločenský život.
Z Oravského Podzámku sme prechádzali malebnými oravskými
dedinkami i mestami, ktoré boli srdcu blízke nášmu sprievodco-

vi pánovi kaplánovi. Zastavili sme sa v obci Klin neďaleko vodnej
nádrže Oravská priehrada, kde sa nachádza kópia slávnej brazílskej
sochy Ježiša Krista v Rio de Janeiro. Monument vysoký 9,5 metra
dominuje kopcu Grapa vo výške 686 metrov n. m. Socha váži 23 ton
a rozpätie rúk má 7 metrov. Žiaľ, vytrvalý hustý dážď a rozbahnený
terén nám neumožnili vyjsť k soche a videli sme ju iba zahalenú
v opare dažďa z okien autobusu z parkoviska pod kopcom Grapa.
Zaujímavým zážitkom pre nás bola zastávka pri priehradnom
múre vodnej nádrže Orava v Námestove, kde práve vypúšťali vodu
do vyrovnávacej nádrže. Hukot spenenej vody pripomínal obrovské
vodopády a väčšina z nás tento úkaz videla prvýkrát v živote.
Deň plynul veľmi rýchlo a po občerstvení na Oravskom salaši nás
čakala cesta späť. Prekročili sme slovenské hranice a územím
Poľska sme sa dostali do poľského mestečka Niedzica, v ktorom
sa nachádza Park miniatúr, ktorý má dve časti – historické miniatúrne stavby Oravy, Spiša a Podhala v mierke 1:20 a sakrálne
stavby z pútnických miest mariánskej úcty z Poľska i celého sveta, verných zmenšenín kópií 20 svätýň.
To už bolo naše ostatné zastavenie. Hranice sme prešli v Spišskej
Starej Vsi a domov sme sa vracali po cestách rodného kraja pána
kaplána Mgr. Grivalského. Prešli sme cez Magurské sedlo vo výške 949 metrov v hlavnom hrebeni Spišskej Magury. Deň sa chýlil
ku koncu, vonku sa stmievalo, kvapky dažďa vytrvalo bubnovali
po streche autobusu a stekali po oknách. Zmáhala nás únava, čo
sa ale nedá povedať o našom statočnom vodičovi a sprievodcovi
p. kaplánovi Mgr. Jánovi Grivalskom. Chceme sa mu poďakovať za
bezpečnú jazdu a za jeden nezabudnuteľný deň, v ktorom ukrojil
zo svojho veľkého srdca a podelil sa s nami o to, k čomu prechováva lásku a úctu.

Mgr. Mária Farkašová
ZŠ Palešovo námestie

(Na motívy rozprávky H. Ch. Andersena

Rozprávka zo snehu

10:00, 12:00

Hudobno-slovné pásmo pre 2. stupeň ZŠ
Pripravili: Mirka Ilečková, RNDr. Ivan Rokyta
Miesto: Katedrála sv. Martina

Krížová cesta – Mariez – Mládežnícky
spevácky zbor, Vranov nad Topľou

09:00, 11:00

26. máj (piatok)

Kultúrny program: ZUŠ, Spišské Podhradie
Miesto: Spiš Gallery, Palešovo nám. 48,
Spišské Podhradie

Terénne exkurzie – prehliadka historických,
prírodných a kultúrnych pamiatok v Spišskom
Jeruzaleme
Lektori:
Mgr. Vladimír Olejník (archivár, Spišské biskupstvo)
RNDr. Marta Nižňanská (botanička, Múzeum Spiša)
RNDr. Pavol Chromý (krajinný ekológ, Múzeum Spiša)
Miesto začiatku exkurzie: Hodinová veža,
Spišská Kapitula

Pamiatky UNESCO

10:30, 13:30

Celebruje: ThDr. Peter Majda, PhD., rektor
Kňazského seminára biskupa
Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule
Hudobný sprievod: Dychová hudba Ordzovianka
Miesto: Pažica, Kaplnka sv. Jána
Nepomuckého / V prípade nepriaznivého
počasia Katedrála sv. Martina

Pútnická sv. omša v Spišskom
Jeruzaleme

09:00

Reštaurátorská tvorba akad. mal.
Márie Spoločníkovej; vernisáž výstavy
Zamyslenie nad tvorbou akad. mal.
Márie Spoločníkovej: doc. PhDr. Ivan
Chalupecký, historik, archivár

17:00

27. máj (sobota)

25. máj (štvrtok)

Lauda (hudobná forma z čias sv. Františka z Asissi)
Libreto: Štefan Baláž

Mária s učeníkom pod krížom

10:30

Terénne exkurzie - prehliadka historických,
prírodných a kultúrnych pamiatok v Spišskom
Jeruzaleme
Lektori:
Mgr. Vladimír Olejník (archivár, Spišské biskupstvo)
RNDr. Marta Nižňanská (botanička, Múzeum Spiša)
RNDr. Pavol Chromý (krajinný ekológ, Múzeum Spiša)
Miesto začiatku exkurzie: Hodinová veža,
Spišská Kapitula

Pamiatky UNESCO

10:30, 13:30

Celebruje: Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.,
spišský diecézny biskup
Miesto: Katedrála sv. Martina

Pontifikálna sv. omša

09:00

28. máj (nedeľa)

25. – 28. máj 2017

• Razenie medailónov pútnika
• Predajné remeselné stánky – Domov
sociálnych služieb, Spišské Podhradie

• Premietanie filmu Spišský Jeruzalem,
scenár: Pavel Dvořák
• Prezentácia audiovizuálneho pásma
„Sakrálna krajina pri Spišskej Kapitule“ –
doc. Ing. Peter Jančura, PhD.
Miesto: Sýpka Hotela Kapitula,
Spišská Kapitula č. 15

10:00 – 17:00
(sobota, nedeľa)

Sprievodné aktivity

Miesto: Katedrála sv. Martina

Záver festivalu Spišský Jeruzalem

18:00

Koncertné vystúpenie
Miesto: Katedrála sv. Martina

JANAIS

17:00

Spišská Kapitula
Spišské Podhradie

l
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Spišský
Jeruzalem

partneri

koncert chválovej kapely zo Sabinova
Chvály, svedectvá, evanjelizácia
Miesto: Park kultúry za MsÚ,
Spišské Podhradie / V prípade nepriaznivého
počasia Kino Slovan, Spišské Podhradie

Joel Worship Band

19:00

Trio zo Spišského Podhradia:
Mgr. Štefan Genčúr, Dis. art. (alt, saxofón, gitara)
Anton Fuchs (piano)
Mgr. Zdenka Poklembová, Dis. art. (spev)
Miesto: Katedrála sv. Martina

Miloslav Vanc – Páni Spiša
Šimon Kubovčík, klavírny sprievod
Mgr. Silvia Kubovčíková

Slávnostné otvorenie festivalu Spišský
Jeruzalem

17:30

Vedie: Spoločenstvo mladých zo Spišského
Podhradia
Miesto začiatku pobožnosti: Spišská
Kapitula, priestor pred Katedrálou
sv. Martina

Pobožnosť krížovej cesty v Spišskom
Jeruzaleme

15:00

vernisáž výtvarnej a literárnej výstavy
Kultúrny program: žiaci ZUŠ, Spišské
Podhradie
Miesto: Podbránie Hotela Kapitula,
Spišská Kapitula č. 15

Spišský Jeruzalem očami detí

10:30

O snehovej kráľovnej) pre 1. stupeň ZŠ
Réžia a dramaturgia: Marica Harčaríková
Účinkuje: Detský divadelný súbor “J”
(ZUŠ Jantárová, Košice)
Miesto: Kino Slovan, Spišské Podhradie

mediálni partneri

Prednáška o Spišskom Jeruzaleme,
kalváriách, sakrálnych krajinách
Prednášajúci: doc. Ing. Peter Jančura, PhD.,
Hudobný sprievod: Anton Fuchs, ZUŠ Spišské
Podhradie
Miesto: Synagóga, Spišské Podhradie

Sakrálna krajina

20:30

Stredoveké divadelné predstavenia o sv.
Alžbete, sv. Jurajovi, sv. Mikulášovi
Miesto: Biskupská záhrada, Spišská Kapitula

Mystériá, spoločnosť Via Cassa

18:00

ZUŠ Spišské Podhradie
Miesto: Katedrála sv. Martina

Projekt populárnej hudby

17:00

Slávnostné znovuotvorenie vlakovej trate
Spišské Podhradie – Spišské Vlachy
Kultúrny program: Dychová hudba
Ordzovianka
DFS Branisko – ZUŠ Spišské Podhradie
Miesto: Železničná stanica,
Spišské Podhradie

Návrat „Haničky“ pod Spišský hrad

15:00

Spišská Kapitula – železničná stanica Spišské
Podhradie a späť

Historický sprievod,
spoločnosť VIA CASSA

14:30

Komorný spevácky zbor VOCALS pri PKO,
Prešov
Miesto: Katedrála sv. Martina

Miešaný spevácky zbor Egídius, Bardejov

Miešaný spevácky zbor Chorus Iglovia,
Spišská Nová Ves

Zbor Gregoriana, Košice

Prehliadka speváckych zborov

10:15

spájame kresťanov na webe

Moja Komunita

Hudobno-poetický recitál
Miesto: Katedrála sv. Martina

Od jasieľ po Golgotu – Mária Kotorová

16:30

Stredoveké divadelné predstavenia
o sv. Alžbete, sv. Jurajovi, sv. Mikulášovi
Miesto: Biskupská záhrada, Spišská Kapitula

Mystériá,
spoločnosť Via Cassa

15:00

Spišská Kapitula – Mariánske námestie,
Spišské Podhradie a späť

Historický sprievod,
spoločnosť Via Cassa

14:00

Slávnostná veľkonočná akadémia
Diriguje: Anna Maťašová
Sprievodné slovo: Anna Maťašová ml.
Pripravil: Mgr. Andrej Lakatoš
Miesto: Katedrála sv. Martina

Christos voskrese iz mertvych – Kristus
vstal z mrtvých
Chrysostomos, Miešaný
gréckokatolícky spevácky zbor Vranov
nad Topľou

13:00

Hudba: Bernard Herstek
Mária: Miriam Brandisová
Učeník: Martin Mesarč
Hrá: Kvarteto REMIREDO
Miesto: Katedrála sv. Martina

terraincognita.sk
osvetasnv.sk

Zmena programu vyhradená!

Moderátor kultúrno-duchovného festivalu
Juraj Bochňa.

• Občerstvenie, zabezpečuje Mesto Spišské
Podhradie
Miesto: Biskupská záhrada, Spišská Kapitula

• 64. skautský zbor Štefana Kluberta, Levoča

• Spišský Jeruzalem z konského povozu
Miesto: Pažica, Spišské Podhradie

• Tvorivé dielne pre deti i dospelých,
výtvarníčky OZ Bottega z Košíc
Miesto: Podbránie Kňazského seminára,
Spišská Kapitula

• Stredoveký stanový tábor – Via Cassa
Miesto: Biskupská záhrada, Spišská Kapitula

• Prezentačný stánok KOCR
• Prezentačný stánok SOS s propagačnými
materiálmi Spišského Jeruzalema
Miesto: Spišská Kapitula, námestie
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Deti deťom cez hranicu

Діти дітям через кордон
V Užhorode, UA 10. 4. 2017 v priestoroch Detskej školy umenia sa
uskutočnila vernisáž výstavy výtvarných prác detí Základnej umeleckej školy, Spišské Podhradie, SR a Detskej školy umenia, Užhorod, UA. Výstavu organizuje OZ Spiš Gallery v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Spišskom Podhradí a Detskou školou
umenia v Užhorode a je prístupná širokej verejnosti do 24. 4. 2017.

Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali: V kategórii 6-10 rokov na
1. miesto – A. Stachoňová SR, A. Melcer UA, 2. miesto – A. Seriiva
UA, 3. miesto – S. Forgáč SR, V. Ivašina UA. V kategórii 11-14 rokov
1.miesto – D. Farkaš UA, 2.miesto – N. Chovancová SR, 3.miesto – L.
Korabská SR, B. Buleca UA. V kategórii 15-18 rokov 1.miesto – M.Turek SR, 2.miesto – N. Boženková SR, 3.miesto – V.M. Dzuríková SR.

Otvorenia výstavy sa zúčastnili Generálna konzulka SR v Užhorode Janka Burianová, zástupca primátora Užhorodu Olexandr
Bilak, vedúca oddelenia kultúry v Užhorode Oľga Vasilindra, člen
Spolku výtvarných umelcov Ukrajiny Vasiľ Roman, pedagógovia
a žiaci Detskej školy umenia v Užhorode a ukrajinskú diaspóru
Spiša zastupovala Oľga Semančáková.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže „Ako poznám Slovensko
a Ukrajinu“ a odovzdanie cien a diplomov sa uskutočnilo na Slávnostnom koncerte v priestoroch Detskej školy umenia v Užhorode
dňa 19. 4. 2017 o 17.00 hod.

Súčasťou výstavy je aj súťaž o najkrajšie výtvarné práce ukrajinských a slovenských detí na tému „Ako poznám Slovensko
a Ukrajinu“ v troch vekových kategóriách: 6-10 rokov, 11-14 rokov
a 15-18 rokov. Deti svojou výtvarných tvorbou vyjadrili svoje predstavy a poznatky o krajine za hranicou a zároveň sú v ich výtvarných dielkach zvečnené priania pre deti na opačnej strane hranice.
Vysokokvalifikovanú porotu viedol člen Spolku výtvarných umelcov
Ukrajiny, sochár a krajský víťaz ceny J. Bokšaja, Vasiľ Roman, členmi
komisie boli aj vedúca oddelenia kultúry v Užhorode Oľga Vasilindra
a predstavitelia-pedagógovia Detskej školy umenia v Užhorode.

„Vytvárame slovensko-ukrajinské partnerstvá a priateľstvá prostredníctvom kultúry a umenia a táto výstava je jedným z prostriedkov ako spojiť dva národy, ako vzdelávať deti, ako poznať inú
kultúru“, povedala Danica Radvancová z OZ Spiš Gallery.
Spoločná výstava detí Spišského Podhradia a Užhorodu je len jedným
z mnohých ukrajinsko-slovenských podujatí organizovaných OZ Spiš
Gallery v priebehu posledných troch rokov. Sú to aktivity zamerané
na vzájomné poznanie ukrajinskej a slovenskej kultúry zapojením
rôznych inštitúcií, partnerov, mládežníckych organizácií, škôl s cieľom trvalo udržať partnerstvá a aktivity na oboch stranách slovensko-ukrajinskej hranice. Podujatia Spiš Gallery významne prispievajú
aj k zviditeľneniu Spišského regiónu a jeho UNESCO pamiatok.

Poznávanie historických pamiatok
Územie Spiša, Zamaguria a Pienín, podobne ako aj celé Slovensko, ukrýva veľké
množstvo historických a kultúrnych skvostov. Spoznať niektoré z nich sa rozhodli
žiaci 7.A a 8.A triedy Základnej školy na
Palešovom námestí v Spišskom Podhradí
so svojimi triednymi učiteľmi na podnet
podhradského pána kaplána Mgr. Jána
Grivalského, ktorý okrem sprevádzania
nádhernými miestami celú skupinu bezpečne viezol ako vodič autobusu.
Celodenná exkurzia nás obohatila o poznanie nielen hmotných pamätihodností,
ale aj nádhernej prírody malebného Slovenska, akou sa pýši Spiš i kraj pod Magurou. Prvou zastávkou našej cesty bolo
mesto Kežmarok. Z okien autobusu sme
vnímali jeho historické stavby. Zastali sme
pred jednou z nich. Bola to gotická pýcha
mesta - Kostol sv. Kríža pochádzajúci z 13.

storočia. Svoju dnešnú podobu získal po
gotickej prestavbe v 15. storočí. Kostol bol
v roku 1998 povýšený na BASILICU MINOR – prvú nemariánsku baziliku na Slovensku. Unikátom chrámu sú dva chóry
a dva organy. V areáli kostola sme obdivovali aj najkrajšiu spišskú zvonicu so sgrafitovou výzdobou. V bazilike sme si vypočuli
podrobný výklad miestneho duchovného.
Zlatým klincom sa stala pre nás veža
chrámu. Pri pohľade zdola sa nám zdala
privysoká. Po vstupe do jej útrob sa niektorí zľakli množstva schodov vinúcich sa
do nedohľadna a oželeli nádherný výhľad
na všetky svetové strany z vrcholu veže. Po
zdolaní 150 schodov sme mierny športový
výkon neľutovali. Celý Kežmarok sme mali
ako na dlani. Pohľad zhora dosvedčil, že je
historickým mestom. Cesta dolu schodmi
bola možno náročnejšia, ale príjemnejšia
kvôli predstave, že si na ďalšej ceste au-

tobusom oddýchneme. Výstup a zostup sa
prejavil na menšej únave a tichu v autobuse. Regenerácia síl prebehla veľmi rýchlo,
veď sme pokračovali v ceste.
Náš sprievodca a vodič nás vyviezol do
Magurského sedla v hlavnom hrebeni
Spišskej Magury v nadmorskej výške 949
metrov. Autobus sa pomaly plazil serpentínami a my sme mali možnosť obdivovať
okolitú krajinu takmer bez civilizácie. Po
zostupe sme prešli niekoľko malebných
dediniek pod Spišskou Magurou, mestečko Spišská Stará Ves a prešli sme cez slovensko-poľské hranice. Našou druhou zastávkou bolo poľské mestečko Niedzica.
Tento malebný kút je známy svojím Parkom miniatúr. V ňom sa dajú obdivovať
historické miniatúrne stavby Oravy, Spiša a Podhala v mierke 1:20. Tu sa dejiny
nedelia na poľské a slovenské. Stavby sú
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Deň Zeme
Každý rok 22. apríla je Deň Zeme. Je to
ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa
snažíme v oveľa väčšej miere poukazovať
na ničenie a znečisťovanie životného prostredia a možnosti jeho ochrany. Tento deň
sa začal oslavovať v roku 1970.

Zapojili sme do Dňa Zeme aj naše deti
v škole. Chceli sme, aby sa zamysleli a pouvažovali, ako chránia životné prostredie
oni samy a v čom by sa mohli zlepšiť. Ako
pomôcka nám poslúžil strom, ktorého
kmeň žiaci namaľovali a zelené srdiečka

predstavovali listy. Na srdiečkové listy deti
napísali, ako chránia životné prostredie.
neodhadzujeme v prírode odpadky,
do obchodu si nosíme vlastnú tašku,
dávame odpadu druhú šancu na využitie,
doma či v škole pestujeme rôzne rastlinky a stromčeky,
recyklujeme odpad,
nepoužívame jednorazové veci,
do školy chodíme pešo
vždy zhasíname svetlo, keď odchádzame z miestnosti,
nevyhadzujeme jedlo, vždy si kúpime
len toľko, koľko spotrebujeme,
triedime odpad
v lese nekričíme
šetrím vodou
šetrím elektrinou
neničím stromy
Verím, že žiaci neostanú len pri slovách,
ale že našu prírodu budú chrániť.

Pripravili žiaci 1.B triedy
s tr.uč. S.Komarovou
ZŠ Školská 3

najdôležitejšie pamiatky podtatranského regiónu, ktoré predstavujú spoločné
príbehy ľudí spod Tatier hovoriace o histórii a kultúre. Drevené chalúpky, sakrálne stavby, hrady a zámky pôsobili verne
a my sme sa cítili ako Guliver na cestách.
Potešilo nás, keď sme spoznali Oravský
zámok, Ľubovniansky hrad, Spišský hrad
a Spišskú Kapitulu. Zaujímavosťou je
práve stavba Spišského hradu v jeho pôvodnej podobe. V druhej časti v osobitnom areáli ponúka Park miniatúr sakrálne stavby a pútnické miesta mariánskej
úcty z Poľska i celého sveta. Prechádzka
medzi vernými zmenšenými kópiami 20
svätýň pomyslene viedla takmer po všetkých kontinentoch sveta. Za krátky čas
sme prešli z Fatimy do Lúrd či Guadalupe. V Niedzici sme si ešte pozreli priehradu z priehradného múru i neďaleký hrad
s rovnomenným názvom.

Tretím miestom, ktoré sme navštívili,
bol jedinečný kultúrno-historický objekt
pod majestátnym pieninským vrchom
Tri koruny Červený kláštor. Je to národná
kultúrna pamiatka pri obci Červený Kláštor, jeden z najznámejších kláštorov na
Slovensku, v ktorom pôsobili dva najprísnejšie mníšske rády kartuziánsky (1320 –
1567) a kamaldulský (1711 – 1782). Legendami opradenou postavou kláštora bol
fráter Cyprián, lekár, lekárnik, alchymista
a botanik, autor Herbára s 283 rastlinami
Tatier a Pienín. Srdcom kláštora je Kostol
sv. Antona Pustovníka. Našu pozornosť
pri prehliadke objektu zaujalo dvoje slnečných hodín z 18. storočia. Jedny ukazujú
dopoludňajší čas od 5:00 do 13:00 a druhé
denný popoludňajší čas. Nemenej zaujímavou bola pre nás malá krížová chodba,
kapitulná sieň a kamaldulský domček s lekárenskou expozíciou.

Navštívili sme tri skvosty a odporúčame
ich návštevu všetkým, ktorí tieto miesta
nepoznajú, prípadne ich chcú vidieť znova. Takto uplynul jeden všedný marcový
deň bohatý na zážitky aj na príjemné jarné počasie. Ďakujeme nášmu sprievodcovi
Mgr. Jánovi Grivalskému, ktorý nás bezpečne doviezol domov a ukázal nám jeden
nádherný kút Slovenska, ktorý je jeho srdcu blízky, pretože je to jeho rodný kraj.

Mgr. Mária Farkašová
ZŠ Palešovo námestie 9
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Čriepky z aktivít školy
Život v Základnej škole na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí uteká rýchlo. Všedné vyučovacie dni sa striedajú s dňami bohatými na rôzne udalosti zamerané na spoločenské, súťažné, športové
i zábavné aktivity. A tých od začiatku školského roku nebolo málo.
Myslíme si, že žiaci, ich pedagógovia i rodičia sa tešia z úspechov
a môžu byť hrdí na dosiahnuté výsledky. Aj keď vo vyšších kolách
súťaží neobsadili vždy vytúžené prvé 3 miesta, platí okrídlená fráza
o tom, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Dovoľte podeliť sa
s niektorými našimi mimoškolskými aktivitami.
25. januára 2017 sa víťazi školského kola v prednese slovenskej povesti zúčastnili na okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko Jozefa
Cígera Hronského v Levoči. Súťažiaci načreli do bohatej studne
slovenských povestí a zo súťaže sa vrátili úspešne. Anna Vašková
zo 7. A triedy obsadila 2. miesto, Lívia Topoliová z 5. A triedy 3.
miesto. Ku cti všetkých súťažiacich prináleží fakt, že aj v dnešnej
modernej dobe má umelecké slovo v ich živote čestné miesto.
Lásku k materskému jazyku pestujú vyučujúci slovenského jazyka a literatúry nielen na vyučovacích hodinách, ale aj v mimoškolskej činnosti.
21. februára 2017 uskutočnila Mgr. M. Farkašová a Mgr. L. Fľaková tradičný zábavný kvíz pre žiakov 2. stupňa pri príležitosti
Medzinárodného dňa materského jazyka. Najviac sa darilo 8.
A triede, ktorú reprezentoval Boris Kovalík, Natália Ovčáriková
a Františka Vaľková. S menšími bodovými rozdielmi obsadila 2.
miesto 9. B trieda a 3. miesto 7. A trieda.
1. polrok školského roku 2016/2017 zavŕšili žiaci, pedagógovia
a rodičia tradičným karnevalom na 1. stupni a spoločenským popoludním na 2. stupni.
V telocvični školy sa predviedla plejáda veselých zaujímavých
masiek a deti spolu s vyučujúcimi zabávali aj študentky Strednej
pedagogickej školy v Levoči. Spoločenské popoludnie sa konalo
v priestoroch Reštaurácie pod hradom, ktoré si žiaci slávnostne
vyzdobili, aby sa v ňom vo víre zábavy a tanca cítili ako na naozajstnom plese. A toto podujatie k nemu ďaleko nemalo. Prichystané stoly a stoličky pre každú triedu neostali dlho obsadené, veď

rytmy modernej i ľudovej hudby priam lákali deti do tanečného
kola. Nemenej zaujímavým bolo aj množstvo tombolových cien,
na ktoré netrpezlivo čakali majitelia tombolových lístkov. V závere boli vyhlásení víťazi titulov o najlepší imidž, tanečný pár a tanečníkov. Popoludnie ubehlo rýchlo a vo večerných hodinách sa
žiaci s nevôľou rozchádzali domov.
3. februára 2017 v deň polročných prázdnin skupina žiakov 2. stupňa nezaháľala, nesedela doma, ale skoro ráno vyrazila na turistickú akciu do Vysokých Tatier s p. učiteľkami Mgr. M. Farkašovou
a Ing. A. Špinerovou. Východiskom túry bol Starý Smokovec a cesta na Hrebienok. Nádherné, priam ukážkové slnečné bezoblačné
počasie pripomínajúce jar umocňovalo zážitky zúčastnených detí,
ktorí dali prednosť pobytu v prírode. Bol to predovšetkým pohľad
na ľadové sochy vytvorené umelcami celého sveta v akcii TATRY
ICE MASTER, ľadový chrám a fosforeskujúce ľadové sochy ukryté
v dvoch uzavretých priestoroch. Pokračovaním túry bola návšteva
Rainerovej chaty, ktorá vo svojom okolí každoročne ukrýva snehový
betlehem vytvorený chatárom z Rainerky. Žiaci boli nadšení množstvom snehu, po ktorom sa chodí inak ako v lete a často ho okúsili
nielen pod nohami. Zvyšok popoludnia strávili sánkovaním na Hrebienku, odkiaľ sa neskôr vrátili do Starého Smokovca.
V čase od 9. do 13. januára 2017 žiaci 7., 8. a 9. ročníka absolvovali
lyžiarsky výcvik v neďalekom zimnom stredisku Krompachy –
Plejsy. 37 žiakov s troma pedagógmi Mgr. V. Kubovčíkom, Mgr. M.
Farkašovou a Mgr. V. Jackom bolo ubytovaných v hoteli Plejsy. Výcvik prebiehal v družstvách s odbornými inštruktormi. Na začiatku výcviku boli len štyria lyžiari. Chvályhodné je, že s výnimkou
dvoch žiakov zvládli základy lyžovania všetci. Prvé nesmelé kroky,
pády vystriedali nesmelé zastavovania, oblúčiky a postupne lyžovanie na strmšom svahu. Deti boli z lyžovania nadšené a nezmenila to ani skutočnosť, že lyžovali v 15 i viacstupňovom mraze.
Chvíle na oddych trávili v priestoroch horského hotela, ktorý má
výborné podmienky na využitie voľného času vrátane wellness
strediska. Týždeň ubehol rýchlo a väčšine sa domov ísť nechcelo.
O tom, že sa žiaci venujú aj ochrane životného prostredia, svedčí
fakt, že im nie ľahostajný život spevavého vtáctva. V tohoročnej
krutej zime sa žiaci 6. B triedy rozhodli, že malým tvorom pomôžu.
Peter Berko s pomocou svojich rodičov zhotovil vtáčiu búdku, ktorú
deti spolu s p. učiteľkou Mgr. M. Farkašovou upevnili na strom na
školskom pozemku. S radosťou, nadšením a hrdosťou ju napĺňajú
potravou vhodnou pre vtáky, ktoré aj v zime ostávajú u nás. Pravidelne spolu so 6. A triedou im potravu v zimných mesiacoch dopĺňajú.
Tieto aktivity sa konali prevažne v prvých mesiacoch nového kalendárneho roka. Bohatý bol aj december, keď sa v škole uskutočnili jazykové a spoločenské olympiády, matematické, vedomostné a športové súťaže. Vyvrcholením bol vianočný program
Strieborná hviezdička v mestskom kine, návšteva predvianočných
Košíc a programu Spišské Vianoce v múzeu v Levoči. Aktivity školy sú zachytené aj vo fotogalérii na webovej stránke školy.

Mgr. Mária Farkašová, ZŠ Palešovo námestie

školský Podhradčan

str. 11

63. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín
Slovo je prejavom
myšlienky, ale jeho
vyslovenie predpokladá
aj vyjadrenie pocitu,
emócie, vzťahu.“
(Mgr. J. Čajková)
O súťaži Hviezdoslavov Kubín ste už určite počuli alebo čítali mnohokrát. Možno
viete aj to, že je to súťaž v recitovaní poézie, prózy a možno dokonca poznáte históriu jej vzniku. Čo ale určite neviete, je to,
ako vlastne vznikla myšlienka podobných
súťaží. Najprv musel niekto múdry prísť
na to, že slová nemusia slúžiť len na dorozumievanie. Môžu byť spôsobom zjemňovania a spríjemňovania medziľudských
vzťahov. Zdá sa vám to zvláštne? Pravdou

je, že práve takejto podobe slova sa už
pred tisíckami rokov venovali ľudia, ktorí
narábanie so slovami povýšili na umenie.
Kto boli tí ľudia? Volali sa recitátori. Už
v starovekom Ríme sa recitovalo v úzkom
kruhu ľudí na rodinných stretnutiach, ale
i na verejnosti.
V podobnom úzkom priateľskom kruhu sa konalo stretnutie recitátorov dňa
23. 2. 2017 v škole na Školskej 3. Stretli sa
recitátori od najmenších, druhákov, až po
deviatakov a dokázali porote aj spolužiakom, ktorí ich prišli podporiť, že so slovami
vedia narábať výborne. Niektorí dokázali
publikum rozosmiať, iní dojať…Všetci sa
však statočne popasovali s trémou a zdokonalili tak svoje komunikačné a prezentačné zručnosti. Tu sú výsledky

Prednes poézie:
I. kategória (žiaci 2. až 4. ročníka)
1. miesto: Lucia Némethová, IV. A
2. miesto: Terézia Kočišová, III. A
3. miesto: Elena Brindzová, III. A

II. kategória (žiaci 5. a 6. ročníka)
1. miesto: Eliška Longauerová, V. B
2. miesto: Barbora Brindzová, V. A
3. miesto: Alexandra Nina Fecková, VI. B

III. kategória (žiaci 7. až 9. ročníka)
1. miesto: Daniela Mačáková, VIII. B
2. miesto: Simona Dravecká, VII. A
3. miesto: Matúš Kacej, IX. B

Prednes prózy:
I. kategória
1. miesto: Mária Dorota Ilečková, IV. A
2. miesto: Jakub Belinský, III. B
3. miesto: Alžbeta Iľašová, III. B

II. kategória
1. miesto: Samuel Meľuch, V. B
2. miesto: Vanesa Morongová, VI. A
3. miesto: Šimon Olej, VI. B

III. kategória
1. miesto: Matúš Belinský, VIII. B
2. miesto: Lucia Jurečková, IX. B
3. miesto: Adam Bašista, VII. A
Víťazi všetkých kategórií reprezentovali školu v okresnom kole, ktoré sa konalo
20. 3. 2017 v Mestskom divadle v Levoči.
Okrem cennej skúsenosti si Mária Dorota
Ilečková odniesla aj pekné tretie miesto.
RECITÁTOROM BLAHOŽELÁME!

Mgr. Lenka Olejová

Čistenie hrobov a obnova písma

0907 40 76 71

GRAFIKA. REKLAMA. TLAČ.

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

0905 311 115
ywan@ywan.sk

Mesto Spišské Podhradie a Klub železničných historických vozidiel Poprad
vás pozývajú na

Návrat „HANIČKY“
pod Spišský hrad
27. 5. 2017 o 15.00 hod.
Mesto Spišské Podhradie v spolupráci s OOCR Tatry-Spiš-Pieniny a Klubom železničnej historickej techniky Poprad
vás pozývajú na slávnostné otvorenie prevádzky trate Spišské Vlachy – Spišské Podhradie.
Na trati sa predstaví parná lokomotíva 477.013 a náš vláčik – motorový vozeň 810 „Hanička“.
Cestovný poriadok mimoriadnych jázd:

Partneri podujatia

Stanica

ERB MESTA SPIŠSKÉ PODHRADIE



VLAJKA MESTA SPIŠSKÉ POHDRADIE

cesta tam

stanica

cesta späť

Poprad-Tatry

8.50

Spišské Podhradie

16.15

Spišská Nová Ves

9.18 – 9.20

Spišské Vlachy

16.30 – 16.53

Spišská Nová Ves 17.18 – 17.20

Spišské Vlachy

9.45 – 10.00

Spišské Podhradie

10.20

Poprad-Tatry

17.50

Stanica

cesta tam

stanica

cesta späť

Spiššské Podhradie

12.00

Spišské Vlachy

12.40

Spišské Vlachy

12.15

Spišské Podhradie

12.55
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Podujatie podporilo:

Cenník cestovného:
• Poprad a SNV do Spišského Podhradia spiatočný 10 eur
• Spišské Vlachy – Spišské Podhradie jednosmerné 2 eur
• deti od 6 – 15 polovičné cestovné
Na akcii neplatia žiadne iné zľavy cestovného.
Zúčastnení na akcii cestujú na vlastnú zodpovednosť.

Fotografie: Ivan Hutlák, Pierre Bona, facebook kzhv

Uzávierka ďalšieho
vydania je 31. 5. 2017
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