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Advent je náročná cesta. Vyžaduje si zapretie, vytrvalosť, výdrž. Nie je to však cesta bez konca.
Adventná radosť vrcholí v narodení Pána a v novom narodení sa nás samotných.
Nech toto adventné obdobie bude pre nás všetkých požehnaným časom.
mvdr. Michal Kapusta, primátor mesta

Spišské EXODY a ich význam v našom priestore
V júli tohto roku sa v našej synagóge uskutočnila v rámci projektu Nová synagóga v spolupráci s občianskym združením Krásny
Spiš výstava Fera Guldana pod názvom Spišské EXODY. Výstava
Spišské EXODY, ktorá je známa po celom Slovensku, reflektuje
tragické udalosti 20. storočia, ktoré do značnej miery ovplyvnili dnešnú spoločnosť. Exody, čiže odchody, ktoré boli v našom
priestore nedobrovoľné, sú stále zahalené rúškom neznalosti.
Vysídlenie alebo vyhnanie rôznych skupín obyvateľstva z úze-

mia dnešného Slovenska mali tvrdý dosah na vtedajšiu spoločnosť a zanechávajú nespočetne veľa otázok, na ktoré je práve
v súčasnosti potrebné odpovedať. Príčiny odchodov boli rôzne:
politické, náboženské, sociálne, národnostné. Je všeobecne
známe, že nešlo len o odsun obyvateľstva, ale aj o jeho cielenú likvidáciu. Výstava Fera Guldana približuje deportácie Židov,
vysídlenie karpatských Nemcov, Maďarov a Čechov, gulagy, likvidáciu cirkví, kňazov a rehoľníkov, buržoázie, slobodného roľníctva, represie na Rómoch či odchod obyvateľstva za prácou do
Ameriky. Všetky tieto udalosti mali ničivé následky nielen na represiami postihnutých obyvateľoch, ale aj na tých, ktorí na Spiši
ostali. Následky exodov nesieme vo svojom (nielen) kultúrnom
chápaní dodnes. Aj v Spišskom Podhradí sa v minulosti nachádzalo množstvo etník, národností a konfesií, ktoré v minulom
storočí padli za obeť represívnym režimom. Je dôležité, aby sme
dedičstvo týchto ľudí a odkaz ich utrpenia poznali a pomohli šíriť ďalej, aby ich osud neostal zabudnutý.

Barbora Ilečková, Mestské kultúrne stredisko
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Podhradčan informačný

Úspešné a schválené projekty
v meste v 4. štvrťroku 2017

Mesto získalo ďalších pol milióna eur do Spišského Podhradia z európskych fondov. V tomto roku sme obstáli v ďalšom projekte
pri získavaní financií zvonku. Názov projektu: Prestavba a prístavba časti Materskej školy v Spišskom Podhradí. Celkové oprávnené náklady 524 600,00 €. Stavba je rozdelená do samostatných stavebných objektov:

SO – 01 – Prestavba objektu „Starý jarok“ na Materskú školu
Navrhované investičné náklady budú zamerané na prispôsobenie jestvujúceho
historického objektu „Starý jarok“ pre potreby materskej školy s možnosťou vytvorenia dvoch samostatných tried materskej
školy.

Prízemie – miestnosti vstupu a schodiska,
šatňa žiakov, toalety a kabinet učiteliek
MŠ, jedáleň žiakov a výdaj stravy, ktorý je
napojený na spojovaciu chodbu. Na prvom
poschodí budú dve triedy – herne. V podkroví ďalšie dve triedy – spálne.

Túto budovu mesto zakúpilo pred 2 rokmi
za 36 000,00 €

SO – 02 – Prístavba spojovacej chodby
Prízemný jednopodlažný objekt bude spĺňať účel prepojenia hlavnej budovy s navrhovanými novými triedami MŠ.

SO – 03 – Zníženie energetickej náročnosti
Materská škola je trojbloková stavba navzájom poprepájaná komunikačnými

chodbami. Stavba pozostáva z troch pavilónov, A, B, a C,

Ide o zateplenie celej pôvodnej budovy
materskej školy.

SO – 04 – Prestavba a modernizácia kuchyne MŠ
Prestavba a modernizácia kuchyne MŠ
je vyvolaná akcia dôsledkom vytvorenia dvoch nových tried a ich zásobovanie
jedlom (desiata, obed a olovrant). V areáli bude vybudované nové detské ihrisko

a nové triedy budú zariadené novým nábytkom.
Bol by som veľmi rád, keby sme v septembri 2018 mohli už tieto nové priestory využívať naplno.

EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zníženie energetickej náročnosti
administratívnej budovy s.č.797, Spišské Podhradie
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum začatia realizácie projektu: 05/2017

Dátum ukončenia realizácie projektu: 11/2018

Nenávratný ﬁnančný príspevok: 467 634,13 EUR

Čaká nás veľa práce, ale verím, že s pokorou a trpezlivosťou nás všetkých to zvládneme.
Za všetko dobré, čo sa podarilo tohto roku,
veľmi pekne zo srdca ďakujem.
Ďakujem všetkým kolegom v práci, poslancom mestského zastupiteľstva, členom komisií, podnikateľom, kolegom
v školstve, kolegom v sociálnych zariadeniach v našom meste, občianskym
združeniam, športovcom, nadšencom
v kultúrnych spoločenstvách, nadšencom
v cestovnom ruchu a v neposlednom rade
tým, ktorí dbajú o naše duševné dobro, cirkevným hodnostárom.
Pán Boh zaplať.

MVDr. Michal Kapusta,
primátor mesta

informačný Podhradčan
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Významné životné jubileá oslávili a oslávia
94 r.
Jozef Tekeli
Alžbeta Kokoruďová
91 r.
Adalbert Letko
Peter Ťapák
Katarína Biroščáková
90 r.
Božena Kočišová

85 r.
Alžbeta Palenčárová
Alžbeta Holičová
Anna Ondirková
80 r.
Štefan Burík

70 r.
Ján Pačan
Rudolf Krivda
Ondrej Kožuško
Karol Jaslo
Emília Sušilová
Alžbeta Hudáčová
Marta Dušinská

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

Opustili nás

Ján Hlavčák
František Novobilský
Peter Hric

75 r.
Imrich Ledecký
Apolónia Vilková
Terézia Jacková
Alžbeta Záhradníková
Ing. Slávka Džačovská
Anna Salmenová

nar. 1923
nar. 1957
nar. 1956

Emil Horváth
Marta Jankurová
Ján Griger
Ondrej Bartko

nar. 1940
nar. 1957
nar. 1932
nar. 1949

Jozef Vaverčák
Rudolf Antoš
Stanislav Polívka
Eva Bujňáková

nar. 1959
nar. 1960
nar. 1964
nar. 1943

Rodinám príbuzných vyslovujeme úprimnú sústrasť.

STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA, MDDr. Peter Pitoňák, Špitálska 9, LEVOČA

NOVOOTVORENÁ STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA
PRIJÍMA PACIENTOV
PREVENTÍVNE PREHLIADKY • STOMATOLOGICKÉ OŠETRENIE • DENTÁLNA HYGIENA

Bližšie informácie: tel.: 0950 788 223, e-mail: levodental@gmail.com
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Mestská knižnica

Tip na knihu
Follet, Ken: PILIERE ZEME
Najčítanejší historický román, ktorý
nás zavedie do stredovekého Anglicka, kde na pozadí prevratných udalosti po smrti kráľa Henrich I. sa rozpúta
tri desaťročia boj o anglickú korunu.
Cez napínavý príbeh nám približuje
vznik jedinečných stavieb, akými sú
gotické a románske katedrály.
Ishiguro, Kazuo: SÚMRAK DŇA
Kniha dostala Nobelovu cenu za literatúru v roku 2017. Pán Stevens niekoľko desaťročí pracoval ako komorník v Darlington Halle, najprv u lorda
Darlingtona, neskôr u bohatého
Američana Faraadaya, ktorý si sídlo
kúpil. Príbeh komorníka Stevensa sa
odohráva v dvoch časových líniách:
v súčasnosti, keď dostane list od bývalej gazdinej sídla slečny Kentonovej, a v minulosti, v návrate do čias,
keď spolu v sídle slúžili.

Podhradčan informačný

Bohatá „pastorácia na kolesách“
Ružencové bratstvo v Spišskom Podhradí
pred koncom roka 2017 bilancuje. Zhodnocujeme svoje duchovné, ale aj poznávacie
aktivity počas roka. Takými boli mnohé
púte a výlety, ktoré v hojnej miere organizoval náš pán kaplán Mgr. Ján Grivalský.
Vo svojej osobnosti skrýva pokoru, ochotu, silu a hľadá cesty ako svojich farníkov
upevniť vo viere a obohatiť ich duchovný
život. V žiadnom ročnom období nemá
problém sadnúť sám za volant, vybaviť
potrebné záležitosti a informácie o cieli púte či výletu. Vy, ktorí ste už boli jeho
„pasažiermi“ mi určite dáte za pravdu, že
jeho pozvanie patrí všetkým. Nevyberá si
klientelu ani počet. Vie zabezpečiť toľko miesta, koľko sa záujemcov prihlási.
Tohto roku si prišli na svoje starí, mladí,
deti, manželia, rodiny nielen zo Spišského
Podhradia, ale aj z okolia. Možnosť mali aj
pútnici, ktorí boli v Ríme a šťastne sa vrátili s krásnymi zážitkami i veľmi kladným
ohlasom. V Krakove a okolí bol pán kaplán s veriacimi toho roku viackrát. Ľudia
sa odtiaľ vracali plní milostí a duchovnej

podpory do svojich rodín. Pri výbere navštíveného miesta, či oblasti náš duchovný otec a vodič v jednej osobe nezabúda
ani na miništrantov, žiakov, učiteľov a seniorov. Spomeniem, kde sme už nazreli:
Ludmiersk, Hrebienok, Litmanová, Niedzica, Červený kláštor, Bardejov, Košice,
Levoča, Klin, Spišské Hanušovce, Orava
atď. Na púti je zabezpečené aj sprievodne slovo pre rozšírenie informácií, ktoré
vysvetľuje históriu, význam a mnoho zaujímavostí pre každého kresťana. Dôležitá
je však aj spoločná modlitba a spev náboženských piesni v autobuse i tichá adorácia vo svätyňách alebo rozjímanie na svätých miestach či v prírode. Stále sa máme
možnosť zúčastniť aj svätej omše a tešiť
sa na vyčerpávajúci program. Tieto aktivity obohacujú náš intelektuálny obzor, ale
tiež sa stávajú nevyčerpateľnou studnicou
viery, lásky, vďaky, prosby, pomoci, spolupatričnosti empatie a radosti. Za všetko
patrí nášmu pánovi kaplánovi veľké Pán
Boh zaplať!

Viera Ondrušová

Ondriová, Ivana: VÔŇA NEBA
Láska, vášeň aj napínavé nebezpečenstvo. Príbeh krehkej a zraniteľnej
Nadi, ktorá zaháňa neistotu v manželstve v náruči svojho kolegu. Na
chvíľky zdanlivej romantiky však doplatí takmer životom, keď sa dostane do rúk nebezpečného maniaka.
Horst, Jorn Lier: SÚMRAK
Blížia sa Vianoce a husto sneží. Williamovi Wistingovi, mladému ambicióznemu policajnému strážnikovi,
sa prednedávnom narodili dvojičky.
Počas bankovej lúpeže sa náhle ocitne v centre dramatických udalostí.
Leikert, Jozef – Vojček, Alexander:
55 NAJKRAJŠÍCH MIEST
A MESTEČIEK SLOVENSKA
Krásna obrazová publikácia podáva
svedectvo o veľkoleposti a bohatosti slovenskej histórie. Bohatý faktografický opis a množstvo fotografií
vdýchne na vás nezabudnuteľnú atmosféru každého takéhoto miesta.

na Mariánskom námestí od 8 do 18 hod.

Anna Gondová, vedúca knižnice

O 15 hod. je pre Vás pripravený kultúrny program a privítanie Mikuláša,
ktorý slávnostne rozsvieti vianočný stromček v našom meste.

Srdečne Vás pozývame na

VIANOČNÉ TRHY

ktoré sa uskutočnia v stredu, 6. 12. 2017

školský Podhradčan
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Chráňme si svoje zdravie
Ak sa kohokoľvek vo svojom okolí spýtate, na čom mu v živote najviac záleží,
skoro vždy dostanete rovnakú odpoveď –
na zdraví. A takúto odpoveď vo väčšine prípadov dávajú aj deti. Aj im záleží
na tom, aký život vlastne žijú a chcú žiť.
Našou úlohou, úlohou pedagógov, je v spolupráci s rodičmi vštepovať deťom také
hodnoty, ktoré ich naučia vážiť si svoj život,
teda samého seba a aj svoje zdravie.

získavanie základných vedomostí, zručností
a návykov bezpečného správania v rôznych
životných aj dopravných situáciách. Je to dlhodobý proces, ktorého výsledkom je schopnosť detí chrániť sa pred úrazmi.

I to je jeden z dôvodov, pre ktorý v ZŠ na Palešovom námestí nechýba vo výchovno-vzdelávacom procese zdravotná a s tým úzko súvisiaca dopravná výchova. Sú zamerané na

Vyučovanie bolo rozdelené do dvoch častí.
Prvá časť bola zameraná na poskytovanie
prvej pomoci a školu chrbta. S nácvikom
nám pomohla Stredná zdravotnícka škola
Štefana Kluberta v Levoči. Pod vedením
svojich profesorov s množstvom záchranárskych pomôcok učili študenti našich žiakov
ako poskytnúť prvú pomoc pri ošetrení rán
a krvácaní, pri zástave srdca a dýchania,
zlomeninách a taktiež si mali možnosť
vyskúšať záchranu dusiaceho sa dieťaťa
i dospelej osoby a postup pri epileptickom
záchvate.Zaujímavá bola tiež škola chrbta.
Žiaci mali možnosť vyskúšať si cviky, ktoré

V duchu hesla Chráňme si svoje zdravie sa
nieslo 10. novembra 2017 aj blokové vyučovanie žiakov 6. A triedy, ktoré viedla triedna učiteľka Ing. Anna Štramová.

posilňujú chrbtové svalstvo, a tak dosiahnuť správne držanie tela v stoji aj v sede.
V druhej časti blokového vyučovania pracovali šiestaci pod vedením svojej triednej učiteľky. Zaoberali sa tematikou dopravných
situácií, dopravných značiek a dopravných
predpisov. Všetky získané praktické a teoretické poznatky si overili hravou formou
plnením úloh a testov, ktoré pripravila triedna učiteľka. Na záver si žiaci vyrobili svoju
vlastnú „humornú“ dopravnú značku.
Dopoludnie prebehlo rýchlo v tvorivej pracovnej atmosfére. Bolo bohaté na množstvo informácií, ale aj zážitkov. Prispelo
k obohateniu vedomostí žiakov zo zdravotnej aj dopravnej výchovy. Na záver ďakujeme študentom SZŠ Štefana Kluberta
v Levoči a ich profesorom za ich zodpovedný prístup a pomoc pri príprave a realizácii
tohto blokového vyučovania.

Ing. Anna Štramová,
ZŠ, Palešovo nám. 9

Včelárstvo v Botanickej záhrade
„ Ak uhynie posledná včela, ľuďom zostávajú posledné štyri
roky života“.(Albert Einstein)
Veľavravný citát upozorňuje na potrebu jedinečného hmyzu – včely
medonosnej, ktorá je známa svojou schopnosťou produkovať med. Je
neodmysliteľným druhom hmyzu všade tam, kde sa vyskytujú kvitnúce rastliny. Prítomnosť včiel je znakom čistoty v prírode. 90 percent
úžitku včiel však spočíva v opeľovaní. V dňoch 3. – 19. novembra 2017
sa v priestoroch Botanickej záhrady v Košiciach uskutočnila výstava
Včelárstvo, ktorú pripravila Botanická záhrada UPJŠ v spolupráci so
Slovenským zväzom včelárov ZO Košice a MIMI farmou.
Žiaci 8.A a 8.B triedy s pedagógmi Mgr. M. Farkašovou a Mgr. J. Kollárovou sa na tejto výstave zúčastnili 9. novembra 2017. Do Košíc
cestovali vlakom a z exkurzie sa stal celodenný pobyt v Košiciach.
V botanickej záhrade si pozreli skleníky s množstvom exotických
rastlín i vonkajšie priestory, ktoré sa v zamračenom dni zdali trošku
ošumelé, ale aj napriek tomu hýrili rôznymi farbami jesene.
Výstava Včelárstvo vo vstupných priestoroch botanickej záhrady
im dala odpoveď na otázky typu, aká je najdôležitejšia úloha pracovitých včiel, čo všetko okrem medu včely dávajú, aké povolania si
počas života včela vyskúša. Dozvedeli sa, že včela vo svojom krátkom živote prechádza postupne cez profesiu opatrovateľky, spracovateľky nektáru, upratovačky, budovateľky plástov, strážkyne

úľa i lietavky. Svoju životnú púť končí približne po 35 dňoch života.
Spoločne žijú najmenej dve generácie včiel. Spôsob života včiel vyžaduje dokonalú deľbu práce a spoluprácu celého včelstva. Jedno
spoločenstvo včiel zahŕňa včeliu matku – kráľovnú a asi 40 000 až
70 000 jedincov – robotníc a trúdov. Včely sú veľmi citlivé na čistotu
prírody vo svojom okolí.
Výstava bola jedinečnou príležitosťou sledovať živé včely celkom
zblízka. Jeden z prítomných zanietených včelárov poskytol žiakom
zaujímavý výklad o živote a práci usilovných včiel a ich význame.
Predstavil expozíciu včelárskych pomôcok od úľov, moderného
i historického včelárskeho oblečenia až po výrobky z včelích produktov. Najzaujímavejším exponátom bola odborná publikácia
z roku 1910 Pčolarstvo a takmer storočný úľ. Expozícia bola spojená s tvorivou dielňou, kde si žiaci mohli vyrobiť ozdobné voňavé sviečky z pravého včelieho vosku a mydielka s medom. Bola aj
možnosť zakúpiť si od uznávaných včelárov chutný med a výrobky
z včelích produktov.
Expozícia bola jedinečná a zaujímavá a bola doplnená o aktuálne
filmy o včelárstve, ktoré si môžu návštevníci pozrieť vo vstupnej
hale. Veríme a dúfame, že pre žiakov bola zároveň poučná a možno v budúcnosti sa z niektorých stanú pokračovatelia tejto činnosti
- včelári.

Mgr. Mária Farkašová, ZŠ, Palešovo námestie

Mestské kultúrne stredisko, Mestský športový klub a oddel

Kultúrne
podujatia
6. 12.

(streda) Mariánske námestie

VIANOČNÉ TRHY
A PRIVÍTANIE MIKULÁŠA

od 8.00 PREDAJNÉ TRHY
od 15.00 KULTÚRNY PROGRAM

9. 12.

(sobota), o 16:00 hod., kino Slovan

ADVENTNÝ KONCERT

stretnutie s primátorom mesta

14. 12.

(štvrtok), kino Slovan

STRIEBORNÁ HVIEZDIČKA

17. 12.

(nedeľa), o 16:00 hod., kino Slovan

VIANOČNÝ KONCERT SÁM SEBOU

19. 12.

(utorok), o 17:00 hod., kino Slovan

VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ

22. 12.

(piatok), o 16:00 hod., kino Slovan

VIANOČNÝ DAR

benefičný koncert Michal Smetanka,
Dominika Gurbaľová a Villa Saxorum

31. 12.

(nedeľa), o 23:30 hod., Mariánske nám.

SILVESTER

15. 12.

22. 12.

2

POSEDENIE
MASTERCHEF PRI JEDLIČKE

ODDELENIE VOĽNO

lenie voľnočasových aktivít pri MsKS vás srdečne pozývajú

25. – 29. 12.

Športové
podujatia

16. 12.

9:00 hod. (sobota) telocvičňa Kotolňa

Mikulášsky
florbalový turnaj

27. 12.

9:00 hod. (streda) telocvičňa Školská 3

Mestský turnaj mládeže
v minifutbale

29. 12.

9:00 hod. (piatok) telocvičňa Kotolňa

Silvestrovský
volejbalový turnaj

30. 12.

9:00 hod. (sobota) telocvičňa Školská 3

Polmaratón
Podhradčanov
Slobodní- Ženatí

3. 1.

9:00 hod. (streda) telocvičňa Školská 3

Nohejbalový turnaj

5. 1.

ŠPORTOVÝ
VIANOČNÝ
SÚŤAŽ
E TÝŽDEN PRVEJ POMOCI

OČASOVÝCH AKTIVÍT

5. 1.

9:00 hod. (piatok) telocvičňa Kotolňa

Stolnotenisový turnaj
Podhradčanov
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Podhradčan školský

Imatrikulácia prvákov
26. október 2017 si budú naši prváci pamätať po celý život. V ten deň totiž boli pasovaní za prvákov. Stali sa „ozajstnými školákmi“.
Imatrikuláciu otvorila krátkym príhovorom p. vychovávateľka Eva
Košalková a srdečne privítala všetkých prítomných. Triedne učiteľky Mgr. Iveta Vandrašková a Mgr. Silvia Kočišová priviedli svojich
prváčikov do telocvične. Samotnou Imatrikuláciou, sprevádzali
deti Šašo Jašo – vychovávateľka Kristína Šavelová a kráľovná –
vychovávateľka Mgr. Dorka Glevická, ktoré ich previedli krajinami,
v ktorých bacil Polepetko všetko poplietol. V týchto popletených
krajinách museli deti ukázať, čo sa za tých niekoľko týždňov naučili. V krajine Rozprávkovo, kde boli popletené rozprávky, privítala
deti princezná. Mali správne priradiť názvy rozprávok.
Tunelom prešli do popletenej školskej krajiny. V krajine Čítankovo, Čítanka im dávala čítať písmenka a utvoriť písmenkové rodinky. Deti jej zarecitovali básničky o písmenkách.

Prechodom po moste - prechod po lavičke prešli deti ku krajine
Počtárikovo. Ich úlohou bolo priradiť čísla k správnemu počtu
bodiek na lienke. Počtárikovi zarecitovali básničky o číslach a zaspievali pieseň Päť cukríkov.
Ku krajine Športovkovo sa preskákali po kruhoch Twistera. Dvaja
žiaci ukázali Športovko- vi ako si vedia uložiť svoje veci do vrecúška po telesnej výchove. Telovýchovnou rozcvičkou na hudbu Mira
Jaroša, ukázali ako vedia cvičiť.
Hymnou Školského klubu – Túlavať sa po uliciach sa dostali do
poslednej popletenej krajine Spievankovo. Spievanka dala deťom
iba jednu úlohu a to na záver zaspievať pieseň –My sme smelí
prváci. Po splnení všetkých úloh kráľovná prečítala sľub prvákov.
Po sľube prvákov ich veľkým perom zástupkyňa školy Mgr. Slávka
Komarová, pasovala za prvákov. Pekným príhovorom im zaželala
veľa úspechov v učení na našej škole. Naši prváčikovia boli šikovní
a nezabudnuteľní. Rodičia ich odmenili veľkým potleskom.
Na záver Imatrikulácie boli prváci odmenení darčekom a tešili sa
z pocitu, že teraz sú už ozajstnými prvákmi našej školy a Spievanke zaspievali, tak ako jej sľúbili, pesničku My sme smelí prváci.

Vychovávateľky ŠKD, ZŠ Školská 3

Svetový deň chleba
Sviatok chleba i pekárov, ktorí ho pripravujú, vyhlásila Medzinárodná únia
pekární U.I.B. v roku 2002. Chlieb je známy už celé tisícročia a aj v dnešnej dobe
patrí k dôležitej súčasti výživy človeka.
Svetový deň tejto potraviny oslavujú pekári každoročne 16. októbra. Tento rok
sme sa k nim pripojili aj my, žiaci I. stupňa ZŠ v Sp. Podhradí.
Navštívili sme pekáreň v susednej obci
Granč-Petrovce, kde sme mali možnosť
vidieť, počuť a hlavne cítiť ako táto, pre
mnohých nepostrádateľná potravina,
vzniká. Deti boli očarené a s otvorenými
ústami sledovali proces výroby chlebíka od vzniku kvásku, ktorý putuje cez

veľké stroje a pásy až po horúcu pec.
Samozrejme ich pozornosti neušla ani
ruka šikovných pekárok a pekárov, ktorí
každý jeden bochník dôkladne vymiesili
a pripravili. Nepochybne najlepšie bolo
ochutnať čerstvý, voňavý a príjemne
chrumkavý krajec chleba, ktorý nám ponúkol pán riaditeľ pekárne.

Lepší doma krajec chleba
než v cudzine krava celá.
Chlieb so soľou a skutok s dobrou vôľou.
Lepšie chlebík v pokoji
ako koláč v rozbroji.
Tak žime, aby bolo aj chleba aj neba.

Do školy sme sa vracali s poznaním aké
ťažké, no dôležité a príjemne voňavé je
pekárske remeslo, pretože chlebu patrí
u nás i inde vo svete významné miesto
v bežnom živote i osobnom jedálničku
všetkých generácií. Niet sa teda čo čudovať, že je stredobodom mnohých prísloví, či pranostík:

„Keď sa hríbov mnoho v lete rodí, rok
ten málo chleba plodí.“
„Na svätého Lukáše
hojnosť chleba i kaše.“

vychovávateľky ŠKD, ZŠ Školská 3

GRAFIKA. REKLAMA. TLAČ.

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

0905 311 115
ywan@ywan.sk

školský Podhradčan
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Dopravná výchova

- výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Úlohou dopravnej výchovy v škole je výchova žiakov k bezpečnosti a príprava žiakov na bezpečný samostatný pohyb
v cestnej premávke. V každodennom živote sa žiaci stávajú
účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci
v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod.
Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. Dopravná výchova
je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne
pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke –
ako chodcov alebo cyklistov. Realizácia učebnej činnosti sa
uskutočňuje v triedach, na detských dopravných ihriskách
alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy.
Žiaci 1.-4. ročníka našej školy navštívili v septembri detské
dopravné ihrisko v Levoči. Každý deň postupne po ročníkoch strávili dopoludnie žiaci na dopravnom ihrisku, kde
mohli byť účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti
a kolobežkári.Všetci žiaci mali tak možnosť overiť si svoje získané vedomosti z hodín dopravnej výchovy prakticky,
priamo v teréne na dopravnom ihrisku.

Čitateľské popoludnie
so starými rodičmi
Nie je samozrejmosťou, že v dnešnej dobe deti čítajú a už
vôbec nie, že so starými rodičmi. My v ZŠ, Školská 3 sme sa
rozhodli, že si spríjemníme popoludnie čítaním, a tak dňa
24. 10. 2017 sme pozvali deti 1- 4. ročníka a ich starých rodičov, aby sme strávili príjemnú hodinku pri dobrej knihe.
Zaujali sme ich rôznymi čitateľskými aktivitami, literárnymi kvízmi, počúvaním rozprávok a v neposlednom rade
čítaním kníh, ktoré si deti priniesli so sebou.
So starými rodičmi sa deti výborne dopĺňali, a zároveň si
babky a dedkovia konečne oddýchli od svojich stereotypných dennodenných povinností a po dlhej dobe zasadli do
školských lavíc.
Vidieť svoje vnúčatká, ako s radosťou čítajú, je asi tou najväčšou odmenou v ich jeseni života. Čas tak rýchlo ubehol
a ani sme sa nenazdali a boli sme na konci nášho literárneho popoludnia. Už teraz sa tešíme, ako si to stretnutie na
budúci rok zopakujeme.

MZ 1 – 4 ZŠ, Školská 3

Zo školy sme vzali kolobežky a bicykle, na ktorých si žiaci
mohli vyskúšať jazdu a dodržiavať pritom dopravné predpisy a dopravné značky. No nebolo to až také jednoduché
zvládnuť všetko naraz.
Žiakom sa táto forma vyučovania veľmi páčila a my by sme
si to chceli ešte niekedy v budúcnosti určite zopakovať.

MZ 1.-4. roč. ZŠ, Školská 3

Dorotka a jej priatelia
24.5.2017 sa v Materskej škole v Spišskom Podhradí konala Obvodná prehliadka Červeného kríža. Pozvali sme na
túto akciu aj materské školy z nášho blíz-

keho okolia- Studenec, Granč- Petrovce,
Nemešany, Klčov a Spišský Hrhov. Z každej z týchto materských škôl prišla pani
učiteľka s tromi deťmi. V priestoroch
našej MŠ boli pripravené 4 stanovištia,
rôzne úlohy, ktoré museli deti zvládnuť1. Bodnutie hmyzom, 2. Odreté kolienko,
3. Bolesť bruška a 4. Boľavý zub. Deti
sa naučili ošetrovať drobné rany, naučili sa používať dôležité telefónne čísla
a tiež mali možnosť vidieť naživo hasičov a policajtov. Celou akciou všetkých
sprevádzali „Dorotky“- pani učiteľky Mgr.
Erika Vlkolinská a Gabriela Blizmanová.
Všetkým zúčastneným sa deň veľmi páčil

a na záver všetky deti dostali odmenu za
šikovnosť. Budeme sa tešiť aj na ďalšiu
spoluprácu s Červeným krížom.

Mgr. Erika Vlkolinská
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Naši žiaci milujú pohyb!

Halloween

Dňa 10. 11. 2017 sa uskutočnilo v Levoči okresné kolo vo vybíjanej. Nechýbali ani žiaci 1. stupňa zo ZŠ Školská 3. Počínali si ozaj bojovne a športovo. Svedčí o tom vzácny diplom
za druhé miesto a strieborné medaily, ktoré si žiaci hrdo
niesli na svojom krku domov. Aj keď nám prvé miesto o vlások uniklo, všetci sme sa úprimne tešili. Veľmi nás potešila
pochvala za slušné športové správanie a dobrú disciplínu
od hlavnej rozhodkyne podujatia. Ďakujeme, potešilo nás
to! Už sa zase tešíme na ďalšie športové súťaže.

Dňa 27. 10. 2017 sa konala v budove oddelenia
voľnočasových aktivít HALLOWEENSKA NOC.

PaedDr. Zuzana Dindová, Mgr. Iveta Štieberová

Mobilné planetárium
v Materskej škole
Dňa 24. 10. 2017 navštívilo našu Materskú školu „Mobilné
planetárium“. Od rána sa v jednej z tried nafukovalo do obrovskej kupoly. Deti sa veľmi tešili a boli plné očakávaní, čo
sa vo vnútri bude diať. V planetáriu sa deťom premietali rozprávky zamerané na vzdelávanie. Najmladším deťom bola
premietaná rozprávka o mesiaci a slnku. Deti zo stredných
tried sa zas naučili niečo nové o zemi a najstarší predškoláci „preleteli“ planétami a súhvezdiami. Bol to pre deti nový
zážitok, z ktorého si samozrejme odniesli aj kopec nových
vedomostí.

Mgr. Erika Vlkolinská

Tak ako deti, tak aj tínedžeri sa prišli pochváliť kostýmami
strašidiel, čarodejníc, čertov, duchov a iných bytostí, ktoré
nás vedia vyľakať cez deň, ale hlavne v noci. Celé popoludnie,
bolo sprevádzané hudbou, smiechom, tancom aj strašením.
Začatím halloweenskej noci sa deti zabávali pozeraním filmov, hraním spoločenských hier, hľadaním si nových kamarátstiev alebo dokonca pečením koláča. Aj napriek tomu, že
sa táto udalosť koná každý rok, deti sa úprimne zabávali,
boli z toho unesené a nadšené. Celá akcia dopadla veľmi
dobre, úspešne a s rovnako peknými a nezabudnuteľnými
zážitkami sa na deti v kostýmoch tešíme aj na budúci rok.

Šarkaniáda
„Konečne sme sa dočkali priaznivého vetra.....“, povedali
si detičky a samozrejme aj pani učiteľky z materskej školy.
Prečo? No pretože všetci už mali pripravených šarkanov na
sľúbenú Šarkaniádu. Všetky detičky mali toho svojho, niekto
si do MŠ priniesol šarkana kúpeného z obchodu, niektorí sa
doma posnažili a vyrobili si vlastného samozrejme s pomocou šikovných rodičov, čo ocenili aj triedne učiteľky. Vietor
bol akurátny, priaznivý, šarkany lietali po celom školskom
dvore, niektoré sa aj zamotali, ale deti aj napriek tomu mali
obrovskú radosť. Vyšlo aj zopár pekných záberov a samozrejme každý si zaslúžil aj sladkú odmenu.

Mgr. Erika Vlkolinská

školský/športový Podhradčan
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Rekonštrukcia telocvične v ZŠ na Palešovom námestí
Prázdninový čas využívajú školy v Spišskom Podhradí na údržbu
a rekonštrukciu svojich objektov. Naša škola – Základná škola
na Palešovom námestí – využila tento čas na rekonštrukciu telocvične. Telocvičňa bola k historickým budovám – meštianskym
domom – pristavaná v 70. rokoch minulého storočia a okrem výmeny podlahy sa odvtedy rozsiahlejšia rekonštrukcia neuskutočnila. Napriek tomu bola telocvičňa vo vyučovacom procese plne
využívaná a vyťažená. Nastal však čas, aby sa jej priestory obnovili. S rekonštrukciou sme začali koncom minulého školského
roka a druhý septembrový týždeň sme ju ukončili. Presnejšie –
ukončila ju firma Peter Galvánek - BYTEX z Kysuckého Nového
Mesta, ktorá má s rekonštrukciou telocviční na Slovensku aj
v Česku bohaté skúsenosti. Je to vidno aj na kvalite a precíznosti vykonaných prác. Telocvičňa bola vymaľovaná, boli vymenené
stenové obklady po obvode telocvične a namontovaná nová odpružená podlaha. Celkové náklady na rekonštrukciu boli vo výške
30 000 €. Mesto prispelo čiastkou 13 000 €, 17 000 € zaplatila
škola z vlastných prostriedkov.

a predovšetkým dodávateľovi prác firme BYTEX a jej majiteľovi
pánovi Petrovi Galvánkovi.
Som veľmi rada, že sme v letných mesiacoch vytvorili v našej škole krajšie a dôstojnejšie priestory na realizáciu jednej zo zložiek
výchovno-vzdelávacieho procesu - telesnej výchovy.
Želám si, aby táto obnovená telocvičňa bola pre našu školu prínosom, slúžila svojmu účelu, bola inšpiratívnym miestom, kde sa
budú rodiť fantastické výkony, ale najmä radosť zo zmysluplne,
užitočne a zdravo stráveného nielen vyučovacieho ale aj voľného
času. Verím, že sem žiaci spolu so svojimi učiteľmi budú chodiť
radi a zažijú tu veľa pekných chvíľ.

Mgr. Ľubica Karpatyová
ZŠ, Palešovo námestie 9

Slávnostné otvorenie telocvične po jej rekonštrukcii sa uskutočnilo 18. septembra 2017 za prítomnosti pána primátora Michala Kapustu, vedúcej Školského úradu v Levoči pani Gabriely Gerčákovej,
poslancov mestského zastupiteľstva, riaditeľov škôl a školských
zariadení. Telocvičňu požehnal pán farár Ján Hudák spolu s pánom kaplánom Jánom Grivalským.
Touto cestou sa chcem všetkým, ktorí nás podporili finančne aj
morálne, poďakovať. Zvlášť ďakujem za podporu p. primátorovi
Michalovi Kapustovi, ale aj poslancom mestského zastupiteľstva

Po rokoch znova starší a mladší dorast
Po úspešnom pôsobení našich starších
dorastencov v sezóne 2016/2017, keď bolo
o ich víťazstve v súťaži rozhodnuté už mesiac pred koncom súťaže, bolo dosť času
na to, aby vedenie klubu dôkladne zvážilo možnosť postupu do II. ligy staršieho
a mladšieho dorastu. Oproti minulej sezóne
bolo treba vytvoriť ďalšie mužstvo (mladší
dorast). Základom tohto mužstva by boli
chlapci z úspešného celku starších žiakov,
ktorí v danej kategórii v lete končili. Napriek
tomu bolo potrebné doplniť mužstvá o niekoľkých hráčov, preto vedenie MŠK oslovilo
viacerých chlapcov z okolia, aby zistilo záujem o túto súťaž. Záujem hrať vyslovilo
cca 50 chlapcov, treba však povedať, že viacerí z nich nemali s futbalom veľa skúseností a podľa očakávania rýchlo aj skončili.
Napriek tomu sa MŠK rozhodlo využiť túto
možnosť a prihlásilo mužstvo staršieho

a mladšieho dorastu do druhej najvyššej
súťaže na Slovensku. Po úvodnom eláne
nastúpila tvrdá realita a očakávané zistenie, že momentálne je polovica mužstev
tejto súťaže podstatne ďalej (čo očakával
aj model súťaže, keď sa po odohraní základnej časti rozdelí tabuľka na dve polovice,
prvá sa pobije o postup do najvyššej – celorepublikovej súťaže a druhá o udržanie).
Výsledky síce u mládeže nie sú na prvom
mieste, ale po rokoch pôsobenia v nižšej
súťaži si chlapci, na ktorých sa tréneri spoliehali, zvykli vyhrávať a prehry s kvalitatívne lepšími mužstvami viacerých znechutili,
niektorých dokonca odradili. Napriek týmto
problémom je evidentné, že zápasy s týmito
mužstvami dokážu jednotlivcov podstatne lepšie pripraviť na to, aby sa raz mohli
uplatniť v mužskej kategórii. Aj mužstvá
z druhej polovice tabuľky majú svoju kvalitu
a s nimi budeme súperiť o konečné poradie.

V zimnej prestávke musia chlapci zabojovať o svoje postavenie v mužstve a pripraviť sa na jarnú odvetu. Aby sme mohli zvýšiť úroveň hry, musíme zvýšiť konkurenciu
hlavne v mužstve staršieho dorastu, čo
nebude jednoduché, lebo na tejto úrovni by to už mali byť komplexní futbalisti.
Pokiaľ sa to nepodarí, tak budeme aj naďalej uprednostňovať mladších chlapcov
a veriť, že za rok, dva z nich vyrastú hráči,
ktorí budú schopní hrať vyrovnanú partiu
aj s poprednými mužstvami II. ligy.
Preto je potrebné mať dostatok trpezlivosti a každodennou prácou znižovať deficit trénovanosti hráčov, ktorí sú ochotní
venovať futbalu toľko, koľko je na tejto
úrovni potrebné.

Ing. Marián Tirpák
tréner staršieho dorastu
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Futbalová jeseň (takmer) za nami
Polovica futbalového súťažného ročníka 2017/2018 je za nami,
je teda čas na hodnotenie účinkovania nášho MŠK Spišské
Podhradie v jednotlivých súťažiach.
Po stabilizácii kádra v minulej sezóne došlo počas letnej prestávky k minimálnym personálnym zmenám v A-mužstve dospelých.
Predsezónnym cieľom bolo pohybovať sa v pokojných priestoroch
tabuľky. Jesenná bilancia celku pod vedením trénera Branislava Minďáša je 9 výhier-6 prehier, t.j. zisk 27 bodov a priebežné 5.
miesto v štvrtoligovej tabuľke. Mrzí niekoľko prehier vonku (Zámutov, Ptičie, Gerlachov) a jeden výsledkový výbuch v Záhradnom
(0:7). Lepším zvládnutím týchto zbytočne prehratých duelov by
sme boli ešte vyššie. Cennými výsledkami sú hlavne domáce výhry
s popradskou rezervou, kvalitnou Soľou, či víťazstvá vo Finticiach
a Veľkom Šariši. Počas zimnej prestávky bude dôležité udržať káder pokope, aby sa neoslabil, prípadne ho ešte posilniť zaujímavými
typmi hráčov. Toto však nie je prvoradé, keďže mužstvo svoju silu
má, čo v konečnom dôsledku aj potvrdilo počas svojho účinkovanie
v tomto súťažnom ročníku. Jarná odvetná časť sa začína domácim
zápasom proti Gerlachovu 18. marca 2018.
Účinkovanie dvojičiek dorastu (tréneri M. Tirpák a P. Vandraško) je
spomenuté v tomto vydaní už inde. Len podotknem, že 2. dorastenecká liga je kvalitatívne na podstatne vyššej úrovni a tomu aj
zodpovedajú slabšie výsledky našich chlapcov. Herne vyrovnanejšie
partie so súpermi dokážu viac hrať mladší dorastenci, v tabuľke sa
to zatiaľ neprejavuje. Treba však veriť, že výsledky sa dostavia po
zlepšení tréningovej morálky a prístupu hlavne u staršieho dorastu.

nesklamali a počínajú si v súťaži vcelku úspešne. Starší žiaci sú na
priebežnom 10. mieste a ich mladší kolegovia na 8. priečke tabuľky.
Prípravka (1.-4. roč. ZŠ) pod vedením trénera V. Šolca sa venuje predovšetkým tréningovému procesu doplneným prípravnými zápasmi s Krompachami a Sp. Vlachami. Tu je cieľom vybudovať u najmenších futbalistoch a futbalistiek základné tréningové návyky.
Prípadných ďalších záujemcov radi privítame, trénuje sa Po-St-Pi
o 14:00 na umelom trávniku na Školskej ul. a v telocvični „Kotolňa“
v závislosti od počasia (kontakt – Šolc – 0907 44 519).

V. Šolc
2. liga MD – U17 sk. Sever

Z V R P Skóre B +/-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

13
12
12
12
12
13
13
13
12

FK Poprad
ŠK Odeva Lipany
MŠK Slavoj Spišská Belá
MŠK Tesla Stropkov
MFK Vranov nad Topľou
FK Humenné
MFK Snina
MŠK Spišské Podhradie
FK Svit

9
9
9
8
5
5
3
0
1

1
1
0
0
3
0
2
5
2

3 43:11
2 27:9
3 39:19
4 43:13
4 17:20
8 40:33
8 11:43
8 9:34
9 2:49

28
28
27
24
18
15
11
5
5

10
10
12
6
0
-3
-10
-16
-16

2. liga SD – U19 sk. B

Z V R P Skóre B +/-

Dvojička starších a mladších žiakov pod trénerským patronátom D.
Vandraško + M. Ďurica účinkuje v 2. žiackej lige sk. „C“ ako už obvykle.
V tejto kategórii sú výsledky menej podstatné, oveľa dôležitejším
faktorom je kvalita herného prejavu. Až na pár zápasov chlapci určite

1
2
3
4
5
6
7
8
9

13 12
13 8
12 8
12 7
12 5
13 5
12 2
13 2
12 1

4. liga Sever – dospelí

Z V R P Skóre B +/-

2. liga SŽ – U15 sk. C

Z V R P Skóre B +/-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

16
16
15
16
16
16
15
16
15
16
16
16
15
16
16
16

1
2
3
4
5
10
14

14 12
14 11
14 10
14 7
14 8
14 5
14 1

FK Humenné
FK Poprad B
FK Gerlachov
ŠK Záhradné
MŠK Spišské Podhradie
OFK - SIM Raslavice
FK Soľ
OFK Tatran Kračúnovce
TJ Družstevník Radvaň n/L
OŠK Fintice
TJ Ptava NV Ptičie
TJ Sokol Ľubotice
MŠK Medzilaborce
FC Pivovar Šariš Veľký Šariš
FK Tatran Zámutov
TJ Rozvoj Pušovce

Uzávierka ďalšieho
vydania je 31. 1. 2018

15
11
10
10
10
9
7
6
6
6
5
5
5
4
3
0

1 0
2 3
3 2
2 4
0 6
1 6
2 6
3 7
2 7
1 9
3 8
3 8
2 8
1 11
2 11
0 16

51:6
59:18
39:19
37:16
38:26
34:30
17:22
27:22
20:26
19:45
29:34
24:30
27:40
24:35
14:31
8:67

46
35
33
32
30
28
23
21
20
19
18
18
17
13
11
0

22
11
9
8
6
4
-1
-3
-1
-5
-6
-6
-4
-11
-13
-24

FK Poprad
FK Humenné
MŠK Tesla Stropkov
MFK Vranov nad Topľou
ŠK Odeva Lipany
MFK Snina
MŠK Slavoj Spišská Belá
MŠK Spišské Podhradie
FK Svit

MŠK Slavoj Spišská Belá
Spojená škola, Lendak
TJ Slovan Smižany
ŠK Nová Ľubovňa
FK 05 Levoča
MŠK Spišské Podhradie
TJ Tatran Ľubica

1 0 54:8 37 19
2 3 38:20 26 8
0 4 27:15 24 6
2 3 39:13 23 5
1 6 24:17 16 -2
1 7 15:34 16 -5
3 7 11:33 9 -6
1 10 8:43 7 -14
1 10 3:36 4 -17

1 1 74:11 37 16
0 3 54:11 33 12
2 2 52:16 32 11
4 3 54:26 25 4
1 5 51:41 25 1
0 9 50:59 15 -9
0 13 10:98 3 -18

2. liga MŽ – U13 sk. C

Z V R P Skóre B +/-

1
2
3
4
5
9
14

14
14
14
14
14
14
14

FAM Poprad
Spojená škola, Lendak
FK Podolínec
1. MFK Kežmarok
ŠK Nová Ľubovňa
MŠK Spišské Podhradie
ŠK Harichovce

12
11
10
10
9
5
0

1 1 68:11 37 16
3 0 82:14 36 15
2 2 62:17 32 11
1 3 69:12 31 10
1 4 84:12 28 7
1 8 26:70 16 -8
0 14 8:86 0 -24
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