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Informačný občasník mesta Spišské Podhradie

Mobilná aplikácia
„Spišské Podhradie“
Mestský úrad neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v našom meste.
Našou snahou je poskytnúť informácie aj občanom, ktorí
sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu alebo úradnej tabule zverejnené v pracovnom čase. Formou bleskových správ budete
informovaní notifikáciami o výpadkoch prúdu, plynu, vody,
ako aj organizovaných kultúrnych či športových akciách.
Pokiaľ vlastníte mobilný telefón s operačným systémom
Android alebo Apple, odteraz máte možnosť stiahnuť si
zdarma z Google Play) alebo App Store aplikáciu „Spišské
Podhradie“.

Mgr. Jozef Srnka, Prednosta MsÚ

03/2017

Realizácia investičných zámerov v II. polroku 2017

Komplexná obnova
Mariánskeho
a Palešovho námestia
Získali sme finančnú pomoc na záchranu a obnovu kultúrnych
pamiatok, na rekonštrukciu verejných priestranstiev pamiatkovej
zóny mesta Spišské Podhradie na Palešovom námestí v objeme
90 000,00 €. Miestom realizácie navrhovaného zámeru je severná strana Palešovho námestia vymedzená existujúcim chodníkom
a komunikáciou. Lokalita je situovaná v pamiatkovej zóne – Spišské Podhradie číslo –ÚZPF 74.
Projekt rieši úpravu spevnenej plochy ktorá je v terajšej dobe z rôznych druhov násypov – asfaltová drť, ťažené kamenivo. Spevnená
plocha je navrhovaná z andezitových kociek 140x140x100mm uložených do vrstvy z ťaženého kameniva. Navrhovaná plocha bude
výškovo prispôsobená k existujúcej komunikácii a existujúcemu
chodníku. Súčasťou riešenia je aj úprava a sfunkčnenie dažďovej
kanalizácie v mieste stavby. V riešenej ploche je navrhovaná výsadba stromov (lipa – 12 ks).
Začiatok stavby:
Plánovaný koniec:
Dodávateľom stavebných prác:
Celková cena diela:

júl 2017
október 2017
Kameň Spiš, s. r. o.,
Jablonov 40, 053 03 Jablonov
91 593,71 € s DPH

S týmito prácami začíname na začiatku prázdnin a z tohto dôvodu
Vás chcem všetkých poprosiť o trpezlivosť a tolerantnosť pri obnove
tejto časti nášho metečka.

MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta
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„Návrat HANIČKY pod Spišský hrad. Návrat našej
tradície, návrat našej histórie, krok do budúcnosti.“
Železničná trať Spišské Vlachy – Spišské
Podhradie, označovaná aj ako železničná
trať č. 187, je 9 km dlhá jednokoľajová lokálna železničná trať, ktorá spája mestá
Spišské Vlachy a Spišské Podhradie. Jej
prevádzka bola slávnostne spustená
14. októbra 1894. Prevádzka železničnej dopravy na tejto trati fungovala do
8. 12. 2012, keď v tento deň bol zo stanice Spišské Podhradie vypravený posledný
vláčik. Mestá Spišské Podhradie a Spišské
Vlachy sa od začiatku s týmto krokom železníc nevedeli stotožniť a podnikli viacero
krokov (petície, rokovania na ŽSR) v snahe obnoviť na tomto úseku železničnú
dopravu. V roku 2016 sa mesto Spišské
Podhradie po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom rozhodlo začať prevádzkovať železničnú dopravu na tejto trati vo
vlastnej réžii s cieľom podporiť cestovný
ruch v meste Spišské Podhradie a jeho
okolí. Za týmto účelom zakúpilo motorový
vozeň „Haničku“, železničné depo a uzatvorilo zmluvu s prepravcom LTE Logistik
a Transport Slovakia.

motorový rušeň T 750.300-6 „Okuliarnik“.
Pre všetkých návštevníkov, ktorí si prišli
túto „rušňoparádu“ pozrieť, čakalo aj milé
prekvapenie v podobe vynovenej železničnej stanice, ktorú sa nám podarilo skrášliť
v spolupráci so železnicami SR a žiakmi výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Spišskom Podhradí pod vedením pani
učiteľky Maliňákovej. Na samé poludnie
sa uskutočnila ďalšia jazda mimoriadnym
vlakom do Spišských Vlách a späť, ktorá
bola vedená parným rušňom „Papagáj“
a motorovým rušňom „Okuliarnik“. O 15.00
hod. sa uskutočnilo slávnostné znovu obnovenie prevádzky trate Spišské Podhradie – Spišské Vlachy. Počas tejto slávnosti
vystúpil so svojím príhovorom primátor
mesta MVDr. Michal Kapusta, počas ktorého poďakoval všetkým, ktorí prispeli k návrate „Haničky“ pod Spišský hrad a hlavne
nadšencom z Klubu historických železničných vozidiel Poprad menovite Ing. Mariánovi Sormíkovi a Danovi Antalíkovi, ktorí
nám poskytli pomocnú ruku pri tomto náročnom projekte. V slávnostnom príhovore
vystúpil aj spišský diecézny biskup Mons.

ThDr. Štefan Sečka, ktorý udelil Božie požehnanie všetkým tým, ktorí budú týmto
vláčikom cestovať. Po slávnostných príhovoroch bola „Hanička“ pátrom Tadeášom
Kráľom vypravená na svoju prvú jazdu.
O kultúrny program sa postarala dychová
hudba Ordzovianka a detský folklórny súbor Branisko. O 16.15 hod. sa parný rušeň
„Papagáj“ a motorový rušeň „Okuliarnik“
vydali na spiatočnú jazdu do stanice Poprad-Tatry. „Hanička“ už ostala vo svojom
novom domove v Spišskom Podhradí, kde
už počas prvých dvoch víkendov vozila turistov a nadšencov železničnej dopravy zo
Spišských Vlách do Spišského Podhradia
a naspäť.
Veríme, že naša snaha obnoviť vlakové
spojenie Spišské Podhradie – Spišské Vlachy a tým podporiť cestovný ruch v našom
meste nájde svojich nadšencov a bude
ocenená čo najväčším množstvom spokojne prepravených cestujúcich.

Mgr. Jozef Srnka
prednosta MsÚ

Sobota 27. máj 2017 bol dlho očakávaný
deň nielen pre obyvateľov a návštevníkov
nášho mesta, ale aj nadšencov železničnej techniky, kde po dlhých štyroch rokoch
odmlčania sa do Spišského Podhradia mal
vrátiť motorový vozeň 810.489-9 „Hanička“. Pri tejto príležitosti Klub historických
železničných vozidiel Poprad vypravil
mimoriadny vlak do Spišského Podhradia s odchodom zo stanice Poprad-Tatry
o 8.50 hod., ktorý bol vedený historickým
parným rušňom 477.013 „Papagáj“. Spolu
s ním „Haničku“ pri návrate sprevádzal aj

Cestovný poriadok jázd Haničky
jún, júl, august – sobota/nedeľa:
cena 1 €/jazda (t.j. 2 € tam a späť) pre tieto jazdy neplatia žiadne zľavy
Spišské Podhradie
Katúň
Bystrany na Spiši
Spišské Vlachy mesto
Spišské Vlachy
odchod os. vlaku do Košíc
odchod os. vlaku 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

príchod os. vlaku od Popradu
príchod os. vlaku 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
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Návšteva prezidenta SR
Andreja Kisku
Dňa 22. 5. 2017 navštívil mesto Spišské
Podhradie prezident Slovenskej republiky
Andrej Kiska, ktorý zavítal na mestským
úrad, kde rokoval so zástupcami samosprávy. Pri jeho príchode do nášho mesta
ho hudobným vystúpením vítali žiaci ZUŠ.
Taktiež ho prišli privítať žiaci základných

škôl a materskej školy v Spišskom Podhradí, ako aj obyvatelia Spišského Podhradia.
Po návšteve mestského úradu prezident
SR pokračoval vo svojej návšteve v Spišskom Podhradí a jeho okolí.

Mgr. Jozef Srnka
prednosta MsÚ

Rozšírenie
kamerového
systému
– VII. etapa
Mesto Spišské Podhradie bolo
opäť úspešné pri poskytovaní
dotácie v oblasti prevencie
kriminality zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky
na rok 2017. V rámci projektu
„Rozšírenie kamerového
systému – VII. etapa“ sa nám
podarilo získať dotáciu vo výške
3 900,– Eur a osadiť ďalšie tri
kamerové systémy v našom
meste a to v Parku kultúry za
mestským úradom, v parku za
kinom a taktiež aj na objekte
železničnej stanice, ktoré budú
slúžiť na zvýšenie ochrany
života, zdravia a majetku
všetkých nás v meste Spišské
Podhradie. Obsluhu kamerového
systému mesto zabezpečuje
prostredníctvom pracoviska
„chránená dielňa“, ktorá sídli
na Mariánskom námestí 34
v Spišskom Podhradí.
Veríme, že aj týmto spôsobom
prispejeme k zníženiu kriminality
a budovaniu imidžu „bezpečné
mesto Spišské Podhradie“
„Projekt bol finančne
podporený Radou vlády
Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality“

Kompostovisko nie je smetisko!
Prosíme občanov, aby do bioodpadu zo záhrad nemiešali plasty, sklo, stavebný odpad a iný komunálny odpad. Aj nepatrná prímes iných komodít ako je bioodpad znehodnotí celú dávku kompostu a môže sa stať, že nevhodný predmet či odpad poškodí aj
iné zariadenie počas spracovania kompostu.
Ak sa v bioodpade bude nachádzať iný ako biologický rozložiteľný odpad, pracovníci mesta takýto odpad neodvezú.

Ďakujeme za pochopenie.
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Rušňoparáda pod Spišským hradom

Mestská knižnica

Tip na knihu
Viola Stern Fischerová,
Veronika Homolová Tóthová:

Mengeleho dievča

Strhujúce spomienky ženy, ktorá dokázala nemožné! Každý večer, keď
myslím na svojich drahých, ktorý už
nežijú, si hovorím: Ako si to mohla
prežiť? Sama neviem. Bolo to naozaj iba o šťastí a náhode. To sú slova
Violy Fischerovej, ženy, ktorá prežila
Mengeleho pokusy, štyri koncentračné tábory.
Žiaci ZUŠ – výtvarný odbor

Tessa Afshar:

Perla z Moabu
Chudobná vdova Rút bez blízkych
citových väzieb s rodinou, v ktorej
vzišla, opúšťa svoj ľud a odchádza
so svojou milovanou hebrejskou
svokrou Noemi do Izraela. Pomáha
jej obnoviť dom, z ktorého pred rokmi odišla s manželom a dvomi synmi, o ktorých ju neskôr obrala smrť.
Jana Pronská:

Srdcom a mečom
Uhorský šľachtic Ardan Balaša prišiel pre intrigy mocného Mladena
Subiča o všetko. Iba vďaka odvahe švagrinej Zorany ušiel z väzenia
a ukryl sa v horách. Zorana za pomoc
mužovi, ktorého od detstva milovala, v kláštore prinútili vstúpiť do rehole. Po rokoch však opäť čelí Subičovej svojvôli, a tak musí presvedčiť
zatrpknutého Ardana, aby sa domáhal spravodlivosti, len tak totiž môžu
usvedčiť spupného veľmoža z intríg.

Spišský salaš prijme do pracovného pomeru:
- čašníka/čašníčku (aj absolventov) s nástupom ihneď
- brigádnikov - študentov na pozíciu čašník/čašníčka
Mzda a podmienky budú dohodnuté na osobnom pracovnom pohovore
Levočská cesta 11, 053 04 Spišské Podhradie
Tel.: 053/4541202, 0903 908 779, 0903 635 477,
e-mail: salas@spisskysalas.sk
Tešíme sa na spoluprácu

Donna Tarrt:

Stehlík

Theo Decker má trinásť rokov, milujúcu matku a otca, ktorý ho zanedbáva. Priam zázračne prežije
nehodu, ktorá ho pripraví o všetko,
čo dovtedy poznal a ľúbil, a v New
Yorku zostane sám. Našťastie sa
ho ujme bohatá rodina a zdá sa, že
chlapec napokon dospeje na muža.
Theo však trpí.

Anna Gondová, vedúca knižnice

Penzión St. Martin Vás pozýva
do čarovných priestorov Spišskej Kapituly
- pripravíme Vám rodinnú oslavu a posedenie
- zorganizujeme Vašu svadbu
- zabezpečíme konferencie a firemné školenia
Každý deň od 9.00 do 21.00 Vás čaká skvelé jedlo a nápoje
Penzión St. Martin, Spišská Kapitula 15
www.stmartin.sk, +421 948 957 977
facebook.com/Penzión-St-Martin

historický Podhradčan
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Podhradské perly
Je podivuhodné, ako v našom, tak malom meste, takmer pod nohami biskupskej katedry, v tieni spišskej kapituly, mohli v minulosti
v kľude koexistovať rôzne vierovyznania. Dominantné katolícke,
ktoré tu malo dôležité episkopálne sídlo, rehoľné kláštory benediktínov i milosrdných bratov, početné kaplnky, i farský kostol v strede
mesta, v pokoji spolunažívalo s evanjelíkmi, ktorí tu tiež mali svoje
dôležité provinčné centrum s kostolom a farou, a nedávno sme si
pripomenuli i významné štvorsté výročie ich synody v Spišskom Podhradí, a nakoniec i s židovskou miestnou obcou, ktorá si zas v pokoji
užívala svoju neďalekú mestskú synagógu i cintorín za mestom.
Pod týmto stojatým, takmer idylickým malomestským povrchom
však skryto prúdili rôzne vášnivé vieroučné víry a spory. Luteránsky
evanjelizmus, navracajúci sa svojim odkazom späť k evanjeliovej
prostote, vzbudil na Spiši, vzhľadom na početné karpatskonemecké etnikum, pomerne vysokú vlnu protestantskej reformácie, ktorá
zas vyvolala ešte vyššiu protivlnu protiprotestantskej rekatolizácie.
V cirkevnom umení sa táto vizuálne výdatná odozva k evanjelíckej
puritánskej strohosti nazýva barokom. Farníci si vtedy navzájom
uštipačne uťahovali z výzdoby svojich kostolov asi takto – “tie vaše
katolícke sú ako bábkove loutkárne, plné figúr, sôch a kulís”, a “tie
vaše protestantské zas ako pusté a prázdne, vybielené stodoly.“
Nová doba barokovej rekatolizácie sa usilovala zobrať evanjelíkom
vietor z plachiet svojou závratnou nádherou a pompéznou parádou,
zlatom a striebrom, drahými drapériami a bohatými balustrádami,
exaltovanými gestami i patetickými pózami, ktoré spolu s emotívným liturgickým doprovodom mali vo veriacich vyvolať naozajstný
nadpozemský dojem nebeskej výsosti už tu dolu na zemi, v katolíckom božom chráme. Takáto veľká zmena náboženského myslenia
si samozrejme vynútila i veľkú liturgickú obnovu i veľkú výmenu
sakrálnych inventárov. A práve vtedy tak, ako v mnohých iných spišských kostoch, inovoval sa i podhradskom farskom kostole Narodenia Panny Márie chrámový mobiliár. Nový, veľký a výrazný oltárny
obraz s motívom svojho zasvätenia, nahradil ten starý, sčernalý
a “okukaný”, inovatívnym rekatolizačným snahám už nevyhovujúci, “zastaralý” gotický tabuľový oltár. Téma patrocínia, Narodenia
Panny Márie sa nezmenila, ostala stále rovnaká, zmenila sa len
umelecká forma, ktorá bola zrazu taká nová, inaká. Oduševňujúca, veľkolepá, bravúrne baroková. Vysoké vertikálne nebo nového
stojatého plátna prerazilo nahor starú nízku horizontálu gotických oltárnych tabúľ. Postavy v ňom už nestoja strnulo na zemi,
vystreté a zmrazené vo svojich prikázaných pózach, ale vzdušne
plávajú po plátne, vlnia sa vo svojich proporciách, lietajú a mávajú
svojími drapériami v exaltovaných pohyboch a polohách. Gotickú
strohú a prísnu obrysokresbu, ploché pozadie, zlato a čerň vystriedala baroková tvarová rozvláčnosť a nadýchanosť, farebná mnohovrstevnosť a ďaleká a vysoká oblačná perpektíva. Staré chrámové
umenie gotiky, z doby univerzálneho a jednotného stredovekého
kresťanstva, už neoslovovalo novovekého človeka žijúceho v nových časoch roztrhnutého sveta a rozštiepenej Cirkvi. Nová epocha
požadovala i nové, aktuálne, jej potrebám a citom zodpovedajúce
umenie. Pri takejto výmene, či obnove kostolných inventárov, v tejto dobe katolíckeho znovuoživenia, zrejme zmenila svoju identitu
i stará gotická socha sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorú sa odstránením jej katarínskeho kolesového atribútu pokúšali premeniť na

Pannu Máriu. Ostala jej však v ruke kniha, ktorá ako symbol svetskej učenosti nesedela v znakosloví mariánskeho kultu a upozornila tak na sakrálnu konverziu sochy, ktorú tak krásne zrealizovali
a zdokumentovali naši domáci reštaurátori, manželia Siváňovci.

Pôvodný gotický oltár môžete objaviť i náhodou, pri potulkách
v Slovenskej národnej galérii, a to dokonca ako ozdobu jej zbierky slovenskej gotiky. Kunsthistorici a znalci gotiky už popísali dlhé
state o ôsmich oltárnych tabuliach tohoto dôležitého cyklu Narodenia Panny Márie. Nášho súčasného diváka však najviac zaujme
panel Zachariášovej obety. Jednak pre atraktívne zobrazenie starozákonného chrámoveho prostredia, ale hlavne pre “podarený” pohľad na Zachariášovo obetné zviera, podľa biblie baránka, podľa
výzoru však skôr nejakého psíka, či koníka, pri ktorom sa isto nezdržíte potuteľného smiechu v tom posvätnom tichu potemnelej
siene súboru gotiky. Zachariáš sa po desaťročiach neplodnosti vo
sne dozvedel, že bude otcom. Naradostený uteká obetovať Bohu
barana. Neveriaci židovskí kňazi v Chráme však jeho obetu s výsmechom odmietajú: Ktože to už videl, aby starci splodili dieťa!?
Gotický maliari boli v pravom slova zmysle cechoví remeselníci,
v svojich dielňach obrazy vyrábali ako tovar, na objednávky bohatých donátorov. Buď ako podobizne mocných do hradov, alebo
ako náboženské motívy do kostolov. Okrem portrétu a biblika teda
vtedy neexistoval žiadny iný žáner maľby, tak ako neexistoval ani
pojem autentického autora, umelca, signujúceho svoje dielo. Nemožno sa preto čudovať, že cechoví majstri maliari maľovali to,
po čom bol dopyt, teda po podobe človeka, bohočloveka, svätcov
i anjelov. Zvládali dobre portréty a tváre, postavy a figúry, slabšie
už bežné budovy a domy, hory a stromy, prírodné pozadia a krajiny,
a niekedy si v šere svojich remeselných dielní zrejme nevedeli dobre
vybaviť ani zvieraciu anatómiu baránka, pretože zver, okolo ktorej
často nevšímavo chodili vo svojich stajniach, dôverne chuťovo poznávali len ako varenú porciu na tanieri, nie ako predmet osobitého
spodobenia. A podobný úsmev vo vás iste vyvolá i insitné maliarske zobrazenie židovského písma na tom obetnom stole, dnešnému divákovi pripomínajúce skôr tajomné runy, než pravé hebrejské
spoluhlásky. Ale to už je vec časového odstupu, a z tohoto nášho
pohľadu sú tieto dve drobné maliarske raritky skôr len dvoma rozmarnými a roztomilými kučierkami na prekrásnej tvári pani gotiky.
Tej spišskej gotiky, pochádzajúcej práve z podhradského farského
kostola.

Marian Dzurík
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Podhradčan kultúrny

Spišský Jeruzalem 2017
V dňoch 25. až 28. 5. 2017 sa v Spišskom
Podhradí a v Spišskej Kapitule konal 5.
ročník kultúrno-duchovného festivalu
Spišský Jeruzalem. Festival odštartovala
vernisáž výstavy akad. mal. Márie Spoločníkovej, ktorá sa konala vo štvrtok 25. 5.
v Spiš Gallery. Tvorbu pani Spoločníkovej,
ktorá reštaurovala významné gotické pamiatky zo Spiša, nám priblížil aj historik
a archivár pán doc. PhDr. Ivan Chalupecký.
Počas vernisáže sa predstavili žiaci zo ZUŠ
zo Spišského Podhradia.
V piatok 26. 5. sa v priestoroch podbránia novootvoreného Penziónu sv. Martina v Spišskej Kapitule konala vernisáž
výstavy Spišský Jeruzalem očami detí. Do
súťaže sa zapojili žiaci zo ZŠ na Školskej
3, ZŠ na Palešovom námestí a ZUŠ v Spišskom Podhradí. Žiaci súťažili v rôznych
kategóriách vo výtvarnej i literárnej súťaži. O 17:30 hod. sa v Katedrále sv. Martina
konalo slávnostné otvorenie festivalu, počas ktorého vystúpilo TRIO zo Spišského

Podhradia (Mgr. Štefan Genčúr, DiS. art. –
alt, saxofón, gitara, Anton Fuchs – piano,
Mgr. Zdenka Poklembová, DiS. art. - spev)
a Miloslav Vanc – Páni Spiša.

V sobotu, 27. 5. sa v Spišskom Podhradí
uskutočnilo slávnostné znovuotvorenie
vlakovej trate Spišské Podhradie – Spišské
Vlachy a v našom meste sme po dlhšom
čase privítali náš tradičný vláčik „Haničku“. Počas slávnosti sa predstavil DFS Branisko pri ZUŠ, dychová hudba Ordzovianka
a spoločnosť Via Cassa. O 17:00 hod. sa
v Katedrále uskutočnil Projekt populárnej
hudby ZUŠ a o 20:30 hod. sa v synagóge
konala prednáška doc. Ing. Petra Jančuru, PhD. „Sakrálna krajina“, ktorú klavírne
sprevádzal Anton Fuchs. Okrem spomínaných podujatí sa v rámci Spišského Jeruzalema 2017 konal aj iný program a sprievodné aktivity, na ktorých sa zúčastnilo mnoho
Podhradčanov, návštevníkov z okolitých
miest a obcí či turistov.

Mgr. Barbora Ilečková

školský Podhradčan
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ZUŠ na festivale Spišský Jeruzalem 2017
V dňoch 25. mája – 28. mája 2017 sa uskutočnil v priestoroch kalvárie pri Spišskej
Kapitule festival Spišský Jeruzalem. Súčasťou podujatia boli koncerty, divadelné
predstavenia, terénne exkurzie, pobožnosti, sv. omše a rôzne atrakcie. Cieľom
podujatia bolo znovu oživiť zabudnuté
pútnické miesto.
Na festivale aktívne participovala aj ZUŠ
v Spišskom Podhradí, ktorá sa zapojila
hneď do niekoľkých podujatí. Vo štvrtok
25. mája 2017 žiaci školy vystúpili s kultúrnym programom na vernisáži výstavy
Reštaurátorská tvorba akad. mal. Márie Spoločníkovej (prednášajúci historik
doc. PhDr. Ivan Chalupecký), ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Spiš Gallery v Spišskom Podhradí a v piatok 26. mája
2017 účinkovali v kultúrnom programe na
vyhodnotení výtvarnej a literárnej súťaže Spišský Jeruzalem očami detí, ktoré sa
uskutočnilo v priestoroch hotela Kapitula
v Spišskej Kapitule.

V piatok 26. mája 2017 pri príležitosti
slávnostného otvorenia festivalu vystúpilo v katedrále sv. Martina v Spišskej
Kapitule komorné hudobné teleso Trio
zo Spišského Podhradia. Teleso, ktoré

vzniklo v roku 2012 postupne prechádzalo
rôznymi obmenami. V súčasnosti sú jeho
členmi učitelia ZUŠ v Spišskom Podhradí Mgr. Štefan Genčúr, DiS. art. (alt saxofón,
gitara), Anton Fuchs (piano) a Mgr. Zdenka Poklembová, DiS. art. (spev). V repertoári majú skladby klasické, populárne
a muzikálové, ako aj filmové skladby
a evergreeny. V programe odzneli skladby
skladateľov slovenskej i svetovej hudby
i z autorskej dielne Mgr. Zdenky Poklembovej, DiS. art. Koncert sa stretol s veľkým
ohlasom u publika.
V sobotu 27. mája 2017 sa na podujatí
Slávnostné znovuotvorenie vlakovej trate Spišské Podhradie – Spišské Vlachy pod
názvom Návrat „Haničky“ pod Spišský
hrad predstavil folklórny súbor Branisko
ZUŠ v Spišskom Podhradí so speváckou
a inštrumentálnou zložkou, ktorý slávnosť
obohatil ľudovými piesňami zo Spiša.
V programe vystúpila aj dychová hudba
Ordzovianka. Žiaci výtvarného odboru pod
vedením PhDr. Pauly Maliňákovej skrášlili
exteriér stanice výtvarnými prácami, čím
ešte viac umocnili slávnostnú atmosféru
celého podujatia.
Vyvrcholením festivalu bol Koncert popovej hudby, ktorý pripravili Orchester
ZUŠ a Komorný orchester ZUŠ v Spišskom Podhradi po vedením Júliusa Illeša
ml., DiS. art. v spolupráci so speváckym
oddelením a speváckym zborom Cantabile pod vedením Mgr. Zdenky Poklembovej, DiS. art. Na úvod spevácky zbor
Cantabile zaspieval skladbu Leonarda
Cohena Hallelujah - Pentatonia. Po ňom
vystúpil komorný orchester so skladbami

od Richarda Gallianiho a Gabriela Fauré,
sólo na akordeóne hral Patrik Kešeľák,
sólo na husliach Richard Dzugas. V ďalšej časti koncertu sa predstavil publiku
Orchester ZUŠ so skladbami známych
osobností svetovej i slovenskej populárnej hudby (Whitney Houston, Bon Jovi,
Alan Menken, James Igram, Dolly Parton
a Marián Čekovský) so žiačkami speváckeho oddelenia Danielou Vojtanekovou,
Nikolou Kolačkovskou, Katarínou Staňovou a Evou Blaškovou.
V ten istý deň ešte vystúpil v synagóge v Spišskom Podhradi na prednáške o Spišskom Jeruzaleme, kalváriách a sakrálnych krajinách (prednášajúci
doc. Ing. Peter Jančura, PhD.) s krátkym
kultúrnym programom Anton Fuchs, učiteľ v ZUŠ v Spišskom Podhradí.
Všetky podujatia sa stretli s veľkým ohlasom a záujmom širokej verejnosti a pre
pedagógov ZUŠ v Spišskom Podhradí tak
priniesli nový impulz do ďalšej práce s talentovanými žiakmi.

PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD.
Foto: PhDr. Paula Maliňáková
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Podhradčan školský

Deň detí 2017
Piatok 9. júna 2017 slniečko krásne svietilo a deti 1.– 4.ročníka
sa tešili do školy. Pani učiteľky pripravili pre žiakov zaujímavý
program z príležitosti Dňa detí.

žiakom a že sme si ho všetci spoločne užili. Ďakujem pani učiteľkám za prípravu a realizáciu tejto akcie. Už teraz sa všetci tešíme
na budúci rok.

MZ 1.- 4.roč. ZŠ Školská, Sp. Podhradie
Sviatočný deň sme začali divadelným predstavením Zlaté kura,
ktoré všetkých zabavilo, ale aj poučilo. To, že sa nám predstavenie
veľmi páčilo, sme dokázali silným potleskom, ktorým sme chceli
poďakovať účinkujúcim hercom.
Po krátkej prestávke sme pokračovali športovou olympiádou, kde
triedy súťažili o Pohár riaditeľa školy. Heslo našej olympiády bolo
: Všetci za jedného, jeden za všetkých. Putovný pohár vlastnili
tento rok žiaci 2. B triedy. Všetci žiaci absolvovali štyri disciplíny,
kde získavali body pre svoju triedu. Nakoniec sa body sčítali a trieda, ktorá získala najväčší počet bodov vyhrala. Snažili sa všetci,
no vyhrať môže len jeden. Víťazom sa stali žiaci 2.B triedy. Teda
víťazný pohár opäť získali žiaci tej istej triedy ako minulý rok. Víťazom blahoželáme, ale ani ostatní žiaci neodišli naprázdno.
Každý žiak dostal symbolickú medailu a sladkú odmenu, ktorú si
každý za svoj výkon zaslúžil. Verím, že sa tento deň páčil všetkým

Škola v prírode
V dňoch od 30.apríla do 5. mája 2017 sa naši tretiaci zúčastnili
Školy v prírode v Tatranskej Lomnici. Prvý májový týždeň strávili
žiaci v krásnom tatranskom prostredí, kde si užívali krásnu prírodu, čerstvý vzduch a hlavne veľa pohybu.
Hneď prvý májový deň sa niesol v duchu retro prvomájového
sprievodu. Škola v prírode ša-la-ša-la-la, dobre nám tu je ša-la-la… Takou to hymnou si žiaci tretiaci po chodbách školy zdravia.
Škola v prírode nám priniesla nové zážitky z turistiky, nielen na
Štrbskom Plese, Skalnatom Plese, na Hrebienku, ale aj po okolitých lesných chodníčkoch. Zažili sme radosť na plavárni, keď sa
z tobogánu spustili aj „bojkovia“. Všetci sme im fandili a to ich
posmelilo. Návštevou hasičskej stanice sme si upevnili poznatky
o prevencii pre požiarmi a vyskúšali si aj ťažkú techniku, ktorú ha-

siči používajú. Tricklandia – 3D bludisko v Starom Smokovci bolo
úplne super!!! V rozprávkovom kráľovstve sme si to všetci poriadne užívali. Žiaci si vyskúšali a nadobudli praktické zručnosti pri
presúvaní sa na rôzne výlety električkou. Večery strávené pri vedomostných a športových súťažiach bolo čarovné. „ Balónový, či
papierový “tanec nás privádzal do neutíchajúceho smiechu. Svojou bojovnosťou a túžby jednotlivcov zvíťaziť, sme sa my ostatní
„ pučili od smiechu“. Zažili sme pravú tatranskú búrku, výpadok
elektriny, hromy a blesky nás všetkých zomkli a my sme si navzájom dodávali odvahu. Super stravu, čerstvý vzduch, dobrú náladu
a výborný pocit z celého pobytu, umocnili diplomy a spomienkové
darčeky. Odniesol si ich domov každý „ Kamzík “, ako sme sa počas pobytu nazvali. Dovidenia v Tatrách na spoločných potulkám
aj s rodičmi.

učiteľky Z.Dindová, S. Komarová, E.Košalková, I.Štieberová
ZŠ Školská

školský Podhradčan
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Naše úspechy v Testovaní 9
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka
základných škôl pod názvom Testovanie
9-2017 sa uskutočnilo 5. apríla 2017. Žiaci
riešili testy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

žiakov, z toho boli 4 žiaci so zdravotným
znevýhodnením. V testovaných 11 školách
okresu Levoča sme sa umiestnili na 2.
mieste v obidvoch testovaných predmetoch.

Jedna skupina žiakov riešila testy elektronicky, formou on-line testovania. Ďalšie 3
skupiny vypisovali odpovede na papierové
hárky. Po oficiálnom zverejnení výsledkov
sme mali veľkú radosť. V obidvoch testovaných predmetoch naša škola dosiahla
nadpriemerné výsledky. Celoslovenský
priemer v matematike bol 56,4%, naša
škola dosiahla priemer 58,4%. V slovenskom jazyku a literatúre bol celoslovenský priemer 61,2% a naša škola dosiahla
priemer 65,5%. Testovaných bolo spolu 46

Z IX.A triedy dosiahol 100% úspešnosť
z matematiky Lukáš Nemec, z IX.B triedy
dosiahli 100% úspešnosť z matematiky
Júlia Dindová a Matúš Kacej. Zo slovenského jazyka získala 100% Lucia Jurečková z IX.B.
Medzi najlepších žiakov z IX.A triedy patrili: Slavomíra Dolná, Nikola Fábryová, Tamara Kovaľová, Lenka Kyseľová, Andrea
Pavľaková, Chiara-Kamila Repaská, Ema
Siváková, Šimon Slivko, Denisa Slebod-

níková, Viktória Slebodníková, Daniela
Stanková, Veronika Vargová, Dušan Vojtanek, Klaudia Zajacová.
Z IX.B triedy dosiahli výborné výsledky aj
títo žiaci: Zita Jagačová, Kristína Koperdanová, Soňa Ledecká, Barbora Nemcová,
Stanislav Poklemba.
Celý kolektív pedagogických pracovníkov
praje všetkým deviatakom úspešný štart
na vybranej strednej škole a dobré zdravie. Po ukončení štúdia želáme aj výborné
uplatnenie v živote. Dvere našej školy sú
Vám aj naďalej otvorené!

Ing. Viera Jurečková
výchovná poradkyňa na ZŠ Školská 3

Vážení občania.
Organizátori 45. ročníka Spišských folklórnych slávností sa rozhodli,
že občania Spišského Podhradia dostanú voľnú vstupenku na jeden deň
festivalu podľa vlastného výberu (sobota alebo nedeľa) pre dve osoby.
Vstupenka sa nachádza v dolnej časti titulnej strany občasníka Podhradčan.
Na vstupenke sa nachádza nekopirovateľná ochranná značka
a každý ju môže využiť iba raz. Vážení občania, prajeme Vám príjemný
umelecký zážitok z tohto ročníka Spišských folklórnych slávností,
ktoré sa uskutočnia 24. a 25. 6. 2017 v areály Spišského salaša.

GRAFIKA. REKLAMA. TLAČ.

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

0905 311 115
ywan@ywan.sk
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Podhradčan športový

Futbalová jar
O pár dní sa končí jarná časť ročníka 2016/2017, takže je čas zhodnotiť uplynulý ročník.
A-mužstvo dospelých po reorganizácii vyšších súťaží hralo druhú
sezónu v 4. lige sk. Sever. Tento ročník mužstvo pod vedením trénera Silvestra Janíka si počínalo lepšie, s každým súperom hralo
minimálne vyrovnanú partiu a až na pár zápasov herným prejavom nesklamalo. Po záverečnom 30. kole to už s určitosťou bude
umiestnenie v hornej časti tabuľky a základom bolo, že sme sa
s ľahkosťou vyhli záchranárskym prácam. Stále mladý kolektív je
pozitívnym prísľubom do budúcnosti a v ďalšej sezóne by chcel
umiestnenie ešte vylepšiť, čo je určite reálnym cieľom. Dôležité
bude, aby hráčsky kolektív zostal pokope, prípadne ho ešte skvalitniť počas letnej prestávky príchodmi vhodných typov hráčov.
Dorast pod vedením trénera Mariána Tirpáka si počínal v 3. lige
dominantne. Už v predstihu piatich kôl si vybojoval suverénne víťazstvo v súťaži. Tento celok nemal prakticky konkurenciu počas
celej sezóny a podával vcelku kvalitné výkony zápas za zápasom.
Druholigoví starší žiaci – zverenci trénera Miloša Komaru na je-

4. liga Sever – dospelí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

OŠFK Šarišské Michaľany
ŠK Záhradné
OFK Tatran Kračúnovce
FK Humenné
OFK - SIM Raslavice
OFK Dlhé Klčovo
MŠK Spišské Podhradie
TJ Družstevník Radvaň
MŠK Medzilaborce
F.O. AJAX Pakostov
OŠK Fintice
TJ Sokol Ľubotice
FK Tatran Zámutov
ŠK Štrba
FK Vysoké Tatry
TJ Vyšný Mirošov (odstúpené)

3. liga – dorast U19 PT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MŠK Spišské Podhradie
FK 05 Levoča
TJ Slovan Smižany
OFK Vikartovce
ŠK Harichovce
Slovan FO Markušovce
TJ Tatran Ľubica
FK Prakovce
FK Veľká Lomnica
MŠK Spišské Vlachy
OŠK Spišský Štvrtok
1. MFK Kežmarok
FK SEZ Krompachy
FAM Poprad

Uzávierka ďalšieho
vydania je 31. 7. 2017

Z V R P Skóre B +/26
26
27
26
26
26
27
26
26
26
26
26
26
26
26
0

21
19
14
13
11
11
12
11
11
10
7
7
6
4
3
0

4
3
5
4
8
8
4
6
5
2
6
6
2
5
4
0

1
4
8
9
7
7
11
9
10
14
13
13
18
17
19
0

80:19
61:23
45:29
49:32
53:30
51:41
49:32
45:33
48:48
37:45
24:44
35:57
23:55
28:74
16:82
0:0

67
60
47
43
41
41
40
39
38
32
27
27
20
17
13
0

28
21
5
4
2
2
1
0
-1
-7
-12
-12
-19
-22
-26
0

Z V R P Skóre B +/24
25
24
23
24
25
24
24
23
24
24
24
24
24

20
15
14
13
12
10
11
10
8
9
5
7
5
5

2
4
4
5
3
6
3
1
5
1
8
2
3
1

2
6
6
5
9
9
10
13
10
14
11
15
16
18

81:18
67:23
47:30
69:37
39:35
43:34
39:38
49:64
42:54
23:51
29:37
34:73
27:49
23:69

62
49
46
44
39
36
36
31
29
28
23
23
18
16

26
13
10
11
3
-3
0
-5
-7
-8
-13
-13
-18
-20

seň a od januára pod taktovkou trénera Petra Vandraška si počínali taktiež úspešne. Súťaž ukončia ako aj minulý rok na celkovej
2. priečke, čo je určite pozitívom. Trochu mrzí jediný nezvládnutý
zápas s Vysokými Tatrami, ktorý prakticky rozhodol, že spomínaný
súper sa stane víťazom súťaže. Táto generácia hráčov sa vyznačuje
veľkou futbalovou kvalitou, čoho dôkazom sú odchody Petra Rokytu do Trenčína, kapitána Róberta Brindzu do Bardejova, či najlepšieho strelca súťaže Jakuba Chovanca do Popradu.
U mladších žiakov (tréner Dávid Maliňák a Dárius Vandraško) to
nebolo o umiestnení sa v celkovej tabuľke, výsledky v tejto kategórii sú nepodstatné. Skôr tu išlo o stmelenie kolektívu a postupné
zvyšovanie kvality pravidelným tréningovým procesom. Nepočínali si však zle, potrápili väčšinu súperov a sezónu končia v spodnej
časti tabuľky.
Nedá sa nespomenúť meno našej odchovankyne Veroniky Galarovičovej. Svoje družstvo Partizán Bardejov priviedla ako kapitánka
v tejto sezóne k víťaznému slovenskému double – obhájili víťazstvo v Slovenskom pohári, k čomu pridali aj prvenstvo v najvyššej
ženskej súťaži, čím sa stali majsterkami Slovenska a v budúcom
ročníku budú reprezentovať našu krajinu v ženskej Lige majstrov.

2. liga – st. žiaci U15 sk. C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

FK Vysoké Tatry
MŠK Spišské Podhradie
Spojená škola, Lendak
FK Družstevník Plavnica
TJ Slovan Smižany
MŠK Slavoj Spišská Belá
ŠK Nová Ľubovňa D
FK 05 Levoča
TJ Tatran Ľubica
FK Svit
FK Podolínec
FK SEZ Krompachy
1. MFK Kežmarok
FAM Poprad

2. liga – ml. žiaci U13 sk. C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Spojená škola, Lendak
FAM Poprad
MŠK Slavoj Spišská Belá
ŠK Nová Ľubovňa
TJ Slovan Smižany
FK Podolínec
FK SEZ Krompachy
FK Družstevník Plavnica
FK Vysoké Tatry
FK 05 Levoča
1. MFK Kežmarok
MŠK Spišské Podhradie
FK Svit
TJ Tatran Ľubica

Z V R P Skóre B +/24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

22
20
17
13
13
12
12
12
10
7
6
5
2
2

2
2
2
2
2
3
3
2
4
3
2
1
1
1

0
2
5
9
9
9
9
10
10
14
16
18
21
21

125:20
163:29
79:39
96:42
70:55
60:52
45:37
74:49
62:42
40:88
40:96
35:95
28:150
31:154

68
62
53
41
41
39
39
38
34
24
20
16
7
7

32
26
17
5
5
3
3
2
-2
-12
-16
-20
-29
-29
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24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

23
19
14
12
12
12
12
11
9
8
8
5
2
2

1
1
3
6
5
3
3
3
2
4
4
0
2
1

0
4
7
6
7
9
9
10
13
12
12
19
20
21

107:10
72:36
84:38
61:31
50:22
80:49
41:31
85:53
42:55
79:84
40:55
25:99
25:124
21:125

70
58
45
42
41
39
39
36
29
28
28
15
8
7

34
22
9
6
5
3
3
0
-7
-8
-8
-21
-28
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