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Fašiangový sprievod mestom
Mestské kultúrne stredisko a Základná
umelecká škola v Spišskom Podhradí pripravili pre občanov, ale aj návštevníkov
mesta akciu s názvom Fašiangový sprievod mestom, ktorý sa uskutočnil 9. februára 2016, teda v deň, ktorý sa ľudovo nazýva „ostatňe fašengi“, čiže posledný deň
pred začiatkom veľkonočného pôstu.
Fašiangový sprievod je symbolom zachovania ľudových tradícií konaných v našich
krajoch. Podľa tradície mladí aj starší zahalení v rôznych maskách, ktoré predstavovali zvieratá či komické ľudské postavičky, prechádzali cez dedinu a v každom
dome pozývali ľudí na večernú veselicu.
Sprievod tiež navštívil richtára, ktorý ich
najčastejšie obdaroval typickým jedlom
spojeným s fašiangovým obdobím a to

vyprážanými šiškami. Samozrejmosťou
bolo, že v každej domácnosti si vyžobrali vajcia, klobásy, slaninu či iné maškrty.
Spevom, tancom a krátkymi scénkami sa
veseliaci sprievod posmieval lenivosti, pýche a hlúposti a zabával tak dedinčanov.

Aj žiaci Základnej umeleckej školy v Spišskom Podhradí zachovali tradíciu a oblečení v rôznych maskách a s hudobnými

nástrojmi sa vydali na sprievod naším
mestom, kde spevom a scénkami rozniesli medzi všetkých fašiangovú náladu. Samozrejme, podľa tradície navštívili
primátora mesta MVDr. Michala Kapustu
a podnikateľov v našom meste, ktorí fašiangových zabávačov obdarovali rôznymi
maškrtami a darmi. Žiaci pod vedením
pána riaditeľa základnej umeleckej školy
Mgr. Štefana Genčúra, DiS. art. a pani učiteliek PaedDr. Boženy Švábovej, PhD., Ivety Rusnákovej, DiS. art. a PhDr. Pauly Maliňákovej spevom ľudových fašiangových
piesní, tancom a divadlom predviedli, že
fašiangové ľudové tradície jednoznačne
patria k tomuto veselému obdobiu roka,
ktoré trvá od sviatku Troch kráľov do Popolcovej stredy.

Bc. Barbora Ilečková

MKS Spišské Podhradie Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie Spišského divadla Rysavá jalovica,
ktoré sa uskutoční 14. marca 2016 (pondelok) o 19.00 hod, v kine Slovan v Spišskom Podhradí.
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Realizácia investičných zámerov v meste

Opatrovanie

Výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd

Domáca opatrovateľská služba pre seniorov je určená na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na
uspokojovanie základných životných potrieb alebo na zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti seniora viesť samostatný život.

Mesto Spišské Podhradie schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015
o zneškodňovaní obsahu odpadových
vôd podľa miestnych podmienok na
území mesta Spišské Podhradie Vyberáme časť z tohto zákona mesta, kde všetci
v Spišskom Podhradí budú platiť stočné.
Povedané ľudskou rečou každý zaplatí
za zneškodnenie odpadových vôd v meste Spišské Podhradie za obdobie jedného
roka na jednu osobu bez ohľadu na vek
za vyprodukované množstvo minimálne

25 m³ odpadových vôd. Cena za odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou
kanalizáciou v meste Spišské Podhradie
je 1,0904 €/m³ bez DPH.

ného obdobia 2014- 2018. Som si vedomý,
že mnohých z nás sa finančne dotýka realizácia tejto stavby, ale verím, že sa nám
to spoločne podarí úspešne zvládnuť.

Z tohto dôvodu mesto Spišské Podhradie
neupravovalo a myslím si, že ani nebude
upravovať výšku poplatkov za miestne
dane a výšku poplatkov za komunálny odpad v najbližšom období.

Spolu s poslancami máme veľký záujem
aby sme v roku 2016 obnovili poškodené komunikácie a chodníky po výstavbe
kanalizácie. Máme povinnosť do konca
roka 2016 pripojiť 85% nehnuteľností
na splaškovú kanalizáciu. Čaká nás ešte
veľa práce, ale verím tomu, že spoločnými
silami to dokážeme.

Za seba ako primátor mesta vyhlasujem,
že to nemám v úmysle počas celého voleb-

Výber z Článku 4 - Spôsob zneškodňovania obsahu
odpadových vôd na území mesta
7. U producentov, ktorí produkujú odpadové vody a používajú okrem vody z verejného vodovodu aj vodu z iného zdroja, množstvo vyprodukovaných odpadových vôd, je
tvorené súčtom množstva odobratej vody

z verejného vodovodu a vody čerpanej za
sledovaný rok z iného zdroja. Predpokladá
sa, že iné zdroje majú nainštalované vlastné určené meradlo na určenie množstva
pretečenej vody, ktoré spĺňa podmienky

zákonných predpisov o metrológii. V prípade ak určené meradlo na inom zdroji
nie je nainštalované, množstvo odobratej
vody určí mesto odborným odhadom minimálne však 25 m³/ 1 osoba/1 rok.

Príprava nových investícií:
Obnova železničnej trate Spišské Podhradie – Spišské Vlachy
Snažíme sa o obnovenie prevádzky nášho
motorového vláčika na trati Spišské Podhradie – Spišské Vlachy. Mesto kupuje
osobný motorový železničný vozeň radu
810 „Hanička“ od Železničnej spoločnosti Slovensko. Naším cieľom je obnovenie

vláčika pod Spišským hradom v prvom
kroku počas letných mesiacov cez víkendy.
Začíname odvážny projekt, kde nás čaká
mnoho skúšok. Od kúpy, získania povolení
a licencií na prevádzku, nájomnej zmluvy

na rušňové depo (remízu), oslovenia nadšencov, ktorí sa chcú zapojiť a pomôcť tejto myšlienke svojimi skúsenosťami, radami a podporou. Verím, že aj týmto krokom
pozdvihneme úroveň nášho mestečka.

Pripravujeme na podanie nových žiadostí:
Výstavba zberného dvora v meste
Našou snahou je znížiť objem komunálneho odpadu a zvýšiť objem triedenia odpadov v našom meste. Týmto chceme znížiť náklady
mesta na likvidáciu odpadov a zároveň chrániť životné prostredie, prírodu a samozrejme aj nás všetkých.

Obnova Spoločenského domu – II. etapa
Zámerom je obnova a zateplenie fasády, strechy, výmena okien a dverí, výmena vykurovacích telies a kotlov, výmena svietidiel.

Rekonštrukcia budovy Mestského úradu
Zámerom je obnova a zateplenie fasády, výmena a zateplenie strechy, výmena svietidiel,
bezbariérový prístup v budove MsÚ.

MVDr. Michal Kapusta
primátor mesta

OZ So srdcom – je nezisková organizácia neverejný poskytovateľ sociálnych služieb
v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ktoré poskytuje opatrovateľskú službu pre občanov, na riešenie
ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo
z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
Poskytujeme profesionálnu opatrovateľskú službu pre občanov odkázaných na
pomoc inej fyzickej osoby, pre seniorov,
zdravotne, fyzicky a sociálne hendikepovaných klientov, ich rodiny a priateľov.
Služba je založená na dôvernom a priateľskom vzťahu s ľuďmi, ktorým pomáhame uľahčiť a spríjemniť každý bežný deň
života. Hlavným zmyslom našej činnosti
je pomáhať ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú priamo v ich vlastnom domove
a rodinnom prostredí.
Špecializujeme sa na plánovanú a dlhodobú starostlivosť. Služby v trvaní od 2 do
8 hodín poskytujú skúsené opatrovateľky denne alebo niekoľkokrát do týždňa
podľa potreby klienta, na základe žiadosti
klienta a písomnej zmluvy medzi OZ SO
srdcom a klientom. V prípade voľných kapacít poskytneme aj krátkodobú službu.

Úkony poskytované klientovi
I. Starostlivosť o klienta
1) Hygiena
Osobná hygiena - hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár,
zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie,
make-up, odličovanie, strihanie nechtov
na rukách a na nohách, aplikácia krémov,
masti, prípadne medikamentov)
Celková kúpeľ - hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche
s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte)
2) Stravovanie a dodržiavanie pitného
režimu
donáška stravy
príprava a porcovanie hotovej stravy
obsluha (prinesenie stravy a nápoja na
dosah klienta)

kŕmenie a pomoc pri pití
3) Vyprázdňovanie močového mechúra
a hrubého čreva
sprievod na toaletu a z toalety
pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, účelná
očista po toalete
podanie podložnej misy, močovej fľaše
s následným očistením podložnej misy
(fľaše)
ochrana osobnej a posteľnej bielizne
pred znečistením (nasadenie a výmena
plienky)
4) Obliekanie, vyzliekanie
obliekanie, obúvanie
vyzliekanie, vyzúvanie
5) Mobilita, motorika
sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine,
po schodoch)
pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri
líhaní na lôžko
polohovanie
pomoc pri manipulácii s predmetmi.
obsluha a premiestňovanie predmetov
dennej potreby

II. Starostlivosť o domácnosť
1) nákup potravín a iného drobného
spotrebného tovaru
2) príprava jedla, varenie, zohrievanie
3) donáška jedla do domu
4) umytie riadu
5) bežné upratovanie v domácnosti
6) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie)
7) starostlivosť o lôžko, výmena posteľnej bielizne
8) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
9) donáška uhlia a dreva, vynesenie
popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
10) ďalšie jednoduché úkony spojené
s prevádzkou a udržiavaním domácnosti,
administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie
úhrady platieb

III. Základné sociálne aktivity
1) Sprevádzanie klienta
na lekárske vyšetrenie
na vybavenie úradných záležitostí

do školy, zo školy, do zamestnania a zo
zamestnania
pri záujmových činnostiach, šport, kultúra, spoločenské podujatia
2) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je
nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, pri
vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie
a pri nakupovaní

IV. Dohľad
dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a pri vykonávaní základných sociálnych
aktivít
dohľad v určenom čase a mieste

Klientom poskytujeme:
odbornú opateru, pomoc a starostlivosť
bez nutnosti opustiť rodinné prostredie
pomoc pre skvalitnenie života bez pocitu osamelosti, s primeranou mobilizáciou
ich schopností
psychickú podporu, pocit istoty a intimitu, slušnosť a solídne jednanie.

Rodinám poskytujeme:
uľahčenie života v rodine pri zvládaní nepriaznivého stavu ich opatrovaného člena
posilnenie spolupatričnosti rodiny,
s možnosťou prežívať bežný život i rodinné, spoločenské udalosti spolu s opatrovaným členom
spokojnosť a dobrý pocit z istoty, že
o ich člena rodiny je dobre postarané
úsporu oproti nákladom na ústavnú
starostlivosť pre ich blízkeho
Objednávanie opatrovateľskej služby telefonicky na čísle +421 948 097 459 si dohodnite u nás termín.

Hradenie opatrovateľskej služby
Opatrovateľská služba nie je hradená zo
sociálneho ani zdravotného poistenia, za
služby platí klient. Cena sa pohybuje od 6 €
pokračovanie na str. 5
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Členstvo v pohrebnom podpornom združení
Pohrebné podporné združenie (PPZ)
vzniklo v zložitých spoločenských pomeroch 11. marca 1928, keď sa 60 Betliarčanov rozhodlo založiť podporný spolok.
Cieľom a programom združenia bolo vzájomné podporovanie sa členov v prípade
úmrtia a postaranie sa o slušný pohreb
zosnulého. Toto poslanie združenia sa
zachovalo dodnes a veríme, že zostane
i v budúcnosti. Založenie združenia bolo
vzácnym pokrokovým skutkom. Veď išlo
o organizáciu, ktorá mala zabezpečovať
svoj cieľ a program v úzkej zomknutosti
členov, vo vzájomnej pomoci bez ohľadu
na národné a náboženské presvedčenie,
sociálne a triedne rozdiely. PPZ bolo jediným spolkom, ktorý sa udržal počas socializmu a to hlavne z dôvodu, že jeho členovia boli najmä robotníci a sociálne slabšie
založení občania. Podľa nových zákonov
sme považovaní za poisťovací spolok
s nepodnikateľskou činnosťou. V súčasnosti má Združenie v 214 odbočkách vyše
50.000 členov.
Hlavným poslaním ustanovizne je:
vzájomná podpora členov
pomoc pri organizovaní dôstojného
pohrebu zosnulého člena

poskytnutie finančnej pomoci
Podmienky pre vznik členstva:
Členom sa môže stať občan
vo veku od 18 – 55 rokov.
Jednorazové zápisné je odstupňované
podľa veku nových členov a činí:
0,00 € pre členov vo veku
od 18 do 35 rokov
5,00 € pre členov vo veku
nad 35 do 45 rokov
10,00 € pre členov vo veku
nad 45 do 55 rokov veku
Výšku ročného členského príspevku stanoví Ústredie so sídlom v Betliari. Pre súčasne obdobie je výška základného členského
príspevku stanovená 10,00 €/rok.
Zberné miesto členských príspevkov:
Priemyselný tovar – Ján Hudáč
Na túto základnú sadzbu sa vzťahuje
výška finančnej pomoci nasledovne:
285,00 €. ak bol zomrelý členom
viac ako 15 rokov
200,00 €. ak bol zomrelý členom
do 15 rokov

150,00 €. ak bol zomrelý členom
do 10 rokov
100,00 €. ak bol zomrelý členom
od 1 roka do 5 rokov
Noví členovia majú možnosť voľby, platenia viacnásobnej (dvoj, troj, štvornásobnej) výšky členských príspevkov. Napr.
dvojnásobok dvakrát 10.00 €=20.00 € čím
sa automatický zdvojnásobí výška finančnej pomoci zo základnej sadzby (napr.
z 285,00 € na 570, 00 €). Týmto spôsobom chceme upriamiť Vašu pozornosť na
naše PPZ. Prosíme pouvažujte o jeho poslaní a práci. Pomoc v najťažších chvíľach
života je i dnes potrebná a hľadaná. Ponúkame Vám túto pomoc a pozývame Vás za
člena do našej veľkej rodiny. Budete spokojný, že ste sa rozhodli pre vstup do tejto
potrebnej humanitnej spoločnosti. Bližšie
informácie Vám poskytne naša odbočka.
Postup pri úmrtí člena PPZ:
Do troch dní doručiť členovi výboru doklady:
kópiu úmrtného listu
obč. preukaz toho, kto vybavuje pohreb

Za výbor PPZ
J. Hudáč, C. Valková

Významné životné jubileá oslávili a oslávia
Jarmila Gadušová
Božena Hagovská
Mária Kovačová Ing.
Štefánia Kondrátová
Štefan Paľonder
Pavel Blahovský
Rudolf Novák

70 rokov
70 rokov
70 rokov
75 rokov
75 rokov
75 rokov
75 rokov

Juraj Lisnik
Valent Záhradník
Katarína Hrobárová
Eva Štupáková
Anna Galicová
Mária Smiková
Margita Mareková

75 rokov
80 rokov
80 rokov
80 rokov
80 rokov
80 rokov
85 rokov

Rozália Tatarková
Pavol Leskovský
Mária Lisoňová
Žofia Tomková
Mária Matvejová
Júlia Urdová
Helena Kolačkovská

85 rokov
90 rokov
90 rokov
90 rokov
90 rokov
91 rokov
92 rokov

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

Opustili nás
Ondrej Škop
Štefan Koterba

nar. 1956
nar. 1948

Mária Suchá
Marián Jurkovský

nar. 1924
nar. 1952

informačný Podhradčan

Jarmila Vandrašková nar. 1938

Rodinám príbuzných vyslovujeme úprimnú sústrasť.
Ak si neprajete, aby Vaše meno bolo uverejnené v týchto rubrikách, oznámte nám to na tel. č. 053/4195125,
e-mailom: kultura@spisskepodhradie.sk alebo osobne na Mestskom kultúrnom stredisku, Mariánske námestie 1.

do 9,50 € za hodinu v závislosti od výkonov a zdravotného stavu klienta. V prípade
záujmu si vyžiadajte cenník. Ak si prajete
nižšiu cenu obráťte sa so žiadosťou o príspevok na samosprávu podľa miesta Vášho
bydliska. Vysvetlíme Vám postup.

Služby za dotované ceny!
Začiatkom roka 2016 sa plánujeme uchádzať o dotáciu z národného projektu
„Podpora opatrovateľskej služby“, ktorá
by nám umožnila znížiť ceny. Podmienkou
poskytnutia služieb za dotované ceny je
aby klient doložil Rozhodnutie o odkázanosti na sociálne služby, ktoré vydáva

str. 5
miestny úrad, odbor sociálnych veci. Vybavovanie tohto rozhodnutia môže trvať
až 2 mesiace, a preto Vám odporúčame
aby ste o to požiadali čo najskôr na miestnom úrade podľa miesta trvalého bydliska klienta, a oznámili nám, že sa budete
o služby za dotované ceny uchádzať, aby
sme s Vami počítali. V prípade, že potrebujete o tom ďalšie informácie, zavolajte
nám v pracovné dni v čase od 9.00 hod. –
14.00 hod. na tel. číslo +421 948 097 459

hať ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú
priamo v ich vlastnom domove a v rodinnom prostredí. Nielen oni, ale aj my potrebujeme Vašu podporu, aby sme mohli
týmto občanom pomáhať kvalitnejšie
a s rešpektom.

2% z dane

Nielen oni, ale aj my potrebujeme Vašu
podporu, aby sme mohli pomáhať seniorom prežiť záver života kvalitnejšie a s rešpektom. Ďakujeme.

sme nezisková organizácia, ktorá poskytuje opatrovateľskú službu pre občanov
odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby.
Hlavným zmyslom našej činnosti je pomá-

Ďakujeme za podporu, ktorú prejavíte
poskytnutím 2% z Vašich daní v prospech našej neziskovej organizácie „OZ
So srdcom“, ktorá pomáha seniorom.

OZ So srdcom
Mariánske nám. 4, Sp. Podhradie

Poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v roku 2016
Oznamovacia povinnosť
Vznik, zánik a každú zmenu poplatkovej
povinnosti, ktorá u poplatníka nastane
v priebehu roka, je poplatník povinný podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady drobné stavebné odpady
oznámiť správcovi poplatku (Mesto Spišské Podhradie) do 30 dní odo dňa, kedy
tieto skutočnosti nastali.

Zníženie alebo odpustenie poplatku
V prípade, že poplatník sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Spišské
Podhradie viac ako 90 dní v zdaňovacom
období, správca poplatku môže na základe písomnej žiadosti a predložených podkladov poplatníkovi poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad znížiť
alebo odpustiť.
Podklady k zníženiu alebo odpusteniu
poplatku:
potvrdenie zamestnávateľa o trvaní
pracovného pomeru v aktuálnom roku
potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkúva prácu
pracovné povolenie
pracovná zmluva, nájomná zmluva
doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí

potvrdenie o umiestnení v zariadeniach
sociálnych služieb
potvrdenie o umiestnení v ústave na výkon trestu odňatia slobody
potvrdenie o návšteve školy v zahraničí
potvrdenie o návšteve školy + doklad
o ubytovaní
potvrdenie o zaplatení poplatku v obci,
kde má poplatník prechodný pobyt,
alebo užíva nehnuteľnosť
K podkladom je poplatník povinný doložiť
čestné vyhlásenie o počte dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa za preukázané obdobie nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta.
Správca poplatku (Mesto Spišské Podhradie) zníži poplatok o 50% držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím a držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Poplatník musí písomne požiadať o zľavu. Prílohou žiadosti
musí byť fotokópia ZŤP preukazu.
Správca poplatku (Mesto Spišské Podhradie) zníži osobe staršej ako 62 rokov poplatok o 50%. Poplatok zníži osobe, ktorá
dovŕšila vek 62 rokov do 31. 12. 2015. Poplatník nemusí písomne požiadať o zľavu.
Správca poplatku si overí tieto skutočnosti
v evidencii občanov.

Doručovanie žiadostí k zníženiu
alebo odpusteniu poplatku
Najneskôr do konca aktuálneho roka,
môže poplatník predkladať správcovi
poplatku žiadosti a podklady vystavené
v aktuálnom kalendárnom roku, ktoré
vplývajú na výšku poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad. Odporúčame všetky žiadosti a podklady k zníženiu alebo odpusteniu poplatku doručiť
správcovi poplatku do 29. 2. 2016.

Určenie poplatku
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad určí správca poplatku
rozhodnutím, ktoré doručí poplatníkovi
do vlastných rúk. Úhradu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ako i ostatných miestnych
daní, môže poplatník realizovať viacerými spôsobmi, ako sú prevodom na účet,
prostredníctvom poštovej poukážky alebo
v hotovosti priamo v pokladni MsÚ.
Všetky tlačivá k miestnym daniam a poplatkom nájdete na internetovej stránke
mesta www.spisskepodhradie.sk alebo si
ich môžete vyzdvihnúť priamo na mestskom úrade v Spišskom Podhradí.

Mgr. Denisa Kynčáková
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Mestská knižnica
v Spišskom Podhradí

Tip na knihu
Táňa Keleová-Vasilková:

Š

Vône života

á
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Vône v našich životoch sú premenlivé
ako dni striedajúce sa s nocou. Zároveň majú v sebe čosi nemenné. Vôňu
domova… a lásky. Takmer všetci po nej
túžime. Magda a Lenka, hrdinky príbehu, nie sú výnimkou.
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Dominik Dán:

Krv nie je voda
Žiadne obdobie v Krauzovej detektívnej praxi nebolo také ťažké ako rok
1992. Spôsobila ho neuvážená porevolučná amnestia, ktorá vyprázdnila
väznice a presýtila ulice násilím. Na
pozadí týchto zmien bol spáchaný posledný federálny zločin.
Anton Marec:

Aj Spiš ronil svoje slzy
V románovej novele známy spisovateľ spracúva reálie zo spišských dejín,
čriepky zo života Majstra Pavla z Levoče, Turzovcov, Zápoľských, Grossovcov,
bratríckych nájazdov a pod.

Požiare komínov spojené
s vykurovacou sezónou
Zimné obdobie je aj obdobím vykurovacej sezóny. Počas tejto sezóny dochádza
k zvýšenému počtu požiarov komínov resp.
rodinných domov. Túto skutočnosť eviduje
aj Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči. Najčastejšou príčinou vzniku požiaru v rodinných domoch
je vyhorenie sadzí v komíne, čiže zanedbaná povinnosť čistenia a kontroly komína.
Taktiež evidujeme požiare spojené so zlým
technickým stavom komínov a palivových
spotrebičov (vykurovacích telies), t.j. zanedbané podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní komínov a palivových spotrebičov.
Pri bežnom spaľovaní palív v ohniskách
rôznych palivových spotrebičov vznikajú
okrem spalín aj sadze. Tieto sadze sa usádzajú na stenách komína. V prípade, že ich
nevymetáme pravidelne, vznikne niekoľkocentimetrový nános sadzí, ktorý môže
začať horieť. K iniciovaniu horenia sadzí pri
komínových požiaroch najčastejšie dochádza buď pôsobením otvoreného plameňa
z palivových spotrebičov (vtedy sa sadze
zapália), alebo pôsobením teploty odvádzaných spalín (vtedy sa sadze vznietia).

Aby ste predišli požiarom komínov, a tým aj
spôsobenej škode na svojom majetku je dôležité venovať komínom zvýšenú pozornosť
a dôkladnú starostlivosť, čiže čistiť a kontrolovať. Čistenie komína by sa malo vykonávať nielen pre vlastnú bezpečnosť, ale
aj preto, že to prikazuje zákon č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi. Tento zákon
hovorí aj o povinnosti zabezpečiť odborné
preskúšanie komínov osobami s odbornou
spôsobilosťou pred pripojením palivového
spotrebiča na komín, zámenou lokálneho
palivového spotrebiča na ústredný zdroj
tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou
druhu paliva a po stavebných úpravách na
telese komína. V prípade vzniku požiaru
a zisťovaním príčiny vzniku požiaru bude
zistené nedodržanie týchto povinností,
môže okresné riaditeľstvo za priestupok na
úseku ochrany pred požiarmi uložiť fyzickej
osobe pokutu do výšky 99 €. Avšak oveľa
väčšou „pokutou“ v prípade vzniku požiaru
pre Vás môže byť ohňom poškodený, znehodnotený majetok.

npor. Ing. Marek Šariský
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Levoči

Sarah McCoy:

Pekárova dcéra
Nemecko, koniec roka 1944. Mladučká
Nemka Elsie Schmidtová, dcéra miestneho pekára, dostáva na nacistickom
vianočnom večierku ponuku na sobáš
od istého vysokopostaveného dôstojníka. Po návrate z večierka sa však pri
dverách rodinnej pekárne zjaví malý
židovský utečenec a vlaží svoj osud do
jej rúk.
Tešíme sa na Vašu návštevu v knižnici

Dotácia na knihy
Aj v roku 2015 sme na základe vypracovaného projektu získali pre našu knižnicu
dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 1 400,– eur na nákup literatúry. Doplnili
sme tak náš knižničný fond o hodnotné dokumenty slovenských a svetových autorov
s prihliadnutím na čitateľské záujmy, potreby čitateľov a návštevníkov knižnice.

Z dotácie Ministerstva kultúry SR a spolufinancovania Mestského kultúrneho strediska v Spišskom Podhradí bolo zakúpených 186 titulov kníh o ktoré sme rozšírili
náš knižničný fond.

.
Anna Gondová
vedúca knižnice

V rámci mesiaca knihy
navštívi 23. marca 2016
našu knižnicu
spisovateľka
Alžbeta Verešpejová.

28. 12. 2015 nás navždy opustil vo veku 63 rokov môj
manžel, brat, švagor a dedko Marián Jurkovský.
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na poslednej
rozlúčke. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste zmiernili náš hlboký žiaľ. Zároveň ďakujeme
pani doktorke Albertovej z Onkologickej ambulancie
a chirurgickému oddeleniu s poliklinikou v Levoči za ľudský
prístup, príkladnú starostlivosť a pomoc.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Anna Gondová
vedúca knižnice

historický Podhradčan
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Fraňo Dostalik (1896 – 1944)
120. výročie narodenia hudobného skladateľa, pedagóga a publicistu
V Rím. – kat. učiteľskom učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule pôsobili mnohé významné a výnimočné osobnosti hudobného života, ktorých význam presiahol región
Spiša a môžeme hovoriť o ich význame
v celoslovenskom meradle. Jednou z nich je
aj dnes takmer zabudnutý hudobný skladateľ, pedagóg a publicista Fraňo Dostalik.
Narodil sa 27. 2. 1896 v Málinci – Hámore.
Po absolutóriu učiteľského ústavu v Lučenci roku 1914 pôsobil ako učiteľ a organista v Prievidzi, Sebedraží a v Martine.
V tomto období sa pokúsil nadobudnúť
profesionálne hudobné vzdelanie na organovej škole v Budapešti a po vzniku
ČSR na konzervatóriu v Brne, kde v rokoch
1919-1921 študoval skladbu a dirigovanie.
Bol jediným slovenským žiakom hudobného skladateľa Leoša Janáčka, ktorý mal na
jeho ďalší hudobné smerovaniej rozhodujúci vplyv a Fraňo Dostalík bol po celý život neúnavným propagátorom jeho diela.
To, čo ich spájalo, bol ich záujem o folklór
a snaha o moderný hudobný výraz, originálnu harmóniu a hudobný experiment.
Po ukončení štúdií pôsobil krátky čas v školskom roku 1921/1922 ako profesor hudby
na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej
Bystrici, kde zároveň zastával aj miesto
regenschoriho v kapitulskom chráme. Túžil sa dostať do Bratislavy, no nepodarilo
sa mu to. Nakoniec 10. októbra 1922 prijal
miesto profesora hudby a spevu v Rím. kat. učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule,
kde rozvinul bohatú pedagogickú a skladateľskú činnosť. Vyučoval hudobnú výchovu
a spev, hru na husliach, klavíri a organe.

Aktívne sa zapájal sa aj do mimoškolskej
činnosti, viedol školský orchester, ktorí
tvorili žiaci ústavu, s ktorým vystupoval
v kultúrnych programoch nielen v Spišskej
Kapitule, ale aj v neďalekom Spišskom
Podhradí. Prezentoval sa aj ako interprét
vlastných skladieb, keďže popri pedagogickej práci sa venoval aj komponovaniu. Jeho
skladateľský záujem bol pomerne široky.
Počas pôsobenia v Spišskej Kapitule skomponoval nielen skladby pre husle, klavír,
zborové skladby, ale aj aj svoju prvú operu
Radúz a Mahuliena (podľa dramatického
spracovania slovenskej ľudovej povesti českým básnikom Júliusom Zeyerom).
Z jeho žiakov v Spišskej Kapitule vynikli
najmä Jozef Grešák a Štefan Hoza, neskôr
známy operný spevák a librétista (spoluautor libréta opery Eugena Suchoňa Krútňava). Dostalikovým obľúbeným žiakom
bol však najmä mimoriadne hudobne
nadaný Jozef Grešák, ktorý neskôr vynikol najmä hudobný skladateľ, klavírista
a organista (nazývaný aj „slovenský Janáček“). Vďaka svojmu učiteľovi hudby sa
Grešák oboznámil s najnovšou európskou
súčasnou hudobnou kultúrou a Dostalikov
silný vplyv sa prejavil okamžite. Pod jeho
dohľadom iba 19 – ročný Grešák skomponoval ešte ako žiak učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule svoju prvú operu
Príchod Slovákov (tiež Zlatulienka, 1925),
ktorá hneď vzbudila záujem verejnosti.
Dobová kritika mimoriadne hodnotila najmä originálnosť autorovho jazyka.
Fraňo Dostalík a jeho žiak Jozef Grešák sa
so svojimi opernými prvotinami zúčastnili

súťaže o pôvodnú
slovenskú operu,
ktorú pri príležitosti stého výročia
narodenia Bedřicha Smetanu vypísal Československý umelecký klub v New
Yorku. Uzavierka bola 1. januára 1927. Je
zaujímavé, že súťaže sa zúčastnil aj známy slovenský hudobný skladateľ Viliam
Figuš – Bystrý s operou Detvan. Porota zložená z českých a slovenských skladateľov
(napr. J. Suk, F. Kafenda M. Schneider – Trnavský) nakoniec cenu nikomu neudelila.
Člen poroty, český hudobný skladateľ Josef
Suk sa však povzbudivým listom obrátil na
Jozefa Grešáka, čo bolo pre mladého skladatela zaiste veľkým povzbudením a Fraňovi Dostalikovi porota „z ohľadu na jeho
sľubné nadanie udelila odmenu vo výške
úrokov deponovaného kapitálu.“
Po štvorročnom pôdobení v Spišskej Kapitule odišiel Fraňo Dostalik do Bratislavy,
kde sa pokúsil presadiť priamo v centre
slovenského hudobného diania. Pôsobil
ako hudobný pedagóg na maďarskom
gymnáziu a v učiteľskom ústave. Zomrel
v Bratislave 14. októbra 1944, pochovaný
je v Martine.
Väčšina Dostalikových rukopisných partitúr sa stratila. To sťažuje objektívne
a komplexné hodnotenie jeho kompozičnej aktivity. Skladateľsky bol činný vo viacerých druhových okruhoch, popri vokálnej
a komornej inštrumentálnej tvorbe sa pokúsil aj operu. Bol národne orientovaným
skladateľom, pokúšal sa využiť slovenský
piesňový folklór, vo vokálnych skladbách
zhudobňoval novšiu domácu poéziu. Sledoval všetko, čo bolo v hudbe nové, bol
obdivovateľom a propagátorom diela Leoša Janáčka, Bélu Bartóka, a Aloisa Hábu,
zaujímal sa o štvrťtónovú hudbu (pokúsil sa dokonca zkonštruovať štvrťtónové
harmónium). Popri kompozícii sa zapájal
aj do pravidelnej hudobno – publicistickej
činnosti v slovenských periodikách (Slovenské pohľady, Pero, Slovák, Národní noviny, Slovenský denník).

PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD.
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Kultúrne podujatia koncom roka v ZŠ
Adventné obdobie
na našej škole

Vianočná akadémia
trochu inak

Aj keď sú už Vianoce a Nový rok za nami chceli by sme si spomenúť na akcie, ktoré sa uskutočnili v adventnom období.Začali sme návštevou Mikuláša v spolupráci s Mestským kultúrnym
strediskom. Mikuláš, čert, anjelik odmenili žiakov 1.-4.ročníka za
pripravené básničky a pesničky sladkou odmenou, ktorú zabezpečilo občianske združenie Horná škola.

Pred vianočnými prázdninami sa žiaci našej školy zúčastnili vianočnej akadémie, ktorá bola plná piesní o Vianociach, ale predovšetkým bola venovaná významnej osobnosti našich slovenských
dejín - Ľudovítovi Štúrovi, keďže Ministerstvo SR vyhlásilo rok
2015 za Rok Ľudovíta Štúra. Na celom Slovensku sa počas roka
konali rôzne kultúrne akcie spojené so životom a činnosťou Štúra.

Dňa 7. 12. 2015 žiaci 1.-4.ročníka navštívili divadelné predstavenie Snehová kráľovná v Prešove, kde si pozreli rozprávku o zime.
12. 12. 2015 sa uskutočnil v mestskom kine Adventný koncert,
v ktorom účinkovali aj žiaci pod vedením p. uč. Mgr. K. Komarovej,
Mgr. L. Olejovej, PaedDr. M. Lackovej, p. vych. M. Barbuščákovej
a B. Kyseľovej. Scénky, spev, koledy, básne s vianočnou tematikou spríjemnili prítomným sobotné popoludnie s predvianočnou
atmosférou. 14. 12. 2015 žiaci ŠKD s p. vych. M. Barbuščákovou
a B. Kyseľovou navštívili DSS v Sp. Podhradí a Zelený dom na
Sp. Kapitule so svojím vianočným pásmom s koledami a mohli
tak spríjemniť chvíle aj obyvateľom v týchto sociálnych zariadeniach v našom meste na ktorých by sme nemali zabúdať. Dňa
16. 12. 2015 sme pripravili výstavu žiackych prác na vianočných
trhoch, ktoré sa konali v našom meste.

Ani my sme na to nezabudli a na záver roka pod vedením vyučujúcich slovenského jazyka a v spolupráci so speváckym zborom
Villa Saxorum sme pripravili hudobno-literárne pásmo. Mali sme
možnosť vypočuť si reč Štúra ako poslanca za mesto Zvolen, videli krátku scénku o stretnutí Štúra a jeho lásky Adely Ostrolúckej,
spoznali jeho priateľa J.F.- Rimavského, dozvedeli sa, že Štúr mal
veľmi rád aj hudbu. O čom svedčí aj jeho dielo O národných povestiach a piesňach plemien slovanských. V podaní detského zboru si
vypočuli piesne, ktoré boli jeho srdcovou záležitosťou, prezreli si
kópie Slovenských národných novín a Orla tatranského. Žiačky 8.
ročníka prezentovali svoje práce, ktoré o ňom vytvorili.

Po takejto pestrej predvianočnej príprave sme sa všetci tešili na
Vianoce – najkrajšie sviatky v roku.

„Slovan nosí všetko v srdci a v duši a dokáže to aj vyjadriť silou
prejavu.“ (Ľ.Štúr)

Všetkým pedagógom a účinkujúcim veľmi pekne „ĎAKUJEME “
a tešíme sa na ďalšie kultúrno-spoločenské akcie!

Mgr. K. Komarová
ZŠ Školská 3

Akadémia sa vydarila. Bola to nielen vianočná, ale aj slávnostná
vzdelávacia akcia žiakov ZŠ na Školskej ulici.

školský Podhradčan
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Recitačná súťaž

Komparo

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval druhý ročník recitačnej súťaže
„Piráti krásy“. Do súťaže sa zapojilo 65 žiakov základných a stredných škôl. V októbri prebehli regionálne kolá v Ružomberku, Poprade a v Námestove. Žiačka VIII. B triedy ZŠ na
Školskej ulici 3 Lucia Jurečková sa pod vedením svojej učiteľky slovenského jazyka zúčastnila tejto súťaže a v regionálnom kole v Poprade sa umiestnila na 1. mieste, a tak postúpila do diecézneho kola. Diecézne kolo sa uskutočnilo 19. 11. 2015 v Spišskej Kapitule, kde
výborná recitátorka Lucia Jurečková opäť zvíťazila a obsadila 1. miesto v kategórii Biskup
Vojtaššák v poézii 20. storočia. Ceny a diplomy si víťazi prevzali od otca biskupa Mons.
Štefana Sečku.

Dňa 12. 11. 2015 sa naša škola zapojila
do testovania KOMPARO z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
Testovania sa zúčastnilo 18 917 žiakov
zo 724 škôl celého Slovenska.

PaedDr. Anna Ilečková, ZŠ Školská 3

Testovanie žiakov 5. ročníka
Dňa 25. novembra 2015 sa uskutočnilo po prvýkrát celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka
ZŠ T5- 2015 s cieľom získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ
a pomôcť tak zvyšovaniu kvality vzdelávania. Naša škola je zapojená do projektu elektronizácie školstva, žiaci si mohli zvoliť medzi papierovou a elektronickou formou testu. Testy
v papierovej forme písalo 38 273 žiakov z 1 315 škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Testy
v elektronickej forme písalo 2 091 žiakov zo 105 škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Na
našej škole si 13 žiakov zvolilo elektronickú formu testovania a ostatní žiaci boli testovaní
papierovou formou. Žiaci boli testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
Samozrejme, že najviac nás zaujímali výsledky našich žiakov. Priemerná úspešnosť školy
z matematiky je 67,16 % a 70,12% zo slovenského jazyka a literatúry. V porovnaní s národným priemerom dosiahli naši žiaci 5,17% z MAT a 3,50% zo SJL nad priemer oproti
celoslovenskému priemeru, ktoré boli z MAT 61,99% a zo SJL 66,62% na Slovensku.
Tešíme sa z dosiahnutých výsledkov našich žiakov a prajeme im veľa chuti do učenia
a ešte veľa pekných úspechov!

Mgr. S. Komarová, ZŠ Školská 3

Z našej školy sa na testovaní zúčastnilo 29 žiakov 9. ročníka. Akí sme bolo
úspešní?
SJL – priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov bola 59,1 %
priemerná úspešnosť žiakov našej
školy bola 63,8 %
Výsledkami našich žiakov v slovenskom jazyku a literatúre sa naša
škola zaradila medzi 25 % najúspešnejších škôl. Žiakov pripravovala p.
uč. Mgr. Lenka Olejová a PaedDr. Anna
Ilečková. MAT – priemerná úspešnosť
všetkých testovaných žiakov bola
60,7 %, priemerná úspešnosť našich
žiakov bola 59,8 %
Dúfame, že nás naši deviataci nesklamú ani pri Testovaní 9 - 2016.

Mgr. D. Tatarková
ZŠ Školská 3

Deti s veľkým srdcom
Žiaci V.A triedy na ZŠ Školská ul. č. 3 v Spišskom Podhradí pripravili v mesiaci január 2016 zbierku hračiek a školských pomôcok
pre deti našej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia. Akcia
sa uskutočnila na podnet samotných žiakov na hodinách predmetu technika, v rámci preberanej témy rozpočet domácnosti.

Takouto formou piataci preukázali solidárnosť a ochotu podeliť
sa. Radosť obdarovaných detí bola obrovská.

žiaci V.A – organizátori zbierky

niektorí z obdarovaných – dvojica súrodencov

Ing. Viera Jurečková
ZŠ, Školská 3
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Adventný čas v našej škole
„Postoj tu a vyčkaj,
nechaj sa unášať mladosťou spomienok čias.
To prichádza hviezda z neba sem k nám
a zvestuje sviatočný čas…“
Prichádza december, ktorý je v školskom roku akýsi iný mesiac.
Všetci žijeme v očakávaní najkrajších sviatkov roka. Deti sa tešia na Vianoce a vianočné prázdniny. Ale skôr, než opustia bránu
školy a rozpŕchnu sa do svojich domovov, čaká ich mnoho školskej
i mimoškolskej práce. Tak sa to opakuje každý rok. Aj my, učitelia
a žiaci ZŠ v Spišskom Podhradí na Palešovom námestí, sa chceme podeliť s bohatou paletou udalostí adventného kalendára
v decembri 2015.
Priestory školy svojou výzdobou privítali každého návštevníka
a pripomenuli mu, že sa blížia čarovné sviatočné dni. Triedni učitelia so svojimi žiakmi vyzdobili triedy a pustili sa okrem učenia
do mimoškolských aktivít, ktoré pripravili pedagógovia školy.
1. decembra sa konala súťaž Expert geniality show pre žiakov
2. stupňa a Všetkovedko pre žiakov 1. stupňa. Pani učiteľka Ing.
Anna Štramová a Mgr. Martina Toporcerová do nich zapojili veľký
počet žiakov.
2. decembra zorganizovala Mgr. Mária Farkašová školské kolo
súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Vystúpeniam súťažiacich detí 2. až 7. ročníka dominovalo umelecké slovo, ku ktorému aj v dnešnej modernej dobe má ešte blízko mnoho detí. Najlepším vystúpením bol prednes Anny Vaškovej zo 6.
A triedy, ktorá bude školu reprezentovať v okresnom kole v Levoči.
Piatok 4. decembra bol akýsi iný. Veselší a tajomnejší. Bol to
deň osláv sviatku Mikuláša. Na 1. stupni obdaroval Mikuláš so
svojím sprievodom všetky deti. Potom sa celý 1. stupeň pustil do
tradičného pečenia medovníkov. Typická medovníková vôňa sa
šírila v priestoroch budovy 1. stupňa a prenikala aj do vonkajších
priestorov. Jedna z tried sa zmenila na malú pekáreň. Každá trieda vykrajovala medové koláčiky, ktoré deti ukladali na pripravené
plechy a upečenými medovníkmi zapĺňali prichystané košíky. Žiaci 2. stupňa si pripomenuli sviatok Mikuláša na triednických hodinách. 9. A trieda vyslala mikulášsky sprievod, ktorý v prestrojení
navštívil každú triedu. A bolo veselo…

V sobotu 5. decembra početná skupina detí z 2. stupňa spolu
s pani učiteľkou Mgr. Máriou Farkašovou a Ing. Alžbetou Špinerovou navštívili predvianočné Košice. Teplé počasie vôbec nepripomínalo blížiace sa Vianoce. Po snehu nebolo ani stopy, len
atmosféra v uliciach bola vianočná. Celodenný výlet deti trávili
aj trochu komerčne a nakúpili darčeky pe svojich najbližších. Navštívili vianočné trhy, ktoré neodmysliteľne paria k Vianociam. Zo
stánkov sa šírila vôňa vianočných jedál a znela vianočná hudba.
Najväčším zážitkom bolo večerné rozsvietenie vianočnej výzdoby.
7. A trieda v piatok popoludní 11. decembra navštívila predvianočný Poprad. Žiaci 1. stupňa navštívili Spišské múzeum v Levoči,
kde si pozreli výstavu Spišské Vianoce 2015.
December nebol iba časom osláv a veselej nálady. Druhý decembrový týždeň preveril vedomosti žiakov súťažiacich v rôznych
olympiádach. Jazykové olympiády v anglickom a nemeckom jazyku pripravili pani učiteľka Ing. Anna Štramová a Mgr. Monika
Lisoňová. Zapojili sa do nich žiaci 5. až 9. ročníka, ktorí súťažili
v 2 kategóriách - 1 A a 1 B. Víťazmi olympiády v anglickom jazyku
sa stali Ali Al Alawin zo 6. A triedy, Boris Kovalík zo 7. A triedy
a Tomáš Grivalský z 9. A triedy. V olympiáde z nemeckého jazyka
boli najlepší Boris Kovalík zo 7. A a Tomáš Grivalský z 9. A triedy.
Víťazi postúpili do okresných kôl.
Pani učiteľky Ing. Želmíra Struharňanská a Mgr. Mária Olejníková
pripravili geografickú olympiádu pre 2. stupeň. Žiaci v nej preukázali svoje vedomosti o svete v 3 kategóriách – G 5. ročník, F 6. a 7.
ročník a E 8. a 9. ročník. S úlohami teoretickej a praktickej časti si
najlepšie poradili Jana Vaverčáková z 5. B, Boris Kovalík zo 7. A a Tomáš Grivalský z 9. A triedy. Víťazi sa zúčastnia okresného kola.
O tom, ako poznajú dejiny Slovenska a sveta, presvedčili žiaci 7.
až 9. ročníka v dejepisnej olympiáde, ktorú pripravili vyučujúci
PaedDr. Renáta Valková a Mgr. Vladimír Jacko. Najúspešnejší bol
Pavol Lopatka z 8. A a Tomáš Grivalský z 9. A triedy, ktorí budú
súťažiť aj v okresnom kole.
Ani matematické talenty nezaostali. Pani učiteľky Mgr. Ľudmila
Jacková a Mgr. Martina Vojtaneková uskutočnili súťaž Pytagoriáda 2015 v ročníkoch 3. až 8. Najlepšie matematické vedomosti
mali žiaci: Lukáš Kalinaj z 3. A, Maroš Griger zo 4. A, Tímea Jacková z 5. B, Denis Bača zo 6. A, Boris Kovalík zo 7. A a Róbert Brindza
z 8. A triedy.
Celý november a december v popoludňajších hodinách sa všetky triedy stretávali s triednymi učiteľmi a pripravovali vianočný
program. Ten sa uskutočnil 15. decembra pod názvom Strieborná
hviezdička v mestskej kinosále. Program bol vyvrcholením predvianočného obdobia. V ňom ukázali žiaci predovšetkým svoje talenty
v rôznych podobách. Na pozvaných rodičov a hostí čakalo nádherne vyzdobené javisko kinosály, ktorému dominoval rozsvietený
vianočný stromček so symbolickými darčekmi v podobe detských
vystúpení. Program sa koná každý rok, ale tohoročný bol ocenený
zo strany prítomných samými chválami. Sála bola preplnená a prí-
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tomní diváci nešetrili potleskom, keď deti rozbaľovali vianočné
darčeky. Moderátori Adam Bučák a Erika Orlovská predstavovali
koledy, vinše, tance, piesne, scénky, hudobné vystúpenia. Program
bol sviatočný, vianočný, ale aj veselý a zábavný. Vystúpenie bolo
spojené s vianočným bazárom, kde deti a pedagógovia ponúkali vlastnoručne vyrobené vianočné výrobky. Dievčatá pri vstupe
do kinosály vítali hostí upečenými sladkými medovníkmi. Oslava
Vianoc mesta Spišské Podhradie sa konala v 3. adventnú nedeľu.
Program pripravili všetky školy mesta.
V priebehu decembra sa konala v škole výtvarná súťaž Najkrajšia
vianočná guľa, ktorú pripravili Mgr. Lívia Fľaková a PaedDr. Renáta Valková. Deti doma vyrábali vianočné gule rôznou technikou
a po vyhodnotení bola v priestoroch školy urobená výstava. Najkrajšie gule vyrobili dievčatá Nikola Pavluvčíková z 9. A, Klaudia
Dzuríková z 8. A a Anna Vašková zo 6. A triedy.

ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie
pozýva budúcich prvákov a ich rodičov na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
dňa 25. februára 2016 o 15:30 hod.
Môžete si prezrieť priestory školy:
Učebne
Knižnicu

Telocvične
Jedáleň
Počítačové učebne
Posilňovňu

ŠKD

K Vianociam patri aj vianočná ikebana. Súťaž vo viazaní ikebán
spojenú s výstavkou urobila pani učiteľka Ing. Alžbeta Špinerová.
1. miesto v súťaži patrí Bohdane Zumríkovej z 9. B triedy.
21. decembra sa žiaci školy zhromaždili na školskom dvore, kde
sa uskutočnilo vyhodnotenie všetkých súťaží a odmeňovanie žiakov. A prišiel 22. december, posledný vyučovací deň. Na triednických hodinách pripravili triedni učitelia oslavu Vianoc. V závere
vyučovania sa v kinosále konal vianočný koncert Hudobné Vianoce 2015. Slová dozneli, hudba utíchla, zapálili sme symbolickú
štvrtú sviečku na adventnom venci, ktorý bol uvitý z množstva
každodenných udalostí. Všetci sa rozlúčili a odišli domov stráviť
vianočné prázdniny v kruhu svojej rodiny.
Toto všetko sa udialo v našej škole počas mesiaca december. Ak
si k tomu domyslíte dopoludňajšie vyučovanie a domácu prípravu
naň, uznáte, že bol bohatý. Za to patrí poďakovanie všetkým pedagógom, vychovávateľkám, vedeniu školy a samozrejme všetkým aktívnym a úspešným žiakom.
Na záver prajem všetkým v novom roku teplo a vôňu domova,
spoločné spomienky, zdravie, nehu, radosť, lásku a pochopenie,
veľa sily a elánu v práci.
„Odletí posledný list z kalendára
a rok sa s rokom pretne.
Na starý budeme spomínať
a myslieť, čo nás v novom stretne.“

Tešíme sa na Vašu účasť !

Priestormi školy Vás budú sprevádzať žiaci aj pedagógovia ZŠ.

Tešíme sa na Vašu účasť !

Plavecký výcvik
V termíne od 1. do 22. decembra 2015 absolvovali žiaci 3.ročníka
základný plavecký výcvik. Výcvik prebiehal pod odborným vedením inštruktora plávania na ZŠ Nejedlého v Spišskej Novej Vsi.
Žiaci boli každý utorok plní očakávania a eufórie, čo nového sa
dnes naučia. Každou hodinou výcviku sme videli ich pokroky.
Výcvik ukončili „skúškou“ z plaveckého štýlu, ktorý sa naučili.
Každý žiak zvládol preplávať stanovenú dráhu v časovom limite. Odmenou za ich výkony bolo „mokré vysvedčenie“.
Sme radi, že sa nám podarilo odbúrať u žiakov strach z vody
a že sa naučili plávať.

Mgr. Mária Farkašová,
ZŠ, Palešovo námestie 9

Fotografia ako obraz na skle, dreve, alebo
na plátne napnutom na ráme?
Fototapeta s ľubovoľným motívom
na akýkoľvek rozmer?
Bližšie info: 0905 311 115

Mgr. Kočišová a Mgr. Vandrašková

ZŠ Školská 3
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Športové vianoce

Mestský turnaj
mládeže
v minifutbale
Dňa 19. 12. 2015 Komisia pre školstvo
a šport pri MsÚ v spolupráci so ZŠ
Školská 3 a MŠK Spišské Podhradie
usporiadala 5.ročník - Mestský turnaj
mládeže v minifutbale.
Turnaj sa začal ráno o 9.OO hodine,ukončenie bolo naplánované na 13.00
hod. Zúčastnilo sa ho 5 družstiev
mládežníkov a 3 družstva žiakov, každé družstvo malo 4-5 členov. Hralo sa
dvojkolovo, systémom každý s každým. Celkovo sa odohralo 16 zápasov.
Hrací čas zápasu bol 2x5 minút.
Víťazom turnaja sa stalo družstvo,Dominikánci „ v zložení:
Dominik Jacko, Marián Tirpák ml.,
Andrej Tosegi, Tomáš Dzurilla a Marián Boržík ml.

Celková tabuľka mládežníkov
1
2
3
4
5

Dominikánci
Kukol Team
Kaco Team
MŠK Dorast
Davidovci

4
4
4
4
4

4
3
2
1
0

0
0
0
0
0

0
1
2
3
4

12:7 12
15:10 9
8:11 6
8:12 3
6:17 0

Účastníci turnaja žiakov:
Zelení, Oranžoví a Modrí.
Víťazom vyrovnaného turnaja sa stalo
družstvo Zelených v zložení:
Ivan Pacák, Róbert Brindza, René
Rovder, Kristián Blahovský.

Konečná tabuľka žiakov
1 Zelení
2 Oranžoví
3 Modrí

4 2 0 2 13:12
4 2 0 2 12:11
4 2 0 2 9:11

6
6
6

Víťazné družstva boli odmenené vecnými cenami a pre všetkých účastníkov
boli pripravené sladkosti a malé občerstvenie.

Spracoval
Jozef Komara

Uzávierka ďalšieho
vydania je 15. 4. 2016

Počas celých takmer trojtýždňových vianočných sviatkov Oddelenie voľnočasových
aktivít MsKS organizovalo rôzne športové
turnaje pre deti i mládež (florbal, stolný
tenis, malý futbal, presnosť streľby, streetball, volejbal) v svojej telocvični Kotolňa.
Akcia „Športové Vianoce s nami“ mala dva
vrcholy, Stolnotenisový turnaj a už tradičný
Silvestrovský volejbalový turnaj.
Stolnotenisového turnaja ešte v starom
roku 28. 12. sa zúčastnilo spolu 23 ľudí, pri
jeho spoluorganizácii sa podieľalo MŠK Sp.
Podhradie. Súťažilo sa v 3 kategóriách: 1. do
15 rokov (dievčatá+chlapci spolu), 2. chlapci
nad 15 rokov, 3. dievčatá nad 15 rokov.

dievčatá nad 15 r. : 1. Veronika Galarovičová
Vrcholom „Športových Vianoc s nami“ bol
určite už 7. ročník Silvestrovského volejbalového turnaja. Tento turnaj si medzi účastníkmi získava svoje meno a každoročne sa
zvyšujúcou športovou kvalitou i atmosférou. Kvôli menším priestorom v telocvični
Kotolňa je obmedzenie iba na 6 zúčastnených družstiev a túto kapacitu sme mali
naplnenú už vyše mesiac pred konaním turnaja. Špecifikom akcie je nutnosť mať na
hracej ploche minimálne jednu ženu, ako je
tomu aj na letnom Unesco Cupe. Víťazom
tohto ročníka sa stala partia Josaaa vedená
kapitánom Alexom Veinperom. Najúspešnejší boli obdarovaní vecnými cenami a pre
všetkých bolo pripravené občerstvenie.

Silvestrovský volejbalový turnaj

Víťazi jednotlivých kategórií:
deti do 15 rokov: 1. Stanislav Poklemba,
2. Adrián Michalko, 3. Terézia Slebodníková, chlapci nad 15 r. : 1. Tomáš Komara,

1
2
3
4
5
6

Josaaa
Športklub
Kamil a spol.
CE-team
Hasiči
Fellaini Team

Mgr. Vladimír Šolc

Polmaratón slobodní – ženatí
Dňa 26. 12. 2015 zorganizovala Komisia pre
školstvo a šport pri MsÚ v Spišskom Podhradí v spolupráci so ZŠ Školská 3 a MŠK
Spišské Podhradie v poradí už 18. ročník
polmaratónu SLOBODNÍ – ŽENATÍ. Vyše
6-hodinové športové zápolenie otvoril primátor mesta Spišské Podhradie, pán Michal Kapusta, po 9 hodine ráno v telocvični miestnej ZŠ Školská 3 a skončilo o 15
hodine. Do turnaja sa zapojilo viac ako 50
účastníkov rôznych vekových kategórií, od
13 ročných žiakov až po bývalých hráčov
a fanúšikov futbalu. Aj v tomto prípade
mottom tohtoročného mini turnaja bolo
priateľské stretnutie všetkých priaznivcov
futbalu začínajúcich v miestnom MŠK.
V družstve slobodných svoje športové majstrovstvo prišli ukázať naši odchovanci
- Dominik Jacko z Tatrana Prešov, Dárius
Vandraško z MFK Tatran Liptovský Miku-

láš a Tomáš Komara z FK Senica, a samozrejme ďalší mladí hráči pôsobiaci v miestnom MŠK ale i v ligových mládežníckych
mužstvách. Ženatí, posilnení o prvoligového hráča FK Vysočina Jihlava - Vladimíra Kukoľa, a bývalých hráčov MŠK, však
v celkovo vyrovnanom dueli, keď ešte o 14
00 vyhrávali o 5 gólov.Ženatí nakoniec záver nezvládli a podľahli slobodným 93:97.
Celý futbalový polmaratón sprevádzali kvalitné, tvrdé a často neľútostné súboje, všetko však v rámci Fair Play. Po záverečnom
hvizde pri spoločnom posedení a občerstvení boli vyhlásení a malou pozornosťou ocenení najlepší brankári, strelci a hráči oboch
celkov. Záverom chcem poďakovať organizátorom za skvelé občerstvenie a všetkým
účastníkom polmaratónu za skvelé výkony,
ktoré predviedli na 18.ročníku minifutbalového polmaratónu.
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