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MsKS Vás srdečne pozýva
na divadelné predstavenie

MsKS Vás srdečne pozýva
na divadelné predstavenie pre deti

Malka,

Princezná a drak,

ktoré sa uskutoční v rámci podujatia

v nedeľu 5. júna o 17:00

Spišský Jeruzalem
v sobotu 22. mája o 19:00
v kine Slovan v Spišskom Podhradí.

ktoré sa uskutoční

v kine Slovan v Spišskom Podhradí.
Lístky si môžete zakúpiť v predpredaji za 1,50 €
v kancelárii MsKS.

Prosba pre chovateľov psíkov
Týmto chceme poprosiť chovateľov psíkov v našom meste aby sa trochu zamysleli nad vodením svojich miláčikov do parku kultúry, ktorý sa využíva na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Je dosť smutné konštatovať, že aj tento priestor ako aj iné krásne
zákutia nášho mestečka sa stávajú miestom potreby a skládkou psích výkalov, ktoré zanechávajú za sebou ich majitelia.
Myslíme si, že každý správny chovateľ by mal za svojím miláčikom upratať. Ďakujeme za pochopenie a porozumenie.
Primátor mesta Spišské Podhradie

str. 2

Podhradčan informačný

Realizácia investičných zámerov v meste

informačný Podhradčan

str. 3

Beseda so spisovateľkou Alžbetou Verešpejovou

Opätovné otvorenie dolnej brány Spišského hradu
Aj tohto roku bude otvorená dolná brána Spišského hradu smerom zo Spišského Podhradia. Mesto a Slovenské národné múzeum
Spišské múzeum v Levoči uzatvorilo zmluvu o spolupráci v roku
2016. Výsledkom je otvorenie dolnej brány Spišského hradu.

Ako lepšie prežiť mesiac marec, ktorý ja zároveň mesiacom
kníh? No predsa v prítomnosti známej a milej spisovateľky. Dňa
23. Marca 2016 zavítala do našej knižnice spisovateľka Alžbeta
VEREŠPEJOVÁ. Oboznámila nás so svojimi knižkami, ktoré sú
o detských snoch a túžbach, je v nich prítomný humor i poučenie a porozprávala nám aj niečo so svojho života. Pani spisovateľka tiež zisťovala čitateľský záujem detí a chcela vedieť,
čo deti čítajú. A potom mohli deti dávať rôzne otázky. Napriek
tomu, že ich bolo veľa ona ich všetky zodpovedala. Tak sme sa
dozvedeli, že príbehy si rada vymýšľa, ale píše aj zo života detí.
Jej prvým kritikom bol vždy jej syn a písanie je jej koníčkom. Žiakom sa stretnutie so spisovateľkou páčilo.

diteľniť možnosti turizmu v našom regióne a zároveň to aj napomôže k rozvoju turistického ruchu v meste Spišské Podhradie.

Dolná brána Spišského hradu bude otvorená v mesiacoch jún, júl,
august. Dolná brána bude otvorená v nasledujúcich časových intervaloch: 11:00 – 11:15, 13:00 – 13:15, 15:00 – 15:15, 17:00 – 17:15
Predaj lístkov sa uskutoční na parkovisku pod Spišským hradom,
kde Spišské múzeum v Levoči bude mať zriadenú pokladňu. Veríme, že otvorením dolnej brány Spišského hradu sa podarí zvi-

Sme radi, že prišla medzi nás a že sme ju mohli bližšie spoznať.

Motorový železničný vozeň vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie
Snažíme sa o obnovenie prevádzky nášho
motorového vláčika na trati Spišské Podhradie – Spišské Vlachy.

Naším cieľom je obnovenie vláčika pod
Spišským hradom v prvom kroku počas
letných mesiacov cez víkendy.

Mesto získalo do vlastníctva osobný motorový železničný vozeň radu 810 „ Hanička“
od Železničnej spoločnosti Slovensko. Obstarávacia cena vozňa bola 2 400 €. Vozeň je
zaregistrovaný na mesto Spišské Podhradie.

Začíname odvážny projekt, kde nás čaká
mnoho skúšok. Vlak sme už kúpili a pokračujeme ďalej. Ďalšími krokmi je získanie povolení a licencií na prevádzku, dohoda s Ministerstvom dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja SR o zabezpečení
trate v prevádzkyschopnom stave zo strany štátu, vysporiadanie majetkoprávnych
vzťahov rušňového depa (remízy), 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

Významné životné jubileá oslávili a oslávia
Mária Kešeláková
70 rokov
Mária Beličáková
70 rokov
Rudolf Popovič
75 rokov
Štefan Griger
75 rokov
Magdaléna Griegerová 75 rokov

Opustili nás

Mesto odkúpilo nehnuteľnosť na ulici Starý jarok č. 46. Je to budova v areáli Materskej školy na Májovej ulici. Mesto pripravuje
podanie žiadosti na nenávratný finančný príspevok z EÚ na rekonštrukciu tejto budovy a areálu MŠ a vnútorného vybavenia.

Mária Kešeláková
Anna Novisedlaková
Ladoslav Batory
Marta Meľuchová

Budova MŠ bola plánovaná ako stavba Detských jasieľ v roku
1984 s počtom 70 detí. Počas výstavby došlo k zmene stavby pred

nar. 1920
nar. 1929
nar. 1956
nar. 1952

Hedviga Solčianská
Ján Griger
Juliana Holubová
František Gromoš

nar. 1944
nar. 1954
nar. 1962
nar. 1954

Katarína Teringová
Emília Orininová
Mária Kuštárová

nar. 1937
nar. 1947
nar. 1924

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.

Výmena vodovodu
na Palešovom námestí
Na základe rokovaní medzi mestom Spišské Podhradie a Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou dochádza v tomto období k výmene vodovodného potrubia na
Palešovom a Mariánskom námestí. Táto
stavba je realizovaná Podtatranskou
vodárenskou spoločnosťou a aj ona je
investorom a staviteľom. V prvom rade

75 rokov Mária Brunovská
85 rokov
80 rokov Magdaléna Bartošová 85 rokov
80 rokov Anna Nováková
95 rokov
80 rokov
85 rokov

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

Budova v areáli Materskej školy na Májovej ulici
dokončením a kolaudačné rozhodnutie hovorí počte detí 120.
Pokúsime sa získať finančné prostriedky na rozšírenie priestorov
a skvalitnenie našej škôlky aby sa aj naši najmenší cítili v priestoroch dobre a radi do škôlky chodili. Aj týmto chceme mladým rodinám v našom mestečku a v okolí ponúkať ešte lepšie služby pre
ich ratolesti, aby rodičia boli spokojní a mohli sa naplno venovať
svojim každodenným povinnostiam.

Sidonia Bigošová
Vilma Handlovičová
Anna Petreková
Alžbeta Vašková
Helena Fecková

chceme poďakovať tejto spoločnosti, že
sa do tejto výmeny vodovodného potrubia odhodlala, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.

čas, v požadovanej kvalite a bez nepríjemných nedorozumení a stretov. Ešte raz
Vám veľmi pekne ďakujem za trpezlivosť
a pochopenie.

Zároveň chcem poprosiť nás všetkých ešte
o trochu trpezlivosti pri realizácii týchto
prác. Dúfam, že práce sa uskutočnia na-

stranu pripravil:
MVDr. Michal Kapusta
primátor mesta

Predám starší rodinný dom
v obci Studenec
vhodný ako chalupa
alebo na prerábku.
Rozloha pozemku je 1200 m2.
Cena 32000 €+ dohoda možná.
Viac info tel. 0904 647 240

MVDr. Jaroslav Babík,
Štúrova 4, Spišské Podhradie
0904 666 589

Veterinárny lekár
Očkovanie psov a mačiek
Čipovanie – vydávanie PET pasov
Odčervenie ošípaných
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Mestská knižnica
v Spišskom Podhradí

Tip na knihu
Pronská, Jana:

Čierna vdova
Podmanivý ľúbostný príbeh zo stredovekého Slovenska. Adriana Mariášiová
pochovala už troch manželov, ktorých
jej kvôli majetku nanútil otec. Keď sa
Štefan Mariáši znovu dostane do ťažkosti, neváha využiť svoju dcéru aj po
štvrtý raz a vydá ju za Luciána Bobeka.
Mladí ľudia sa musia popasovať nielen
s intrigami, ale aj s vlastnou minulosťou a citmi, ktoré im skrížia plány.
Riečanská, Lena:

Čerešňa na šľahačku
Život nie je nikdy taký ideálny, ako by
sme si priali. Niekto načne lákavú, šťavnatú čerešňu, zlíže šľahačku. Inému
zostanú oči pre plač. Netreba si zúfať,
čerešne znovu zakvitnú… Tento román
ponúka všetko, čo prináša život, lásku,
priateľstvo, zradu, slzy aj smiech.
Tan, Amy:

Údolie zázrakov
Román spája dva kontinenty a opisuje obdobie od pádu poslednej čínskej dynastie po druhú svetovú vojnu,
stratený svet starého Šanghaja a život prisťahovalcov meste. Je to príbeh
o matke a dcére, o prelínaní kultúry
Západu a východu, ale aj o sile či tvrdošijnosti lásky.
Rivers, Francine:

Šarlátová niť
Príbeh lásky, ktorá zachraňuje stroskotaný vzťah. O dvoch ženách, ktorých
osudy spojí roztrhaný denník. Obe zápasia s Bohom, so svojimi manželmi,
ba aj samy so sebou, až kým sa neocitnú v náručí toho, ktorý ich miluje.
Baričák,Pavel Hirax:

Šlabikár šťastia (Návrat k sebe)
Prvá motivačná kniha autora. Jednoduchou formou v nej vysvetľuje princípy
seba prijatia, odpustenia, pozitívneho
myslenia, pochopenia choroby, vzťahov…
Tešíme sa na Vašu návštevu v knižnici

Anna Gondová, vedúca knižnice

Podhradčan informačný

Majáles 2016
v našom meste
Mesiac máj sa považuje za mesiac lásky, zrodu nového života i príchodu krásnych a slnečných dní. Mestské kultúrne
stredisko v Spišskom Podhradí a Mesto
Spišské Podhradie pripravili pre občanov,
ale aj návštevníkov nášho mestečka Majáles 2016, čiže oslavy tohto príjemného
sviatku, ktorý sa konal v sobotu 30. apríla
2016 v Parku kultúry za MsÚ. Už tradične
sa počas Majálesu konala súťaž vo varení
podhradského guláša, do ktorej sa zapojilo celkovo šesť súťažných družstiev,
ktoré predviedli svoje kulinárske umenie.
Súťažilo družstvo SWANS, s. r. o., družstvo Miestneho spolku červeného kríža,
Spolok priateľov dobrého guláša, družstvo Dobrovoľného hasičského zboru,
Mestského športového klubu a Mestského úradu v Spišskom Podhradí. O víťaznom guláši rozhodovala odborná porota,
ktorej členmi boli pán Jaroslav Štrublík,
ktorý má s varením guláša množstvo
skúseností, pán Ivan Antolík, dlhoročný
a známy kuchár zo Spišského Podhradia,
pani Katarína Čupeľová, ktorá varí našim
najmenším v Materskej škole v Spišskom
Podhradí, a duchovný otec Anton Horník,
vedúci skautských oddielov. Porota sa
po dlhom rozhodovaní rozhodla, že titul
víťaza získalo družstvo Mestského špor-

tového klubu, ktorého členmi boli Jozef
Komara, Vladimír Šolc, Miloš Komara
a Jozef Pentrák. Víťazom ešte raz srdečne blahoželáme a taktiež ďakujeme aj
všetkým zúčastneným. Po tom, ako sme
si pochutnali na výborných gulášoch, sa
začal kultúrny program. Popoludnie nám
spestrili žiaci MŠ, ZŠ a ZUŠ z nášho mesta so svojimi tancami, básňami a piesňami o jari. Samozrejme, nechýbalo
ani tradičné stavanie mája. Zelený máj,
symbol sily a dobrého rastu, postavili
deti z folklórneho súboru Dreveník pod
vedením PaedDr. Boženy Švábovej, PhD.
Počas celého dňa bol otvorený aj detský
kútik Oddelenia voľno-časových aktivít
pri MsKS, plný hier a zábavy. Nasledovala
tradičná májová veselica, pri ktorej nám
zahrali chlapci z hudobnej skupiny REWO
z Harakoviec a po nich nasledoval koncert známych hitov kapely STAR Band
a Marcellika DJ. Prvý máj sme teda v jeho
predvečer privítali, ako sa patrí, a to kultúrnym programom s ľudovými aj modernými prvkami, zábavou a spolupatričnosťou. Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí
pomáhali pri organizovaní tohto krásneho dňa a tiež všetkým zúčastneným.

Bc. Barbora Ilečková

informačný Podhradčan
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partneri

(V prípade nepriaznivého počasia Katedrála sv. Martina)

- vedú bohoslovci Kňazského seminára biskupa Jána
Vojtaššáka
Miesto: Pažica pri Spišskej Kapitule, Kaplnka sv. Jána
Nepomuckého

Meditatívny ruženec

10.00 hod.

21. máj 2016 /sobota/

Miesto: Katedrála sv. Martina

Kultúrny program: Miloslav Vanc – Páni Spiša
Koncert Cigánski Diabli

Slávnostné otvorenie brány Spišského Jeruzalema

18.00 hod.

(V prípade nepriaznivého počasia Katedrála sv. Martina)

- vedú bohoslovci Kňazského seminára biskupa Jána
Vojtaššáka
Miesto: Pažica pri Spišskej Kapitule

Pobožnosť Krížovej cesty

15.00 hod.

Vojtaššáka, Spišská Kapitula

Výtvarná a literárna súťaž a výstava prác detí ZŠ a ZUŠ
Kultúrny program: žiaci Základnej umeleckej školy
v Spišskom Podhradí
Vernisáž: 10.00 hod.
Miesto: Podbránie Kňazského seminára biskupa Jána

Spišský Jeruzalem očami detí

10.00 hod.

Miesto: Kino Slovan v Spišskom Podhradí

Divadelné predstavenie určené pre školy,
Bábkové divadlo Košice
Úprava a réžia: Karel Brožek

Aucassin a Nicoletta

10.00, 12.00 hod.

biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula)

Terénne exkurzie, prehliadka národných, prírodných
a kultúrnych pamiatok v Spišskom Jeruzaleme pre školy
Miesto: Pažica pri Spišskej Kapitule
(V prípade nepriaznivého počasia Kňazský seminár

Pamiatky UNESCO

9.00, 11.00 hod.

20. máj 2016 /piatok/

mediálni partneri

šská Kapitula
Spiišs
Sp

Koncert spišských organistov
Účinkujú: Miroslav Kopnický, Levoča
Peter Pekarčík, Klčov
Dávid Sedlař, Levoča
Miesto: Katedrála sv. Martina

MUSICA MISERICORDIA

13.00 hod.

Celebruje: ThDr. Peter Majda, PhD., rektor Kňazského
seminára biskupa J. Vojtaššáka
Hudobný doprovod: Dychová hudba Ordzovianka
Miesto: Pažica pri Spišskej Kapitule, Kaplnka sv. Jána
Nepomuckého
Možnosť požehnania medailónov pútnika

Svätá omša pri Kaplnke sv. Jána Nepomuckého

10.00 hod.

22. máj 2016 /nedela/

Miesto: Kino Slovan v Spišskom Podhradí

Divadlo COMMEDIA Poprad

Malka

19.00 hod.

Miesto: Katedrála sv. Martina

Mgr. Štefan Genčúr, DiS. art. - gitara, alt saxofón,
Anton Fuchs - piano, Mária Čechová - spev

Hudobné trio zo Spišského Podhradia

17.00 hod.

Miesto: Katedrála sv. Martina

celebruje Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup

Pontikálna sv. omša

15.00 hod.

Igor Dohovič - dirigent
Miesto: Katedrála sv. Martina

Sólisti opery Štátneho divadla v Košiciach
Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS

14.00 hod.

Miesto: Katedrála sv. Martina

Detský spevácky zbor VILLA SAXORUM (pri ZŠ na Školskej
3 v Spišskom Podhradí pod vedením PaedDr. Marty Lackovej)

Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia

Razenie medailónov pútnika

skautský zbor Štefana Kluberta Levoča

Študentky Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove a 64.

Hry s deťmi

Zabezpečuje: OZ Bottega, Košice

Tvorivé dielne pre deti

Začiatok exkurzií sobota, nedeľa: 9.00, 13.00 hod.

Terénne exkurzie, prehliadka národných, prírodných a
kultúrnych pamiatok v Spišskom Jeruzaleme
Miesto: Hodinová veža, Spišská Kapitula

Pamiatky UNESCO

Sprievodné aktivity: 21. - 22. 5. 2016

Miesto: Katedrála sv. Martina

Záver Spišského Jeruzalema

17.30 hod.

Mužské spevácke trio
Miesto: Katedrála sv. Martina

LA GIOIA

16.30 hod.

Ženské hudobné zoskupenie
Miesto: Katedrála sv. Martina

LA SPERANZA

16.00 hod.

Účinkujú: Komorný spevácky zbor Chorus Minor, Levoča
Miešaný spevácky zbor Chorus Iglovia, Spišská Nová Ves
Ženský spevácky zbor Dimitrios, Poráč
Miesto: Katedrála sv. Martina

„S radosťou pôjdeme do domu Pánovho“

15.00 hod.

- prehľad z tvorby Pavla Ondríka, Kluknava
Recituje: Jozef Lapšanský
Spev: Nina Bazárová
Doprovod: Marcela Maniaková
Miesto: Katedrála sv. Martina

Chválim Ťa Pane

14.30 hod.

Prednášajúci: Mons. prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol,
PhD., generálny vikár Spišskej diecézy
Moderátor: Jozef Lapšanský
Miesto: Katedrála sv. Martina

Pohľady na Svätú zem

14.00 hod.

S pišské Podhradie

Gospelový spevokol Adam, Jablonov

13.00 hod.

22. má j 2016
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Podhradčan školský

školský Podhradčan

A ide sa na lyže…

Zápis do 1. ročníka
V dňoch 12. a 13. apríla 2016 sa v ZŠ Školská 3, Sp.Podhradie
uskutočnil zápis do 1. ročníka na šk. rok 2016/ 2017. V predchádzajúcich rokoch sa zápis konal už v januári. Prvýkrát bol tento
rok posunutý termín zápisu na apríl, z dôvodu lepšieho posúdenia školskej zrelosti žiakov, čo sa aj odrazilo v lepšej pripravenosti
a šikovnosti detí.

tvárou a malým darčekom na pamiatku. Do 1. ročníka bolo zapísaných 39 detí.

Rodičov a deti privítali pani učiteľky z 1.stupňa v príjemnom prostredí prváckej triedy. Pre našich budúcich prvákov si žiaci prvého ročníka pod vedením svojich paní učiteliek pripravili kultúrny
program plný básničiek, riekaniek, pesničiek a tanca a tak vytvorili príjemnú milú atmosféru bez stresu a strachu. V takomto
duchu prebiehal celý zápis a deti odchádzali zo školy s usmiatou

Touto cestou ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru
a tešíme sa na spoluprácu s nimi. Zapísaným prvákom želáme
ešte príjemné posledné dni strávené v škôlke, pekné prázdniny, veľa zdravia, šťastia a úspechov v škole.

Rodičom chceme garantovať, že ako jedinečný diamant sa budeme spoločne snažiť tvarovať a zušľachťovať to najvzácnejšie, čo
našim učiteľom s dôverou zveria.

Mgr. S. Komarová, ZŠ Školská 3, Sp. Podhradie

V januári 2016 sa žiaci ZŠ v Spišskom Podhradí na Palešovom námestí zúčastnili lyžiarskeho výcviku.
Januárový termín po vianočných prázdninách sľuboval peknú bielu a tuhú zimu.
Lenže čím viac sa blížil koniec decembra,
tým viac ubúdala nádej, že sa tak stane.
Keď sa žiaci 22. decembra rozchádzali na
vianočné prázdniny, po snehu nebolo ani
stopy. Veru, minuloročný december bol
netypický. Akoby už skúpa Perinbaba odmietla natriasať svoju perinu.
11. januára sa 38 žiakov 8. a 9. ročníka
s 3 pedagógmi – Mgr. Vladimírom Kubovčíkom, vedúcim lyžiarskeho výcviku,
Mgr. Máriou Farkašovou a Mgr Martinou
Vojtanekovou stretli ráno pred budovou školy poriadne nabalení a vystrojení.
V Spišskom Podhradí nebol žiaden sneh
a obloha vyzerala, akoby už chcela spustiť
zrážky v podobe dažďa. Počiatočné obavy
nedočkavých detí rozptýlila jedna z vyučujúcich, ktorá ako domorodec preskúmala
lyžiarske podmienky v stredisku Krompa-

Športová olympiáda
Dňa 16. 3. 2016 sa v telocvični ZŠ Školská
3, v Sp. Podhradí stretli predškoláci z MŠ
v Sp. Podhradí s našimi prvákmi, aby spolu prežili športové dopoludnie.
Po vzájomnom zvítaní, spoločnom olympijskom pozdrave a zaspievaní pesničiek,
pustili sa s radosťou a húževnatosťou do
plnenia jednotlivých disciplín. Čakali na
nich prekážková dráha, jazda na kolobežkách, hod na cieľ a kop na bránku. Overili
si v nich svoju šikovnosť, vytrvalosť, rýchlosť, presnosť a disciplínu.
Víťazmi sa stali nakoniec všetci, pretože
dokázali spoločne prežiť príjemné chvíle
s veselou náladou.

Mgr. Sedlárová, Mgr. Katriňáková
ZŠ Školská 3
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chy - Plejsy a ubezpečila nádejných lyžiarov, že niet sa čoho obávať a lyžovať sa
bude. Silné mrazy v predchádzajúci týždeň
prispeli k tomu, že zjazdovky v lyžiarskom
stredisku boli zasnežené technickým snehom a aj príroda ho posypala pravou snehovou pokrývkou.
Po krátkej ceste vystúpili budúci lyžiari z autobusu a ubytovali sa v luxusných
izbách Hotela Plejsy. Tí, ktorí nemali výstroj, použili hotelový lyžiarsky servis s požičovňou a po chutnom obede stáli v plnej
zbroji na lyžiarskom svahu. Štyri družstvá
s 5 inštruktormi začali výcvik. Pekne od prvých krôčikov. Veď 30 žiakov sa ocitlo na
lyžiach prvýkrát. Nezaobišlo sa to bez pádov, pokrútených nôh a lyží. Ale postupne
sa deti a lyže skamarátili. Neúnavne skúšali povzbudzovaní svojimi inštruktormi
a postupovali vo výcviku. Na druhý deň
už to šlo aj zapluhovať, zastaviť, prenášať váhu a robiť prvé oblúčiky. Spúšťanie,
pády, pokusy s palicami, bez palíc. Časté zastavenie na rôznych častiach tela,
pomoc pri vstávaní. Prvá jazda na vleku,

spúšťanie z dolného mierneho svahu. Nelyžiari sa zdokonaľovali, prešli na strmší
svah a lyžovanie počas 5 dní ich chytilo
za srdce. 8 pokročilejších lyžiarov brázdilo
strmšiu zjazdovku, neskôr ešte strmšiu,
do polovice ktorej sa vyvážali na vleku,
ktorý domáci nazývajú „dvestodesiatka".
Vyššie sa už nedalo, pretože tzv. Generál sa ešte zasnežoval. Každý deň ratrak
upravoval svahy a snehové podmienky boli
vynikajúce.
Počasie nám prialo, s výnimkou prvého
dňa, ktorý kazilo jemné mrholenie a prevaľujúca sa hmla. Potom nás už čakali
mrazivé rána a dokonca dvakrát nasnežilo. Modrá obloha a čistý horský vzduch
umocňoval zážitky z lyžovania. Chvíle
oddychu po ukončení popoludňajšieho
lyžovania trávili žiaci pri rôznych aktivitách, ktoré im horský hotel ponúkal. Sily
do lyžovania naberali v hotelovom wellness - stredisku. Stuhnuté svaly si uvoľnili
vo vírivke a v bazéne. Večerné posedenia
pri spoločenských hrách, stolnom tenise či bowlingu ukrajovali z voľného času
a po večierke o 22. hodine všetci unavení
zaľahli na svoje postele. Večerná vychádzka do vianočne vyzdobených Krompách
a rozlúčková diskotéka nedovolili deťom
nudiť sa. Vzorne dodržiavali denný režim
a správali sa slušne, čím si vyslúžili pochvalu od hotelového personálu.
Celý týždeň rýchlo uplynul. Bilancia bola
dobrá. Všetci zvládli lyžiarsku abecedu,
niektorí sa v lyžovaní zdokonalili. Pobyt
v hoteli s dobrou starostlivosťou o hostí
bol vynikajúci a veru sa mnohým nechcelo vrátiť domov. Na konci po vyhodnotení
lyžiarskeho výcviku všetci konštatovali,
že lyžiarske stredisko je veľmi dobré a má
veľa výhod. Od Spišského Podhradia je
vzdialené iba 15 kilometrov. Lyžiarske svahy sú vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých a náročných lyžiarov. Svahy začínajú
pred hotelom, vleky sú prepojené. Hotelové podmienky sú vynikajúce a poskytujú
po lyžovaní dostatok zábavy rôzneho druhu. K tomu pekné výhľady na prírodu v pozadí s Vysokými Tatrami. Lyžiarsky výcvik
bol „super“ a možno o rok bude ďalší.

Mgr. Mária Farkašová
ZŠ, Palešovo nám. 9
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Podhradčan školský

Aktivity a úspechy našich žiakov
Marec býva každoročne bohatý na okresné kolá rôznych postupových súťaží, do ktorých sa aktívne zapojili aj naši pedagógovia
so svojimi žiakmi a úspešne reprezentovali seba a samozrejme aj svoju školu v mnohých vedomostných, literárnych, speváckych
a športových súťažiach. Spomenieme aspoň niektoré.

Vedomostné súťaže - okresné kolá:

Literárne súťaže - okresné kolá:

Športové súťaže - okresné kolá:

Pytagoriáda

Šaliansky Maťko

Volejbal:

1. miesto: M. Kacej 8. B

3. miesto: A. Iľašová 2. B, M. Belinský 7. B

Biblická olympiáda

Hviezdoslavov Kubín

1. miesto: dievčatá
1. miesto: chlapci

1. miesto: M. Belinský 7. B,
Z. Jagačová 8. B, L. Jurečková 8. B
(pripravila Mgr. J. Bečkerová)

1. miesto: M. D. Ilečková 3. A (próza)
3. miesto: L. Jurečková 8. B (poézia)
(pripravili paed Dr Z. Dindová, Mgr. K. Komarová, Mgr. L. Olejová, PaedDr A. Ilečková)

Fyzikálna olympiáda
1. miesto: J. Dindová 8. B
2. miesto: D. Paločková 9. B
(pripravila Mgr. K. Belinská)

Biologická olympiáda
3. miesto: M. Mihalík 9. B
(pripravila Ing. D. Baranová)

Geografická olympiáda
1. miesto: M. Belinský 7. B

Geografická olympiáda
3. miesto: P. Kešeľák 9. B
(pripravil PaedDr J. Mydlár)

Spevácke súťaže:
Dilongstar:
I. kat.: M. D. Ilečková 3. A
II. kat.: S. Adam 5. A
III. kat.: E. Blašková 9. A
Duo kat.: E. Blašková 9. A,
D. Vojtaneková 6. A

Slávik Slovenska:
I. kat.: F. Novák 2. B
II. kat.: L. Štofila 5. A
III. kat.: T. Vaľková 9. A
(pripravila PaedDr M. Lacková)

školský Podhradčan

Naši mladí fyzici opäť bodovali
Hovorí sa, že matematika je kráľovnou
všetkých vied, ale fyzika je princezná lebo je krajšia. Túto krásu začínajú vnímať aj žiaci základných a stredných škôl
na hodinách a fyzikálnych súťažiach.
Meno a priezvisko
1. Andrej Korchňák
2. Dagmara Paločková
3. Tomáš Grivalský

Basketbal:
1. miesto: dievčatá
1. miesto: chlapci
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V stredu 16. marca 2016 sa v Základnej
škole G. Haina v Levoči uskutočnilo okresné kolo 57. ročníka Fyzikálnej olympiády.
Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiaci základných škôl zo Spišského Podhradia. I tento

rok sa im podarilo získať popredné miesta.
V kategórii E, v ktorej súťažili deviataci,
sa na prvých troch miestach umiestnili
v okresnom kole nasledujúci žiaci:

Škola
Vyučujúci
ZŠ Š. Kluberta, Levoča
PaedDr. Štefánia Miková
ZŠ Školská, Spišské Podhradie
Mgr. Katarína Belinská
ZŠ Palešovo nám., Spišské Podhradie	Ing. Jozef Dinda

Body			spolu
3
1
7
6
17
8 0 4 4
16
8 1
0 6
15

ôsmaci súťažili v kategórii F. Popredné miesta získali títo žiaci:
Meno a priezvisko
1. Júlia Dindová
2.	Katarína Hlistová
3. Šimon Slivko

Florbal:
1. miesto: chlapci
3. miesto: dievčatá

Minifutbal:
2.miesto: dievčatá
2.miesto: chlapci

Malý futbal Mc Donald:
2.miesto: mladší žiaci
(pripravili: Mgr. J. Príloh, Mgr. P. Vandraško)

Bedminton – krajské kolo
2. miesto: chlapci R. Dzugas 9. B,
P. Kešeľák 9. B
5. miesto: dievčatá N. Fábryová 8.A,
S. Pentráková 9. A
(pripravili Mgr. S. Komarová, Mgr. I. Vandrašková )

Škola
Vyučujúci
ZŠ Školská, Spišské Podhradie
Mgr. Katarína Belinská
ZŠ Palešovo nám., Spišské Podhradie	Ing. Jozef Dinda
ZŠ Školská, Spišské Podhradie
Mgr. Katarína Belinská

O náročnosti príkladov v okresnom kole
svedčí aj počet získaných bodov. Za každý
úplne vyriešený príklad žiak mohol získať
10 bodov. Niektorí žiaci využili celý čas –
4 hodiny na vyriešenie príkladov.
Na krajské kolo fyzikálnej olympiády do
Prešova boli pozvaní len žiaci 9. ročníka.
Uskutočnilo sa 13. apríla. Počas riešenia
úloh mali pracovné stretnutie s predsedom krajskej fyzikálnej komisie všetci
predsedovia okresných fyzikálnych komisií
z prešovského kraja. I tohto roku sa opäť
kritizoval problém náročnosti úloh v do-

mácom aj okresnom kole fyzikálnej olympiády. Mnohých žiakov riešenie náročných
úloh odrádza, už na úrovni školského kola,
keď úlohy môžu riešiť doma. Pomôcť im
môžu aj rodičia, známi. Najčastejšie však
žiaci využívajú konzultácie, počas ktorých
s pomocou svojho učiteľa riešia mnohé
fyzikálne úlohy. Aj takýto spôsob pomáha žiakom - učivo z oblasti mechaniky,
optiky, energie, elektrotechniky a iných
fyzikálnych odvetví – prehĺbiť si svoje vedomosti, získať nové fyzikálne poznatky.
Veľkú radosť mal po dodaní výsledkov

Body			spolu
3 6 0 6
15
2 2 3 3
10
3 2 0 1
6

z krajskej fyzikálnej olympiády žiak Základnej školy na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí Tomáš Grivalský, keď sa
dozvedel, že získal 29,5 boda. Obsadil
krásne 5. miesto z 31 súťažiacich deviatakov. Aj touto cestou mu blahoželám
k úspechu a ďakujem za trpezlivosť, dôslednosť, snahu a pozornosť na vyučovacích hodinách a pri spoločných stretnutiach počas prípravy na súťaž.

Ing. Jozef Dinda,
predseda okresnej komisie
fyzikálnej olympiády v Levoči

Hádzaná
1. miesto: dievčatá
2. miesto: chlapci
Tieto pekné úspechy sú dôkazom šikovnosti našich žiakov a výsledkov práce našich pedagógov. Všetkým sa chceme touto
cestou poďakovať a želáme im ešte veľa
úspechov a chuti do ďalšej práce!

Mgr. S. Komarová
ZŠ Školská 3

Účastníci krajského kola fyzikálnej olympiády, zľava: Andrej Korchňák, PaedDr. Štefánia Miková, Mgr. Katarína Belinská, Dagmara
Paločková, Ing. Jozef Dinda, Tomáš Grivalský.
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Podhradčan športový

Veronika Galarovičová

ďalšia úspešná športovkyňa z nášho mesta
Spišské Podhradie sa môže popýšiť ďalším športovým úspechom
a výborným športovcom, Veronika Galarovičová (roč. 1998) sa
stala členkou Jedenástky roka Východoslovenského futbalového
zväzu za rok 2015. V hlasovaní trénerov ženských prvoligových
družstiev sa umiestnila tak vysoko, že sa dostala medzi elitu žien
– futbalistiek v regióne východného Slovenska.
Veronika začínala s futbalom v domácom celku MŠK Spišské
Podhradie medzi prípravkármi od svojich desiatich rokov spolu
s chlapcami. Celý žiacky vek odohrala u nás doma. Okrem toho
sa venovala aj hasičskému športu a bedmintonu, kde takisto od
mala zbierala len úspechy. Táto všestrannosť bola odzrkadlením
jej prirodzeného športového talentu. Po ukončení Základnej školy
Školská 3 v našom meste ju čakalo dôležité rozhodnutie, ktorému
športu sa venovať naďalej. Po dôkladnom zvážení zvíťazil futbal,
čo bolo určite jej šťastné rozhodnutie. Keďže výkonnostne prerástla možnosti domáceho klubu, jej ďalšie kroky viedli do klubu
Partizán Bardejov. V Bardejove, kde navštevuje aj strednú školu,
sa tomuto športu venujú na profesionálnej úrovni a v súčasnosti
je toto mesto označované za baštu slovenského ženského futbalu. Ani tam sa naša Veronika nezaradila medzi priemer, bolo
otázkou času, kedy si ju všimnú aj reprezentační tréneri a v súčasnosti je aj členkou reprezentačného družstva Slovenska do 19

rokov. O tri mesiace bude Slovensko usporiadateľom záverečného
šampionátu EURO 2016 žien do 19 rokov a veríme, že sa ocitne aj
v záverečnej nominácii.
Veroniku Galarovičovú zdobí skromnosť a cieľavedomosť, čo je
v súčasnosti veľmi dôležitým atribútom úspechu v športe. Samozrejme jej želáme aj naďalej veľa úspechov, veľa zdravia v kariére
a aby ďalej čo najlepšie reprezentovala seba, naše mesto i jej súčasný klub a reprezentáciu Slovenska.

Mgr. Vladimír Šolc
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Uzávierka ďalšieho
vydania je 15. 6. 2016
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