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1. 9. 2017 PIATOK

Park kultúry v Spišskom Podhradí
DREVENÍK, VILLA SAXORUM, MARKUŠOVČAN, PIREČKO, CAPRE,
JURAJ HNILICA a BAND, KOMAJOTA, BON JOVI revival

Podbranisko open 2017
V Spišskom Podhradí sa v rozmedzí mesiacov apríl až jún hral premiérovo prvý ročník amatérskej tenisovej ligy pod názvom Podbranisko
Open. Za podpory Oddelenia voľnočasových aktivít MsKS, ktoré hráčom
poskytlo tenisový kurt i priestory na prezliekanie, sa podarilo miestnym
tenisovým nadšencom zorganizovať príjemné športové podujatie. Turnaja sa zúčastnilo 10 hráčov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Z
každej skupiny následne postupovali 4 hráči, ktorí hrali neskôr štvrťfinále, semifinále a finále. Vo finále sa stretli Dávid Maliňák a Ján Sýkora, kde bol úspešnejší druhý menovaný. Tretie miesto v celkovom hodnotení obsadil Peter Kundrát. Turnaja sa zúčastnili: Ján Sýkora, Dávid
Maliňák, Peter Kundrat, Ondrej Ruman, Dárius Vandraško, Erik Novák,
Matúš Kacvinský, Štefan Smik, Dominik Ružbarský a Maroš Dzugas.
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Úspešné a schválené projekty
v meste v 3. štvrťroku 2017.
1. Zberný dvor – Spišské Podhradie
v celkovej výške oprávnených nákladov
297 373,68 € na základe výzvy
OPLZ-PO6-SC611-2017-1 - Výzva zameraná na vybudovanie resp. dobudovanie
systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu. Vybudovanie zberného dvora na umiestnenie veľkokapacitných zberných kontajnerov za účelom
zvýšenia kapacity zberu komunálneho odpadu. Zberný dvor bude slúžiť na dotriedenie separovaných odpadov a krátkodobú
úschovu týchto komodít po dobu pokiaľ
budú odstránené externou spoločnosťou
zodpovednou za odvoz a primeranú likvidáciu týchto odpadov.
Predmetom riešenia je objekt Zberného
dvora, ktorý sa vybuduje na pozemku –

parcela číslo 1884 v katastrálnom území
mesta Spišské Podhradie v areáli Poľnohospodárskeho družstva podielníkov
(Rybníček), v susedstve existujúcej Kompostárne na zhodnocovanie bioodpadu.
Zberný dvor bude tvorený spevnenou
plochou s osadenými objektmi mostovej
váhy, prístrešku pre kontajnery a kancelárie obsluhy váhy a správcu areálu.
Dopravné napojenie bude z existujúceho
vjazdu – križovatky s cestou II. triedy číslo
547 Spišské Podhradie – Spišské Vlachy.
Samotné kontajnery na triedený odpad sú
prekryté otvorenou konštrukciou prestrešenia – je tu umiestnených 5 kontajnerov na
triedený aj netriedený odpad (plasty, sklo,
papier, zmesný odpad, stavebný odpad).

Prestrešenie je tvorené oceľovou otvorenou
konštrukciou s pultovou strechou.
Zberný dvor bude slúžiť ako prechodné
úložisko pre tieto typy komodít: zmesový
komunálny odpad - číslo 200301, papier číslo 200101, plast - číslo 200139, sklo - číslo200102, objemný odpad - číslo200307.
V rámci tejto aktivity sa plánuje zakúpenie manipulačnej techniky – malé dopravné vozidlo a reťazový náves za traktor na
manipuláciu s veľkokapacitným kontajnerom, napr. stavebného odpadu do priestorov zberného dvora.
Mesto je v štádiu podpisovania zmlúv
s Ministerstvom Životného prostredia
a Ministerstvom vnútra SR.

2. Vodovod Spišské Podhradie – Rybníček
v celkovej výške oprávnených výdavkov
141 250,00 € na základe výzvy OPLZ-PO6-SC611-2016-3 - Výzva zameraná na
prístup k pitnej vode.

pu k pitnej vode pre osoby MRK zlepšením
kvality vody prostredníctvom zabezpečenia dostupnosti existujúceho zdroja pitnej
vody.

Realizáciou projektu sa dosiahne naplnenie hlavného cieľa, ktorým je zlepšenie technickej vybavenosti mesta Spišské
Podhradie na Štefánikovej ulici – „Rybníček“, kde sa nachádza 38 bytov nižšieho
štandardu. Mesto Spišské Podhradie tak
zabezpečí hromadné zásobovanie pitnou
vodou pre osoby MRK a zlepšenie prístu-

V lokalite Rybníček, t.j. Štefánikova ulica
sa nachádzajú studne, z ktorých sa zabezpečuje čerpadlom dodávka vody do
jednotlivých bytov. Byty sú vybavené vodovodnými rozvodmi, umývadlami, splachovacími záchodmi a bojlermi na ohrev
vody, každý byt má vlastnú vodovodnú
šachtu a vodomer. Pri lokalite Rybníček

je vybudovaná čistiareň odpadových vôd,
ku ktorej je vybudovaných 450 m vodovodu. Ďalších 565 m, ktoré sú predmetom
predkladaného projektu, bude zabezpečovať prívod pitnej vody pre byty nižšieho
štandardu z hlavného vodovodu (ktorého koniec je v súčasnosti pri ČOV). Voda
z miestnych malých zdrojov – studní - má
obmedzenú kapacitu a kvalitu.
Mesto je v štádiu podpisovania zmlúv
s Ministerstvom Životného prostredia
a Ministerstvom vnútra SR.

V septembri začíname s rekonštrukciou
bývalej reštaurácie Raj
Mesto bolo úspešné v projekte Rekonštrukcie budovy bývalej
Reštaurácie Pod hradom (Raj) v Spišskom Podhradí.

Názov stavby: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy s.č. 797, Spišské Podhradie.

Získali sme dotáciu vo výške 501 037,21 €. Tieto financie sa použijú na rekonštrukciu strechy, zateplenie budovy, rekonštrukciu kotolne a kúrenia, výmenu elektrických rozvodov a svietidiel, výmenu rozvodov vody, výmenu vchodových dverí a okien,
na nainštalovanie rekuperácie vzduchu.

Začiatok prác: september 2017
Plánované ukončenie: november 2017
Dodávateľ stavebných prác: Transtech, a. s. Jilemnického 4, Prešov
Stavebný dozor: Ing. Peter Palenčár
Stavebné náklady po verejnom obstarávaní : 340 347,62 €

informačný Podhradčan
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Podané nové projekty:
1. Obnova budovy ZUŠ – Spišské Podhradie, parc. č. : 103/2
28. 06. 2017 sme podali žiadosť o Nenávratný finančný príspevok
na Ministerstvo Životného prostredia SR
názov projektu: Obnova budovy ZUŠ – Spišské Podhradie, parcela č. : 103/2
kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19
výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo
strany žiadateľa stanovená z celkových oprávnených výdavkov predstavuje čiastku 1 300 000,00 €.
Cieľom projektu, Obnova budovy Základnej umeleckej školy –
Spišské Podhradie“ je znížiť energetickú náročnosť a prispieť

k zlepšeniu vplyvu budovy na životné prostredie a súčasne tak
k ochrane zdravia ľudí. Výsledným efektom je sanácia verejnej
budovy, úspora verejných prostriedkov, skvalitnenie a zlepšenie
podmienok pre žiakov a pracovných podmienok pre zamestnancov ZUŠ.
Zároveň vytvoríme pre širokú verejnosť priestory na kultúrne vyžitie a povzbudenie našich mladých umelcov pri kultúrnych vystúpeniach v koncertnej sále Základnej umeleckej školy.
Ak budeme úspešní v tomto projekte tak mesto získa okrem iného koncertnú sálu v kapacite 300 miest na sedenie.

2. Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí
Mesto podalo žiadosť o nenávrátny finančný príspevok na Ministerstvo Životného prostredia SR.
Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí,
výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo
strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov predstavuje čiastku 500 000,00 €
kód výzvy, t.j. OPKZP-PO2-SC211-2017-21.
súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu v objeme min. 5% z celkových oprávnených výdavkov,
súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdav-

kov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
Celkové náklady 500 000,00 €, 5% 25 000,00 €.
Účelom predmetnej stavby je protipovodňová ochrana ulice
Dr. Špirku v meste Spišské 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.
Spevnenie brehov je navrhované dlažbou z lomového kameňa.

Investície z vlastných zdrojov
Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia
– spevnené plochy – Palešovo námestie – západ
Predmetom tejto stavby je obnova časti Palešovho námestia, konkrétne spevnených plôch na Palešovom námestí - západ v Spišskom Podhradí - priestor medzi farským úradom a kostolom.
Zámerom mesta so súhlasom farského úradu je vybudovanie parkoviska s kolmým státím v počte 22 osobných vozidiel.
Naším cieľom je v prvej fáze vytvoriť priestor na parkovanie, povrch bude zatiaľ zo štrkodrvy vymedzený obrubníkmi. Stavebným
prácam predbieha dôkladný archeologický prieskum a prekládka
oplotenia pri kostole.
Táto stavba nebude s konečným povrchom – dlažbou, ale aj tak
určite prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie v tejto časti nášho
malebného mestečka.

MVDr. Michal Kapusta
primátor mesta
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Sociálna služba pre dôchodcov
– zabezpečenie stravovania (obedy)
Mesto Spišské Podhradie zabezpečuje stravovanie – obedy
pre dôchodcov prostredníctvom Domova sociálnych služieb
sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie. Služba
sa poskytuje dôchodcom, ktorí majú trvalý pobyt v Spišskom
Podhradí a v mestskej časti Katúň. Túto službu zabezpečujeme už viac ako 20 rokov.
Aktuálne poskytujeme obedy priemerne 109 dôchodcom,
z toho je 20 dôchodcom zabezpečená donáška obedu do domu.
Donáška obedov do domu je určená pre tých dôchodcov, ktorí
už nie sú fyzicky schopní si obed doniesť domov, napríklad kvôli nepriaznivému zdravotnému stavu. Donášku zabezpečujú 3
pracovníčky, ktoré sú zaradené do aktivačnej činnosti prostredníctvom úradu práce. Pracujú každý pracovný deň.
V roku 2016 zabezpečovalo mesto stravu priemerne pre 94
občanov. Ročne bolo vydaných 21 377 obedov, z toho donáš-

ka bola poskytovaná 22 občanom. Donášku zabezpečovali 4
pracovníčky – rozniesli 4 488 obedov. Cena stravného lístka je
1,54 €/obed. Táto cena nebola zvýšená od roku 2009.
Týmto chceme oznámiť dôchodcom, ktorí využívajú službu
stravovania, že od 1. 9. 2017 sa zvyšuje cena stravného lístka
na sumu 1,72 €. Zvýšenie ceny stravného lístka je určené na
základe sumarizácie nákladov na prípravu jedál, v súlade s vývojom cien potravín, energií a ostatných komodít súvisiacich
s ich prípravou. Príspevok poskytovaný mestom na stravovanie dôchodcov ostáva nezmenený, t. j. podľa výšky a druhu
dôchodku: 0,33 €, 0,23 €, 0,17 €.
Sme radi, že táto služba sa osvedčila a dôchodcovia sú spokojní.

Mgr. Milada Kapustová
sociálne oddelenie MsÚ

úplna kratkodobá uzávierka cesty II. triedy

II/547 Spišské Podhradie – Spišské Vlachy
z dôvodu opravy priecestnej konštrukcie na železničnom priecestí trate

od 26. 9. 2017 od 7.00 do 27. 9. 2017 do 19:00
Posledné zbohom
Dňa 1. júla 2017 nás bez rozlúčky, potichu, vo veku 73 rokov a v skromnosti navždy opustila PhDr. Monika Varsányiová, CSc., ktorá sa do povedomia Podhradčanov zapísala ako autorka novely Spišské párky. Táto
útla knižka nás navždy spojila a stala sa symbolom.
Drahá Monika, poznali sme Ťa ako spisovateľku, novinárku,
vedkyňu, priateľku. Na uvedení knihy do života sme Ťa prijali
DOMICIL-om za čestnú Podhradčanku. Teraz sa s Tebou lúčime.
Ďakujeme, že si nám dala odkaz pre budúce generácie, lebo to
bolo tvoje poslanie, ako si sama povedala:
„Ako povinnosť voči predkom, aj ako živý odkaz potomkom“.
Veríme, že spíš v nebeskej kolíske obklopená svojimi blízkymi
a hrdým dedom, ktorý listuje v knihe o párkoch a prísnym okom

dozerá na nebeských cherubínov, ktorí Ťa šelestom svojich krídel kolíšu a strážia večné sny, za sladkého spevu serafínov.
Želáme Ti, aby si bola zaslúžene šťastná a spomínala
na
odkazy,
ktoré
si
nám
zanechala:
O škriatkovi na Sivej brade; o škovránkovi, ktorý letí k slnku
a nesie tulipán; o slzách, ktoré umývajú dušu od bolesti; o piatich čiarach bodkovaných notami, lebo oblažujú utrápený svet…
Dúfame, že tam hore je to tak, ako si si to predstavovala:
…keď tvoje boľavé srdce zaspalo, aby si stretla mamičku,
ktorá Ťa bude hladiť po hlávke a prikryje teplou prikrývkou. „Spinkaj, poklad môj sladký… Ty moja kolísočka…“
Si milovaná!

Mgr. Mária Litecká, Cecília Valková,
PaedDr. Marta Lacková

historický Podhradčan
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Nová diaľková linka
na trase Spišské Podhradie - Poprad!
Prešovský samosprávny kraj na základe požiadavky poslancov prešovského samosprávneho kraja zriaďuje mimoriadnu zmenu
cestovného poriadku a zavedenie novej linky 704418 s platnosťou od 1. 9. 2017. Ide o zrýchlenú diaľkovú linku na trase Spišské
Podhradie s odchodom - 6.00 hod., Levoča - s odchodom 6.20 hod., Poprad - s príchodom 6. 47 hod. Reagujeme tým na požiadavku a potrebu verejnosti k rýchlemu dopraveniu sa v ranných hodinách do práce a do škôl v Popradskom okrese.

Mgr. Miloslav Repaský, Poslanec PSK

Firma KE Prešov Elektrik, s. r. o.,
príjme do pracovného pomeru
montážnych pracovníkov
do 3-zmennej prevádzky
na jednoduchú montáž
káblových zväzkov.
Práca v klimatizovanom,
čistom a neprašnom prostredí.
Zabezpečená je doprava
do firmy aj späť.
Významné životné jubileá oslávili a oslávia
70 r.
Ľubomír Forgáč
František Ľach
Stanislav Kolačkovský
Július Uharček
Michal Majdák
Elena Pješčáková
Mária Vavrová

Magdaléna Staňová
Emília Lisoňová
Emília Pravlíková
Elena Zelená
Mária Brnčíková
Alžbeta Brezovská
75 r.
Jozef Vaško

Marta Šellengová
Marta Zelená
Verona Louvarová
80 r.
František Nesladek
85 r.
Ján Griger
Filoména Berková

90 r.
Štefan Holič
Anna Smiková
95 r.
Ján Hlavčák
Mária Šmotková

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

Pavol Kopaňák

Opustili nás
nar. 1942

Mária Antalíková
Helena Kováčová

nar. 1919
nar. 1921

Sidónia Krupová
Monika Lisoňová

nar. 1939
nar. 1980

Rodinám príbuzných vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Vás srdečne pozýva na

Mestské kultúrne stredisko

Sprievodné akcie: maľovanie na tvár,
detský kútik pre deti, nafukovacia atrakcia
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O podhradskom vtáctve

„Křidýlko, nebo stehýnko?“
„Křidýlko, nebo stehýnko?“ - pýta sa nás
potmehúdsky rozkokošene žlčovitý Louis
de Funés z filmového plagátu jednej z kultových francúzskych komédií sedemdesiatych rokov. V úlohe špičkového parížskeho
gastronóma, elitného gurmána a famózneho degustátora dobre vie, že povahu
ľudí prezradí ich žalúdok.
Jedni jedáci dávajú prednosť solídnemu,
pevne do zeme zapretému, dobre urastenému, svalnatému stehienku z mäsitej
zadnej šunky, v zlatistej farbe grilovacieho
korenia, s voňavo prepečenou, chrumkavou kôrkou a šťavnatou chuťou „gurmánskej extázy“.
Druhí labužníci zas uprednostňujú jemné a krehké, rafinovane diétne, páperovo
nadýchané, éterické krídelko, ktoré tak
ľahúčko poletuje v rukách hodovníka, že
môže až s lahodnou chuťou „manny nebeskej“ vzlietnúť nahor k oblohe aj spolu
s ním. Zvlášť, keď je ešte kulinársky delikatesne dozdobené períčkom exotov,
či iného „vtáctva nebeského“, ako to býva
v noblesných parížskych „le grand restaurant“ dobrým zvykom. Hotové „nebíčko
v papuľke“.
A takéto dva protichodné ľudské prototypy, ako ich so svojou hektickou vervou odhaľuje „monsieur de Funés“ v Paríži, sa samozrejme vyskytujú aj všade inde, a určite
i v našom Podhradí. Zemití jedáci kyprých
šťavnatých stehienok, oproti oduševneným obdivovateľom subtilných krehkých
krídelok. Preferenti vtáctva pozemského –
osožného, oproti obdivovateľom vtáctva
nebeského – okrasného. Stehná pozemské
kontra krídla nebeské. Hydina hrabavcov
proti perutiam spevavcov. Brojlery kontra
exoty. Úžitok versus zážitok.
Tí prví, zemití jedáci sú v našej ľudovej
tradícii hlboko zakorenení. Veď „jesť sa
musí“ a „chlieb náš každodenný daj nám
dnes“. Koňa, či kravu si nemohol dovoliť
každý gazda, ale zato na takmer každom
spišskom dvore pobiehali hojné kŕdle kotkodákajúcich vajconosných sliepok i statné kohúty kikiríkajúce do zachrípnutia,
až dovtedy, kým neskončili na nedeľnom

pekáči. Neskôr, za socializmu, tak ako sa
sceľovali políčka a zjednocovali sa poľnohospodárske družstvá, tak sa skolektivizovali i naše nosnice a združili sa na chýrnej
podhradskej hydinárskej farme. Po nežnej
revolúcii, keď sa otvorili hranice, vtrhlo, či
skôr vletelo k nám aj zámorské úžitkové
vtáctvo. Vraj funguje pštrosia farma kdesi
pri Bugľovciach, ale o pštrosom „křidýlku nebo stehýnku“ v našich „marketoch“
vôbec nechyrovať. Zato však naša domáca hydina sa po zmene režimu vytratila
z našich dvorov, a kohútika so sliepočkami
bude treba zanedlho vystaviť, popri ovečkách a kozičkách, v tých detských oborách
na Spišskom salaši, ako bežne nevídavanú atrakciu. A takisto sa vytratili z dvorov
i morky, husi, či kačky, a gazdovia sa už
nechvália dosiahnutou jatočnou váhou
svojich najlepších vykŕmencov, a ani gazdiné sa už nepýšia znáškou svojich najproduktívnejších kvôk. A na hlavnej ceste pred
Margecanami, stojí postarší pútač, reklamujúci podnikový chov a predaj hydiny,
a čuduj sa svete, aj „výrobu vajec“. Vždycky, idúc popri ňom, neveriacky žasneme,
ako ľahko sa dá vyriešiť tá úžasná a nepochopiteľná záhada vzniku nového života.
Už netreba kohúta, ani sliepky, gordický
uzol rébusu o prvotnosti sliepky či vajca
bol statočne rozťatý - my ho jednoducho
vyrobíme. Už chýba len dopísať to komunistické - a ešte „rozkážeme větru dešti.“
Tí druhí chovatelia, na rozdiel od producentov mäsa a vajec, nesledujú váhu
a nosnosť svojich operencov, ale naopak
pred priťažujúcou telesnou hmotnosťou
favorizujú ich vzletnú letovú ľahkosť.
Oceňujú, pre tých prvých zbytočné a neužitočné perie, zvlášť jeho usporiadanie
a zoradenie, ako nevyhnutnú podmienku dobrého letu, a aj jeho vyfarbenie ako
ďalší, estetický dôvod chovu. Holubári vystávajú na dvoroch celé hodiny s k oblohe
vyvrátenými hlavami a uznanlivo sledujú
krúženie a vzdušné manévre holubích kŕdľov. Svojich obľúbencov, svojich hrvoliakov
a kotrmeliakov, letúňov aj obrov, papučiarov i poštárov, rozpoznajú aj vo veľkom,
pre nás laikov úplne homogénnom vtáčom
húfe. Exotisti zas celé odpoludnia nadšene
presedia pred klietkami svojich kanárikov

a zebričiek, anduliek či korel, fascinovaní
pestrofarebnou nádherou ich prepychového hýrivého „ošatenia“, očarení ich vtáčimi
rituálmi i bizarnými „áriami“ vášnivého
vyspevovania. Takýmto vtáčim „koníčkom“ prepadne človek väčšinou už v skorej mladosti, a ak sa „nelieči“, „trpí“ touto
krásnou „chorobou“ až do dôchodku. Mnohých našich mládencov sa rodičia snažili
odmala prevychovať, preučiť z „křidýlka
na stehýnko“, zo z ich pohľadu neužitočnej a pochabej zábavy, na podľa nich užitočný a prospešný mäsochov. Od rodičov
koľkých podhradských rovesníkov sme sa
už napočúvali :„Teľe mechy zarna už požreli te jeho holuby, že už mohol calu šviňu
vychovac! Ej, ten Vlado!“ Iný zas, trebárs
Ľubo, ešte ani nebol vyučeným stolárom,
a už zmajstroval pre svojich exotických
vtáčikov veľké klietky a voliéry, ktorými zapratal celú svoju detskú izbu. A o tom, že
podhradskí holubári sú verejnosti známi,
svedčia aj reklamné pohľadnice, ležiace
na pulte informačného strediska až hen,
v Košiciach. Je na nich aj niekoľko záberov domácej holubárskej partie v penzióne
Podzámok. Ale úplným top vrcholom rebríčka podhradského vtáctva je sokoliareň
pod Spišským hradom. Stvorila ju výbušná zmes lásky a obdivu nášho domáceho
podhradského sokoliara a chovateľa Miloša k svojim lietajúcim dravcom. Podhradčania i návštevníci nadšene oceňujú túto
vtáčiu raritu, ktorej sa iste treba venovať
celým srdcom a všetkými silami. To nie je
ten lukratívny predaj ovčieho syra v kolibkách vyrastajúcich popri ceste, to je výlučne vec vášne /vstupné len dobrovoľné/. Je
to úplné uprednostnenie voľného dravčieho „křidýlka“ pred výnosným fastfoodovým chicked fried „stehýnkem“.
Všetci máme v sebe vrodenú, podvedomú
túžbu lietať, byť voľný ako vták, zbaviť
sa tiaže pozemskej, atď., atď.… Niektorí
menšiu, iní väčšiu. Tí prví „prízemnejší“
by si z apetítneho podnosu monsieura de
Funnésa iste vybrali stehienko, tí druhí,
„vzletnejší“, zase naopak krídelko. „De
gustibus non est disputandum „ - Proti
gustu, žiaden dišputát.

Marian Dzurík
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S výrazom lásky trvám
kniha o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi
Nedávno sa mi dostala do rúk kniha
HEDr. Ľuboslava Hromjáka PhD., objemná hmotne, ale ako sa čítaním ukáže, objemná najmä duchom, venovaná životu
a dielu spišského biskupa Jána Vojtaššáka, pod názvom „S výrazom lásky trvám“.
Na recenziu v zmysle profesionálneho
posúdenia, ako by to urobili rozhľadení
a fundovaní vedci a historici, sa necítim
povolaná, a už vôbec nie erudovaná. Ostanem v koryte malej riečky laika, v dobe,
z ktorej pochádzam, pri názore človeka,
ktorý dnes pozerá na dianie okolo seba
z akejsi základne stabilného hodnotového spektra, ktoré dostal do vienka od
svojich predkov.
A preto neakceptuje názory hneď a hocikoho, bez toho, aby si kládol otázky, kdeže je tá pravda, čo zvyčajne očiam býva
skrytá?
Záujem o život a dielo Jána Vojtaššáka
neklesá. Azda preto že, pohľady na osobnosť spišského biskupa sa stále, ešte aj
viac ako 50 rokov po jeho smrti, delia na
dva prúdy: pre a proti. Zatiaľ čo on sám,
hodnotený jednou stranou ako kontroverzný, spí svoj večný sen iste pokojne
v Katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule, na mieste, kde vyoral svojou činnosťou v službách cirkvi a vlasti hlbokú
brázdu a zanechal stopu, ktorá akosi nestráca ani svoje obrysy, ani svoju hĺbku.
Mnohým kľudný spánok, v súvislosti
s ním, pravdepodobne chýba. Otázkou
je, prečo vlastne až tak veľmi, že cítiť
nepokoj v hodnotiacich úsudkoch. Pojem
„kontroverzia“ vysvetľuje Malý synonymický slovník ako - spor, hádku, roztržku,
nezhodu. Toto všetko je však záležitosť
dvoch strán. Človek ako jedinec by podľa toho mal byť v spore, hádke, nezhodách sám so sebou. Biskup Vojtaššák

však práve taký nebol. Pevný, neoblomný
a nezlomný, odhodlaný priniesť za svoje
presvedčenie, vieru, idey, aj obete.
Autor hovorí, že viaceré polemiky „odrážajú nevyrovnanosť slovenskej spoločnosti so svojou minulosťou a nevysporiadanie sa spoločnosti s totalitnými
režimami. Vojtaššák „nepatrí medzi kontroverzné osoby, ale kontroverzná bola
doba, v ktorej žil…“
Rovnako kontroverzné sú názory, ktoré
hodnotia takto osobnosť, ktorá nemá nijako narušenú integritu a je homogénna.
Ľuboslav Hromják vynaložil veľa síl, odviedol veľký kus poctivej a zanietenej
práce, aby zdokumentoval, vedecky podložil, potvrdil a dokázal dať do súvislostí
jednotlivé činy Jána Vojtaššáka v jednotlivých etapách jeho bohatého života.
Biskup Ján Vojtaššák zažil obdobie, kedy
násilná maďarizácia obyvateľstva Uhorska kulminovala, pocítil zánik Rakúsko-Uhorska, zrod prvej československej
republiky, prvú, i druhú svetovú vojnu,
nástup komunistov. S prehľadom človeka rýdzeho charakteru, videl kontroverzie nastupujúcich, či odchádzajúcich
čias a preto bol mnohým, pre svoje jednoznačné a pevné názory na poslanie katolíckej cirkvi v spoločnosti, tŕňom v oku.
Jeho kabát však farbu nezmenil. Pevný
a nepoddajný, verný „magistériu Cirkvi“,
zaslúžil sa o všestranný duchovný rozvoj
spišskej diecézy, uskutočnil reformu formácie kléru spišskej diecézy v Spišskom
kňazskom seminári, „ktorý posunul na
európsku úroveň“, rovnako aj v Učiteľskom ústave na Spišskej Kapitule. Dal
zriadiť vedeckú seminárnu knižnicu, rozširoval sieť charitatívnych pobočiek po
celom Slovensku. Činnosť a pôsobenie

biskupa Jána Vojtaššáka v rokoch prvej
slovenskej republiky a v časoch budovania ľudovodemokŕatického režimu až po
jeho politickú perzekúciu, väzenie a internáciu v rokoch 1948-1965, venuje autor
osobitnú pozornosť. „Súhrnne poskytuje
rôznorodú literatúru, nadväzuje na doterajšie známe poznatky, rozpracúva ich,
analyzuje a prináša ďalšie mnohé nové
poznatky o tejto osobnosti na základe
doposiaľ nepublikovaných archívnych
prameňov. Monografia o spišskom biskupovi Jánovi Vojtaššákovi, v snahe o čím
najobjektívnejšie spracovanie osobnosti,
je výsledkom dlhodobého historického
bádania v desiatkách domácich a zahraničných archívov, z ktorých najvýznamnejšie sú archívy Svätej stolice, ktoré
navyše sú pre mnohých slovenských historikov predovšetkým z jazykových dôvodov nedostupné.“
Kniha S výrazom lásky trvám, sa nedá
prečítať jedným dúškom, lebo je to čítanie o zložitostiach vo vývoji spoločnosti,
a tým i komplikovaných podmienkach
fungovania ľudskej bytosti v jej mantineloch. Nech by tá bytosť bola svetlom
v srdci národa, jeho potechou, i nádejou,
symbolom bohabojnosti, mravnosti katolíckej cirkvi, neminie ju zloba tých zo
suterénu človečenstva.
Ako a prečo sa všetko dialo tak a nie ináč,
v spletenci vzťahov, vplyvov, postojov,
charakterov, interpretácií vtedy a napokon ešte aj dnes, to sa autor snaží dokumentovať svojou knihou. Vedomý si toho,
že téma Ján Vojtaššák je veľmi zložitá
a preto si „bezpochyby zaslúži zásadný
historický výskum sine ira et studio“ (bez
hnevu a zaujatosti).
Aby už nastal mier pod olivami.

Monika Varsányiová
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Recykluj a vyhraj
14. ročník súťaže s firmou Milk-Agro, spol. s r. o.
V tomto školskom roku sa naša škola ZŠ, Školská 3 tak ako aj po
iné školské roky, teda už tradične zapojila do zberu viečok a tetrapakov z mliečnych výrobkov SABI. Do zberu sa zapojilo 25 žiakov
z celej školy a nazbierali spolu neuveriteľných 348 kg a 964 g tetrapakov z mlieka SABI, t. z. v prepočte na každého jedného z nich
908,84 g. Získali sme 3. miesto zo všetkých 16 škôl v kategórii B4.
Najlepšou zberačkou sa stala Andrea Benková z 9. B triedy, ktorá nazbierala 106 kg a 566,67 gramov.
Všetkým zberačom ĎAKUJEME a už teraz sa tešíme na ďalší školský rok!!!

Spracovala: PaedDr. Marta Lacková

Začiatok novej sezóny 2017/2018
Predchádzajúca sezóna je za nami, v ktorej sme skončili na
relatívne úspešnom 9. mieste v strede tabuľky. Hráči dostali
2-týždňové voľno, po ktorom sa začala letná príprava. Počas letnej prestávky nastalo v našom kádri niekoľko zmien.
Svoje pôsobenie ako tréner ukončil Silvester Janík, ktorého
nahradil ambiciózny Branislav Minďáš z Levoče. Odchody:
Martin Ďurica (Sp. Hrhov), Matúš Eliáš (Sp. Hrhov), René
Zezula (práca). Príchody: Kristián Dzurilla (SNV), Samuel
Novák (Levoča), Tomáš Ďurák (Dúbrava), Šimon Dunajčan
(Smižany), Norbert Jochman (Bystrany), Adam Košalko (Bardejov), Kristián Blahovský (odchovanec z dorastu)

Goethe-zertifikat B1
jazyková skúška z NEMECKÉHO JAZYKA
Žiačky zo Základnej školy na Školskej ulici č. 3 v Spišskom Podhradí, Chiara Kamila Repaská a Veronika Vargová, obe z 9.
A triedy sa 25. marca 2017 zúčastnili veľmi dôležitej jazykovej
skúšky, ktorá istotne prispela ku smerovaniu ich ďalšej životnej
študijnej dráhy. Pod vedením svojej učiteľky PaedDr. Marty Lackovej absolvovali skúšku z nemeckého jazyka na jazykovej škole
REBOLI v Košiciach.

Súpiska hráčov A-mužstva: Samuel NOVÁK, Ľubomír
FRANKO, Kristián DZURILLA, Tomáš ĎURÁK, Filip ROKYTA, Šimon DUNAJČAN, Adam KOŠALKO, Dávid BLAHOVSKÝ,
Matúš KACVINSKÝ, Pavol PAPCÚN, Dávid MALIŇÁK, Dárius
VANDRAŠKO, Adam CEHUĽA, Adam TIRPÁK, Miroslav MIROSSAY, Tomáš FERENC, Erik MALIŇÁK, Ján SÝKORA, Kristián BLAHOVSKÝ, Erik MALIŇÁK

Skúška dokumentuje 3. stupeň - B1 - Spoločného európskeho referenčného rámca. Jeho získaním kandidát preukáže solídne základné znalosti nemeckého jazyka, ktoré mu umožňujú jazykovo
sa orientovať vo všetkých dôležitých situáciách bežného života
vo verbálnej aj v písomnej forme. Goethe-Zertifikat B1 je akceptovaný v súkromných aj štátnych firmách v SRN, Rakúsku aj vo
Švajčiarsku ako doklad o solídnych základných znalostiach nemeckého jazyka.

Dorast historicky postúpil do druhej dorasteneckej ligy, táto
súťaž sa v našom meste ešte nehrala. Pracujú pod vedením trénerského dua Marián Tirpák (starší dorast) a Peter
Vandraško (mladší dorast). Aj týmto Vás pozývame na ich
zápasy proti takým mužstvám ako Humenné, Vranov n/T,
Lipany, Stropkov, či Poprad. Sami sme zvedaví, ako dopadnú ich merania síl vo vzájomných dueloch. Žiaci ako aj
v minulej sezóne pokračujú v druhej lige dvojičiek starší žiaci
+ mladší žiaci. Ich trénermi sú Dárius Vandraško a Martin
Ďurica. Prípravka (1.-4. roč. ZŠ) pod vedením trénera Vladimíra Šolca začína trénovať ako obvykle od prvého školského týždňa v septembri. Radi preto privítame nových adeptov a záujemcov o futbal a celkovo o šport, hlásiť sa treba
u jednotlivých trénerov prípadne v Oddelení voľnočasových
aktivít MsKS na Školskej ul. 10.

PaedDr. Marta Lacková
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Naši fyzici boli opäť úspešní
Končí školský rok. Je tu čas hodnotenia práce žiakov. Mnohí sa zúčastnili rôznych súťaží a olympiád. Jednou z nich bola opäť fyzikálna olympiáda. Zúčastnili sa jej aj žiaci zo Spišského Podhradia.
Tento rok bol už 58. ročník. Z domáceho kola postúpili na okresné
kolo žiaci 8. ročníka v kategórii F a deviateho ročníka v kategórii
E, ktoré sa opäť uskutočnilo v Základnej škole G. Haina v Levoči.

Úlohy sa týkali rôznych fyzikálnych oblastí - Archimedov zákon,
rovnováha na pákach, pohyb telies, elektrický obvod, zákon dopadu a odrazu, výkon telesa, prúdenie kvapaliny. Tento rok žiaci
zo Spišského Podhradia opäť bodovali na najvyšších miestach.
Povšimnutiahodná je aj práca učiteľov zo Spišského Podhradia,
ktorí žiakov na súťaž pripravili. V každom riadku v nasledujúcich
tabuľkách je Spišskopodhradčan.
10 bodov mohol žiak získať za kompletné riešenie úlohy. Na riešenie príkladov mali 4 hodiny. Krajského kola v Prešove sa zúčastnili žiaci Júlia Dindová a Šimon Slivko. Aj tam statočne bojovali.
Na obr. v popredí zľava Mgr. Katarína Belinská, Šimon Slivko, Júlia Dindová počas pokynov k súťaži na Krajskom kole fyzikálnej
olympiády v Prešove.
Za dosiahnuté úspechy žiakom aj touto cestou blahoželáme
a ďakujeme za reprezentáciu mesta, ale aj okresu.

Ing. Jozef Dinda,
predseda Okresnej komisie fyzikálnej olympiády v Levoči
V kategórii E sa na prvých miestach umiestnili v okresnom kole títo žiaci:

1
2

Meno a priezvisko

Škola

Vyučujúci

1

2

Júlia Dindová
Šimon Slivko

ZŠ Školská, Sp. Podhradie
ZŠ Školská, Sp. Podhradie

Mgr. Katarína Belinská
Mgr. Katarína Belinská

7
10

7
0

Body
3 4
6
6

0
0

spolu
20
16

Ôsmaci získali taktiež popredné miesta::

1
2

Meno a priezvisko

Škola

Vyučujúci

1

2

Boris Kovalík
Martin Strážik

ZŠ Palešovo. nám., Sp. Podhradie
Gymnázium J. Francisciho

Ing. Jozef Dinda
Mgr. Galina Kacejová

2
6

8
4

Body
3 4
5
4

1
1

spolu
16
15

Rozlúčka predškolákov s Materskou školou
Chodili do Materskej školy 3, niektorí aj 4 roky…A prišiel ten deň, keď sa
s materskou školou a so svojimi druhými mamkami museli rozlúčiť. Kto?
No deti z triedy „Mravčekov“. Všetci
vyrástli a čaká ich ďalšia životná eta-

pa- nástup do Základnej školy. Pani
učiteľky a šikovné mamičky pripravili
deťom krásnu rozlúčku- slávnostné
posedenie a rozlúčkovú diskotéku. Detičky sa rozlúčili so všetkými ostatnými
deťmi a samozrejme aj s pani učiteľkami a zamestnancami MŠ. Dostali
aj krásne darčeky, o ktoré sa v prvom
rade postarala naša šikovná mamička
Mgr. Lucia Orlovská, hlavne zháňaním
sponzorských darov. Deti sa krásne zabavili a s materskou školou rozlúčili.
Tešia sa už na nové zážitky, ale v Základnej škole. Prajeme im veľa síl a trpezlivosti pri učení.

Ďakujeme sponzorom: Kolkáreň JSJ, Galantéria p. Beličáková, Galantéria p. Jurkovský, Imperio bar, Fachman - p. Gallovič, p. Miloslav Vanc, p. Pacovský, Textil
Vanessa, p. Skovajsová.

Mgr. Erika Vlkolinská

Uzávierka ďalšieho
vydania je 31. 7. 2017
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