mestské zastupiteľstvo,
poplatky

viac na str. 2 – 3

základné školy,
materská škola

viac na str. 10 – 15

turnaje v minifutbale,
hokeji, florbale

viac na str. 16
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Zmeny v organizačnej štruktúre mesta
Tak ako u väčšiny slovenských miest a obcí v rámci zefektívnenia práce a úspory finančných prostriedkov prešlo aj mesto Spišské Podhradie organizačnou zmenou, ktorá nadobudla platnosť
1. 4. 2015.
Prvou organizačnou zmenou je znovuobnovenie funkcie prednostu mestského úradu, ktorým je na 60 - percentný úväzok Mgr.
Jozef Srnka.
Druhou organizačnou zmenou je pozastavenie činnosti Služieb
mesta, s. r. o. (podnikateľský subjekt so 100% účasťou mesta
Spišské Podhradie). V rámci tejto zmeny všetky prevádzané činnosti bude vykonávať mesto Spišské Podhradie na základe živnostenského oprávnenia. Zamestnanci budú začlenení do organizačnej štruktúry mestského úradu – oddelenie bytovej politiky
a pohrebníctva.
Treťou organizačnou zmenou je rozšírenie pôsobnosti Mestského kultúrneho strediska v Spišskom Podhradí (MsKS) na oddelenie kultúry, oddelenie voľno-časových aktivít a oddelenie cestovného ruchu, športu a histórie. K tejto zmene dochádza v dôsledku
vyradenia Centra voľného času Spišský hrad zo siete školských

Úplna uzávierka cesty
Bijacovce – Vyšný Slavkov
Dôvod uzávierky: odstránenie nedostatkov povodní na cestách
PSK (Prešovský samosprávny kraj)
Doba uzávierky: 16. marec – 17. máj 2015
Popis obchádzkovej trasy: v smere od Levoče: Uloža – Vyšné Repaše – Brutovce – Vyšný Slavkov. V opačnom smere: Vyšný Slavkov – Brutovce – Vyšné Repaše – Uloža – cesta I/18.
Dĺžka obchádzkovej trasy: cca 37 km
Dĺžka uzávierky: cca 10,9 km
Počas uzávierky bude obmedzená verejná autobusová doprava
a presmerovaná po obchádzkovej trase.

Ing. Tomáš Pix
vedúci odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií

zariadení. S cieľom plnohodnotného zachovania všetkých aktivít, ktoré vykonávalo CVČ sa mesto rozhodlo pre túto organizačnú zmenu.
Mesto Spišské Podhradie v značnej miere využíva aj dostupné možnosti na zvýšenie zamestnanosti v našom meste, ktoré sú podporované z verejných financií či už cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, kde sa nám podarilo zamestnať 15 ľudí na 9 mesiacov a 30
ľudí na 6 mesiacov alebo prostredníctvom Úradu vlády Slovenskej
republiky, kde sa nám podarilo zamestnať 6 pracovníkov na 6
mesiacov cez „Národný projekt komunitné centrá“. K obmene zamestnancov dochádza aj na verejnom pracovisku kamerového systému, kde sú zamestnaní 3 pracovníci prostredníctvom ÚPSVaR.
Na záver by sme chceli podotknúť, že cieľom organizačných
zmien nie je zrušenie žiadnej z činností, ktorá sa v meste Spišské Podhradie realizovala, ale len zmeniť spôsob realizácie týchto
činností s cieľom dosiahnuť požadovaný výsledok a to zefektívnenie práce a úsporu financií v samospráve.

Mgr. Jozef Srnka, prednosta mesta
MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta

V predchádzajúcom čísle
nebola ako člen majetkovej komisie
uvedená Mgr. Jana Šajnová.
Za vzniknuté nedorozumenie
sa ospravedlňujeme.

Právne služby – Poradenstvo
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Ján VOZÁR

0905 314 393, 0911 414 393
Mariánske námestie 8
Spišské Podhradie

str. 2

Podhradčan informačný

Realizácia investičných zámerov v meste
1. Výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
Mesto Spišské Podhradie dňa 30. 03. 2015 odovzdalo stavenisko
na stavbe „Výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových
vôd v Spišskom Podhradí“.
Vysvetlenie a oznámenie ku výstavbe verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Spišskom Podhradí. V meste sa vybuduje 5,3 km stôk, ako aj 1,9 km prípojok.

Termín predpokladaného ukončenia
stavebných prác 10/2015.
Výstavba sa bude realizovať na uliciach Hviezdoslavova, z oboch
strán potoka Lúčanka, ulica Galová – cesta ku starej ZUŠ, Palešovo i Mariánske námestie, Vodný rad, Starý jarok z oboch strán,
Robotnícka ulica, ulica Dr. Špirku, Prešovská ulica, Podzámková
ulica, sídlisko Hrad, cesta poza stavebniny Klešč ku poľovníckemu
domu a poza záhrady napojenie do hlavnej stoky na ČOV. Čistiareň
odpadových vôd po dobudovaní a spustení pôjde na plný výkon.
V prvej etape začneme s realizáciou kanalizácie a prípojok, na Mariánskom námestí pri mórovom stĺpe po ľavej strane v pojazdnom
chodníku (teraz je zásobovací asfaltový), a následne po zhutnení
sa bude pokračovať s obnovou povrchov. Pred nehnuteľnosťami

bude chodník ako na Palešovom námestí zo žuly formátu platňa rozmerov 20, 30, 40 cm a hrúbky 6 cm a pojazdný chodník pre
zásobovanie z čadiča formátu kocka 10x10x10 cm. Prípojky ku
nehnuteľnostiam budú taktiež financované z projektu EU.
Prosíme obyvateľov nášho mesta a majiteľov nehnuteľností,
podnikateľov, návštevníkov - nás všetkých o zhovievavosť, trpezlivosť a pochopenie pri realizácií všetkých stavebných prác
realizovaných v tomto a v najbližšom období. Dúfame, že všetky
práce budú vykonané načas podľa určených a dohodnutých termínov a výsledný efekt týchto prác poteší nás všetkých.
Ešte raz ďakujeme za pochopenie a porozumenie.
V prípade akýchkoľvek dotazov, dopytov a nejasností Vám radi
poskytneme informácie: MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta
0918 822 172, 053/419 5112; Mgr. Jozef Bača, zástupca primátora
053/419 5114, 0905 033 680; Mgr. Jozef Srnka, projektový manažér 053/419 5113, 0948 105 408; Eva Vlkolinská, oddelenie ŽP,
053/419 5127, 0905 829 972.
Situačný výkres bude aj k dispozícií verejnosti v budove MsÚ
Mariánske námestie 37 na prízemí.

2. IBV Pivovar
Sp. Podhradie – I. etapa

3. Pripravované projektové
dokumentácie a stavebné povolenia:

Informácie ohľadom postupu stavebných prác na Individuálnej bytovej výstavbe v Spišskom Podhradí: Mesto
Spišské Podhradie v termíne 15. 4. 2015 má vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavebné objekty
elektrického vedenia vysokého napätia, trafostanice,
nízkeho napätia a plynového potrubia a prípojok.

● Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku – potok Margecianka
● Rekonštrukcia budovy mestského úradu na Mariánskom nám. 37
● Obnova spoločenského domu – budova reštaurácie Pod Hradom
● Obnova pamiatkového územia - intravilán – verejné priestranstvo
Spišskej Kapituly ako pamiatkovej rezervácie.
● Obnova a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Spišské Podhradie a mestskej časti Katúň.

Splašková kanalizácia zrealizovaná a kolaudácia spolu
s kompletnou kanalizácoiu mesta a ČOV. Termín 12/2015.

MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta

informačný Podhradčan
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Otvorenie Komunitného centra
Dňa 01. 04. 2015 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Komunitného centra Spišské Podhradie na Štefánikovej ulici č. 40. Pozvanie
na otvorenie prijali: zástupca Úradu splnomocnenca vlády pre
rómske komunity Mgr. Roman Eštočák, podpredsedníčka KDH
Mgr. Miroslava Szitová, zástupkyňa Implementačnej agentúry
Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR Ing. Magdaléna Artimová, zástupcovia stavebnej firmy PEHAES, a. s. Ľubotice, stavebný
dozor Ing. Peter Palenčár, vedúca Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Levoča Mgr. Blanka Forraiová,
zástupca rímsko katolíckej cirkvi Ján Hudák - farár v Spišskom
Podhradí, zástupcovia mimovládnej organizácie Člověk v tísni,
pobočka Slovensko, primátor Spišskej Novej Vsi PhDr. Ján Volný,
PhD. a zástupcovia samospráv okolitých obcí, riaditeľ policajného zboru v Spišskom Podhradí Mgr. Jozef Pentrák, riaditeľka Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha PhDr. Monika Ondrišová,
riaditelia škôl a školských zariadení a poslanci Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí.
Otvorenie sa nieslo v slávnostnom duchu. Spestrením bolo vystúpenie detí ZUŠ Spišské Podhradie a Nano Nagle. Po slávnostnom
príhovore primátora mesta MVDr. Michala Kapustu, otec Ján Hudák posvätil budovu komunitného centra. Pri prestrihnutí stuhy
primátorovi mesta asistoval Mgr. Roman Eštočák, ktorý sa hosťom prihovoril. Po oficiálnej časti nasledoval raut.
Komunitné centrum vzniklo vďaka nenávratnému finančnému
príspevku v rámci Regionálneho operačného programu, prioritná os 2, opatrenie 2.1, oblasť podpory 2.1 b. Poskytnuté finančné
prostriedky boli použité na rekonštrukciu budovy, ktorú mesto

odkúpilo od Železníc SR a na interiérové vybavenie komunitného
centra.
Komunitné centrum poskytuje komplexné služby, ktoré sú poskytované na základe primárnej analýzy potrieb cieľových skupín.
Sú zamerané na poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca
a skupiny, ako sociálne poradenstvo, komunitná práca, pomoc
pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, terénna sociálna práca, výchovno- vzdelávacie aktivity, záujmové činnosti,
príprava na vyučovanie a iné. Klienti komunitného centra majú
k dispozícii výpočtovú techniku, pomôcky a materiál potrebný na
vykonávanie záujmových činností (napr. ceruzky, fixy, papier, výkresy, nožnice, farby, športové potreby atď.).
Sociálne služby komunitného centra sú poskytované ambulantne
(v priestoroch komunitného centra) a terénnou formou v prirodzenom prostredí klienta. Komunitné centrum poskytuje priame služby, aktivity a činnosti klientom počas celého roka s pravidelnosťou
5 pracovných dní do týždňa. Prevádzková doba komunitného centra a časové rozloženie poskytovania služieb počas dňa a v týždni
zohľadňuje možnosti a potreby jednotlivých cieľových skupín.
Služby komunitného centra sú určené pre všetkých občanov
mesta Spišské Podhradie.

Ing. Tatiana Kamenická, Mgr. Milada Kapustová
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Stretnutie so spisovateľom
Kniha sprevádza človeka celým životom už
od útleho detstva. Knihy čítajú deti, mládež
i dospelí. Ponoria sa do ich obsahu, zhodnotia, či sú zaujímavé, pútavé, dobré, zlé. Pri čítaní zmysluplne trávia voľný čas. Nie všetci
čitatelia si pri čítaní knihy uvedomujú, že za
ňou stojí jej autor, nazývaný spisovateľ. Človek, ktorý sa chce so svojím talentom a myšlienkami podeliť s čitateľmi, ktorí siahnu po
jeho dielach. A možno siahnu po týchto knihách i vtedy, ak sa so spisovateľom osobne
stretnú. Takúto možnosť mali žiaci oboch
podhradských škôl. V rámci mesiaca knihy,
ktorý si pripomíname od roku 1955, pripravila pracovníčka Mestskej knižnice v Spišskom
Podhradí pani Gondová besedu so spisovateľom Petrom Karpinským.
PhDr. Peter Karpinský, PhD. sa narodil 3.
novembra 1971 v Gelnici. Je to predovšetkým
jazykovedec, ktorý vyštudoval na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove odbor slovenský
jazyk a dejepis. Od roku 2000 pôsobí na
Katedre slovenského jazyka a literatúry Fi-

lozofickej fakulty Prešovskej univerzity ako
vysokoškolský pedagóg. Venuje sa najmä
dejinám jazyka a dialektológii. Žije v Spišskej Novej Vsi. Ako spisovateľ je autorom
mnohých kníh pre deti i dospelých, ale aj
divadelných hier a scénarov. Redakčne vedie literárny zábavný časopis pre dievčatá
a chlapcov základných škôl ZIPS. Za svoje
diela získal mnoho literárnych ocenení.
10. apríla 2015 sa triedy 3.A, 4.A a 5.A spolu so svojimi triednymi učiteľkami stretli
v mestskej knižnici na besede so spisovateľom. V úvode pán Karpinský porozprával
niečo o sebe, o svojej práci a o knihách, ktoré
napísal. V druhej časti stretnutia sa rozprúdila bezprostredná beseda. Deti kládli autorovi
rôzne otázky o písaní, námetoch a vzniku
kníh, ale padli i otázky týkajúce sa autorovho
súkromia. Pán Karpinský ochotne na všetky
odpovedal. Besedu spestril čítaním ukážky
z knihy Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali.
Deti počúvali a pri čítaní sa aj zasmiali, pretože ukážka bola vtipná a určite si ju mnohé

z prítomných detí prečítajú. Zaujímavosťou
vzniku tejto knihy pre deti bol zvuk pukajúceho radiátora po vypnutí kúrenia v autorovom byte, ktorý pripomínal zvuk vyjadrený
citoslovcom ťuk - ťuk. V závere besedy predstavil autor zábavník pre deti základných
škôl ZIPS. Po skončení stretnutia nechýbala
autogramiáda, z ktorej si všetky deti odniesli
podpis ozajstného spisovateľa.
Beseda bola veľmi zaujímavá, čas strávený
v knižnici rýchlo uplynul a všetkým prítomným zostane na ňu pekná spomienka. Naše
poďakovanie patrí pánovi Karpinskému
a pani Gondovej, ktorá podujatie pripravila.

Mgr. Mária Farkašová
ZŠ, Palešovo námestie

70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov

Sýkorová Božena
Hudáč Ján
Filip Ondrej
Sýkorová Anna
Kyseľová Mária

70 rokov
75 rokov
75 rokov
80 rokov
80 rokov

Lopatka Ján
Pavorisová Mária
Grigerová Žofia
Vošková Adela
Nováková Anna

80 rokov
80 rokov
80 rokov
80 rokov
94 rokov

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

Opustili nás
Chyla Emanuel
Vlasák Alojz
Ing. Žec Valent
Zacherová Mária
Kobeláková Dana
Tremková Alžbeta
Repaský Ladislav

nar. 1936
nar. 1937
nar. 1930
nar. 1939
nar. 1962
nar. 1941
nar. 1944

Marešová Rozália
Paločko Štefan
Belák Ján
Krupa Ján
Klima Viktor
Hladt Miroslav
Zelená Julianna

nar. 1935
nar. 1951
nar. 1946
nar. 1945
nar. 1939
nar. 1964
nar. 1925

str. 5

Členstvo v Pohrebnom
podpornom združení

Mestská knižnica v Spišskom Podhradí

Pohrebné podporné združenie (PPZ) vzniklo v zložitých spoločenských pomeroch
11. marca 1928, keď sa 60 Betliarčanov rozhodlo založiť podporný spolok. Cieľom
a programom združenia zakotvenom v prvých stanovách bolo vzájomné podporovanie
sa členov v prípade úmrtia a postaranie sa o slušný pohreb zosnulého.

Kaviarenské tajomstvá

Toto poslanie združenia sa zachovalo dodnes a veríme, že ním 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.

Významné životné jubileá oslávili a oslávia
Faltičko Viktor
Žigová Anna
Forgáčová Viera
Olej Ján
Ferenčuchová Júlia

zaujímavý Podhradčan

Gadušová Mária
Blahovský Peter
Popovičová Karolína
Glevický Imrich
Hockicková Júlia
Škop Jozef
Gallová Helena

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.

nar. 1925
nar. 1951
nar. 1920
nar. 1936
nar. 1939
nar. 1929
nar. 1932

Tip na knihu
Ivana Havranová:

Kaviarne žijú svoj život, svoje i cudzie
príbehy. Ukryté medzi starými múrmi,
v ponurom svetle, vítajú unavených,
nešťastných, zlomených, smädných.
Vedia o láskach, rozchodoch aj mordoch, ale diskrétne mlčia. Spisovateľka v knihe poodhalila niektoré tajomstvá.
Katarína Gillerová:

Ak mi uveríš

Tri sestry, tri rôzne osobnosti a manželstvo rodičov v kríze. Normálny život
prerušený stresujúcimi udalosťami
a sklamaním v láske. Odchod do zahraničia, príťažlivý starší muž a vzťah
s priateľom s detstva. Kytica žltých
ruží a rozlúštené tajomstvo, ktoré nikoho nepoteší.
Nora Robertsová:

Na konci rieky

Jednorázové 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.
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
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.

Je to napínavý príbeh mladej ženy, ktorá ako dieťa prežila traumu a teraz sa
pokúša nájsť pravdu o tom, čo sa stalo
a liek na ubolenú dušu.
Michael Koryta:

Studená rieka
Eric Shaw žije život, aký nikdy nechcel. Ešte donedávna bol úspešným kameramanom, a dnes zarába smiešné
sumy za výrobu spomienkových videoklipov o zosnulých. Nečudo, keď mu
ponúknu veľký honorár, ak nakrúti dokument o bohatom mužovi ležiacom
na smrteľnej posteli, chopí sa šance.
Alexandra Devil:

Bližšie informácie Vám poskytne naša odbočka.

Osudový prsteň

Postup pri úmrtí člena PPZ:

Príbeh o tajomnom prsteni a vášnivej
láske, ktorá sa naplní, len treba o ňu
bojovať.

Do troch dní doručiť členovi výboru doklady:
- kópiu úmrtného listu
- obč. preukaz toho, kto vybavuje pohreb

Tešíme sa na Vašu návštevu v knižnici

Za výbor PPZ
J. Hudáč, C. Valková

Anna Gondová, vedúca knižnice
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Spišskí Nemci a ich politické aktivity
Spiš – oblasť Slovenskej republiky s horstvom Vysokých Tatier, Slovenským rudohorým, Slovenským rajom, dominantným Spišským hradom, vodnou nádržou Palcmanská Maša. Kraj s nesmiernym archeologickým, historickým a kultúrnym bohatstvom.
Nevytŕča sa, asi zo samotnej skromnosti, pritom kraj, ktorý vás naplní nekonečným obdivom a pokorou. V jednej slovenskej
piesni sa spieva: „Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem.“, autor textu Pavol Braxatoris bezchybne a briskne vyjadril v pár
slovách obraz slovenskej zeme. Neviem si ani predstaviť, ako by znel text o Spiši, pretože je to perla na území Slovenska.
Vari by to aj stačilo na úvod, pretože článok sa nebude zaoberať prírodnými krásami, ale dotkne sa jeho obyvateľov – prisťahovalcov, Spišských Nemcov.
Príchod nemeckého obyvateľstva sa datuje v období 12. až 14. storočia a čiastočne
ešte v 15. storočí, to jest čas, keď toto územie bolo riedko obývané a bolo ho potrebné hospodársky povzniesť.
Druhá vlna nemeckých prisťahovalcov bola
podmienená politickými udalosťami - protireformačným hnutím v Európe v 16. – 17.
storočí, pričom na území liberálnejšieho
Spiša Nemcom nehrozilo prenasledovanie.

Poslednou treťou etapou
bolo 18. storočie.
„Koncom 19. storočia žilo na území celého Slovenska približne 150 000 Nemcov.
Nemci udržiavali kontakt skôr so Slovákmi
ako medzi sebou. Rozmanitosť pôvodu,
historického vývoja a konfesie zapríčinili, že
pocit národnostnej spolupatričnosti prakticky nejestvoval, pretože uhorská vláda sa
usilovala, aby akékoľvek prejavy národného povedomia medzi Nemcami i u ostatných národností otupila, nemecká menšina
na Slovensku teda netvorila nijaký celok,
ani v zmysle etnickom, ani administratívnom.“ (Mgr. Mária Ďurkovská, PhD., Spoločenskovedný ústav SAV, Košice)

V Spišskom Podhradí Nemci
odmietli Ľudovíta Štúra
S obdobím 19. storočia sa spája aj skutočnosť, ktorú opísal učiteľ, historik a zakladateľ múzea v Spišskom Podhradí Štefan Cisko, ide o návštevu Ľudovíta Štúra
a Jozefa Miloslava Hurbana v Spišskom
Podhradí v meruôsmych rokoch (184849). „Dňa 5. februára 1849 na poludnie
vpochodovala do Spišského Podhradia
Konettyova brigáda z Levoče. Tu prenocovala a na druhý deň odišla cez Spišské
Vlachy a Krompachy do Košíc. 7. februára
zase Simonyiho brigády tiahli z Prešova
cez Branisko, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy a Krompachy. Posledné maďarské vojská odišli 8. februára 1849. Za
nimi prichádzali ďalšie rakúske vojská.
Najprv Rambergova brigáda, potom Weiszova a Jablonovského brigáda. S Jablonovského brigádou prišli aj slovenskí
dobrovoľníci v počte 600, medzi ktorými
bolo veľa študentov. Slovenskí dobrovoľníci ostali v Spišskom Podhradí a utáborili
sa na námestí. Za nimi prišiel aj Hurban
a Štúr. Štúr po príchode rovno zamieril na
mestský dom, kde žiadal, aby zvolali Slovákov z mesta a okolia na zhromaždenie,

ku ktorým chcel prehovoriť. Na druhý deň
skutočne sa zišli vo veľkom počte, aby vypočuli vodcov slovenského povstania. Štúr
prehovoril k prítomným, rozobral politickú
situáciu, položenie Slovákov v Uhorskom
štáte a vyzval ich, aby sa hlásili za dobrovoľníkov. No miestni Nemci nezaháľali
a vzbudzovali u prítomných protináladu,
takže sa zhromaždenie rozišlo. Hurban
a Štúr odišli do Prešova.“ (Cisko Štefan:
Ľudovít Štúr v Spišskom Podhradí. In
Spišské hlasy, 24. 5. 1972, str. 1)

Nemci nechceli dať Spišskú
župu Československu
Takéto obdobie trvalo do prvej svetovej
vojny po nej došlo v tomto smere k radikálnemu obratu. Predovšetkým spišskí
Nemci sa rýchlo organizovali a postavili
sa proti pripojeniu k Československu. Pozdvihli svoj hlas proti československým
nárokom na Spišskú župu a pripojili sa
k hnutiu, ktoré reprezentovali Nemci v celom Maďarsku. „V Budapešti bola v roku
1918 vytvorená Deutschungarischen Volksrat (Nemeckouhorská národná rada),
s ktorej programom sa deklaratívne stotožnilo viacero predstaviteľov nemeckej

Organárska rodina Kolbayovcov v Spišskom Podhradí
Pokračovateľkou organárskej tradície na Spiši bola rodina Kolbayovcov, ktorá pôsobila v Spišskom Podhradí od polovice 18.
storočia až do konca 19. storočia. Podľa doterajších zistení sa organárstvom zaoberali Ján, Jozef (pravdepodobne mladší a starší),
Viktor, Gustáv a František (starší a mladší). Ján Kolbay mal synov
Jozefa a Františka, obaja boli organári. Jozef Kolbay mal pravdepodobne synov Jozefa, Viktora, Gustáva a František Kolbay syna
Františka. Všetci sa venovali organárstvu
Tri generácie Kolbayovcov postavili viaceré menšie jednomanuálové, zväčša bezpedálové organy. Pracovali najmä na Spiši,
ale prenikli aj na západné Slovensko, do Poľska a do Maďarska.

František Kolbay so synom v rokoch 1880-1887 uskutočnili viacero opráv v Liptove (Liptovská Sielnica, Smrečany, Dúbrava) a postavili nástroje v Tokaji, Putnoku a Monoku (Maďarsko).
Všetky nástroje Kolbayovcov majú zásuvkové vzdušnice a mechanické traktúry, pričom dispozíciou a rozsahom manuálu pôsobia
často archaicky. Vo zvukovej charakteristike sa zachovali znaky
barokového štýlu až do druhej polovice 19. storočia, hoci z výtvarnej stránky ide o diela klasicistické.
Kolbayovci postavili pre Spišské Podhradie tri organy. V roku
1804 postavil Jozef Kolbay 8-registrový organ v ev. a. v. kosto-

historický Podhradčan
komunity. Zakladatelia žiadali, aby všetky
práva, ktoré dostali inak hovoriace národy,
prislúchali aj uhorským Nemcom. O pár
dní neskôr bola založená v Budapešti Deutsche Volksrat für Ungarn (Nemecká národná rada v Uhorsku), ktorá požadovala
autonómiu.“ (Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.,
Spoločenskovedný ústav SAV, Košice)
„Obe nemecké národné rady, ktoré v Uhorsku vznikli, Deutschungarischen Volksrat
a Deutsche Volksrat für Ungarn, sa utvorili
i na Slovensku. Prúd usilujúci sa o dôsledné udržanie teritoriálnej integrity Uhorska
a odmietajúci nemeckú autonómiu (Nemeckouhorská národná rada), spočiatku
získaval svojich stúpencov predovšetkým
na Spiši, sídlom bol Kežmarok.“ (Mgr.
Mária Ďurkovská, PhD., Spoločenskovedný ústav SAV, Košice) Požiadavka znela
na spojenie všetkých Nemcov v Hornom
Uhorsku do jedného volebného okresu,
v ktorom by mali väčšinu, aby nemohli
byť prehlasovaní Slovákmi. Začiatkom
novembra 1918 organizovali predstavitelia tejto rady zhromaždenia, na ktorých
dávali podpisovať prehlásenia, že spišskí
Nemci nechcú patriť k Československej republike. 4. novembra 1918 vydali členovia
rady vyhlásenia, v ktorom bol zdokumentovaný prísľub vernosti Spišských Nemcov
Maďarom a Uhorsku i protest proti ČSR.

Spišská republika
V rezolúcii, ktorú prijali potvrdili, že keby
im nebolo umožnené zotrvanie v Uhorsku,
boli by donútení vyhlásiť samostatnú, nezávislú Spišskú republiku. S myšlienkou
jej vytvorenia vystúpil v polovici novembra
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kežmarský poslanec uhorského parlamentu Tibor Kéler. Spišská republika mala nadväzovať na hospodársky a kultúrny rozvoj
Spiša, o ktorý sa zaslúžili nemeckí prisťahovalci a mala byť, v predstavách iniciátorov tejto myšlienky, akýmsi „Švajčiarskom
pod Tatrami“. (Švorc Peter - Harbuľová Ľubica (Eds.). Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín 1848 – 1918.
Prešov : Universum, 1999, s. 312.)
Z takmer 200 dedín a miest na Spiši len
v 31 mala nemecká skupina nadpolovičnú
väčšinu a celkový podiel na obyvateľstve
v roku 1919 bol 22 %. 9. decembra 1918 sa
zišli zástupcovia Nemcov v Kežmarku, kde
vyhlásili samostatnú Spišskú republiku,
„Selbstständige Zipser Republik“. Ani v radoch samotných Nemcov však nevládla
jednoznačná zhoda názorov. 15. decembra
1918 československé vojsko dorazilo do
Popradu s úlohou obsadiť a zaistiť územie severovýchodného Slovenska a zaujať priestor juhovýchodného Slovenska od
Turne nad Bodvou až po pravý breh rieky
Uh. Do konca roku 1918 sa stalo faktickou
súčasťou novej republiky údolie Hornádu
a Hnilca až po Košice a v prvých týždňoch
roku 1919 postúpili československé jednotky aj v povodí Popradu, v Zamagurí, Šariši
a Zemplíne.

Vznik Československa
nebolo prijaté s vôľou
nemeckého obyvateľstva
Vyhlásenie Československej republiky sa
na Spiši nestretlo s nadšením medzi nemeckým a maďarským obyvateľstvom,
ktoré bolo politicky, spoločensky i kultúrne

oporou uhorskej vlády do roku 1918. Z celkového počtu obyvateľov Spišskej župy
bola minimálne jedna tretina proti vzniku
Československa, pričom medzi nimi boli
najvplyvnejšie osobnosti neslovenského
Spiša. (Kollárová Zuzana (Ed.). Spišská
Belá. Prešov: Universum, 2006, s. 157.) Od
začiatku roku 1919 sa formovala skupina
spišskonemeckých činiteľov, ktorí sa snažili československým orgánom predkladať
rôzne požiadavky, sledujúce vlastné nacionálne záujmy tamojších Nemcov. Koncentrovali sa hlavne na hornom Spiši (Kežmarok). Základnou požiadavkou bol návrh
na zriadenie dvoch nemeckých okresov na
Spiši – tzv. Göllnitzer Kreis a Poppertaler
Kreis. Gelnický okres s 10. obcami mal mať
sídlo v Gelnici, popradský – s 30. obcami –
mal mať sídlo v Kežmarku.
Kormidlo v aktivitách mala spišskonemecká inteligencia a podnikateľské kruhy, ale
aj široké vrstvy spišskonemeckého obyvateľstva organizované v Spišskonemeckej
strane, ktorá spolupracovala s rôznymi
spolkami, kultúrnymi a telovýchovnými
organizáciami. Oficiálnym periodikom
Spišskonemeckej strany boli noviny Karpathen-Post, vydávané v Kežmarku. Od
roku 1925 bola Spišskonemecká strana
autonómnou organizáciou Maďarskej
národnej strany. Po zlúčení maďarských
subjektov v roku 1936 a vytvorení Zjednotenej krajinskej kresťansko-socialistickej
a maďarskej národnej strany, sa stala jej
súčasťou aj Spišskonemecká strana.

Dr. peadag. Vladimír Šotter
Národný Inštitút
Francois Marie Voltaire

le. Organ zhorel v roku 1856. V roku 1863 postavil Jozef Kolbay
v tom istom kostole nový jednomanuálový 10-registrový organ
s pedálom. Tento historický nástroj sa zachoval dodnes a je
funkčný. Ten istý organár postavil v roku 1870 jednomanuálový
10-registrový organ s pedálom aj v rím.-kat. Kostole v Spišskom
Podhradí. V roku 1912 ho odpredali do Pečovskej Novej Vsi, kde
sa dodnes nachádza v rím.-kat. farskom kostole sv. Ondreja
apoštola.
Ján Kolbay so synmi Jozefom a Františkom postavili v rokoch
1845-1846 aj 8-registrový bezpedalový nástroj pre rím. kat. kostol
v Jablonove, ktorý sa tam nachádza dodnes.

PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD.

Organ Jozefa Kolbaya v evanjelickom kostole v Sp. Podhradí
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Spišský jeruzalem – program
Piatok (22.5.)

Sobota (23.5.)

Nedeľa (24.5.)

Sprievodné podujatia:

Spišský Jeruzalem očami detí, vernisáž výstavy

Svätá omša

Čas:
10.30
Miesto: Podbránie seminára Spišskej Kapituly

Čas:
9.00
Miesto: Kaplnka J. Nepomuckého v prípade nepriaznivého počasia Katedrála sv. Martina

Pamiatky UNESCO - terénne exkurzie
v oblasti histórie, fauny a flóry

„Hradná strela“
historický vláčik do Spišského Jeruzalema

Čas:
9.00, 11.00, 13.00
Miesto: Spišská Kapitula, Pažica

Cestovné:
Detský lístok: 4 € jednosmerný/ 6€ obojsmerný
Dospelý lístok: 6€ jednosmerný/ 10 € obojsmerný
Rodinný lístok: 30 €

Pamiatky UNESCO - terénne exkurzie v oblasti histórie, fauny a flóry zamerané pre ZŠ
Čas:
9.00, 11.00, 13.00
Miesto: Spišská Kapitula, Pažica

Motlidba Magdalény, Divadelný súbor Poetica Musica
Villa Saxorum, Detský spevácky zbor
Čas:
10.00, 12.00, 14.00
Miesto: Kino Spišské Podhradie

Pobožnosť Krížovej cesty v Spišskom Jeruzaleme
Čas:
16.00
Miesto: Pažica

Otvorenie brány Spišského Jeruzalema
Bernard Herstek: „Lamentácie“
Čas:
17.15
Miesto: Katedrála sv. Martina

Pamiatky UNESCO - terénne exkurzie
v oblasti histórie, fauny a flóry

Lucián Bezák
Chvíle s Carlom Carrettom – zhudobnené meditácie

Čas:
11.00, 13.00, 15.00
Miesto: Spišská Kapitula, Pažica

Čas:
14.30
Miesto: Katedrála sv. Martina

Návrat do meditácií v Spišskom Jeruzaleme,
vernisáž výstavy

Best of

Čas:
11.00
Miesto: Dom pôvodných remesiel

Katka Koščová, jazzovo-šansónový koncert
Čas:
14.00
Miesto: Katedrála sv. Martina

Živá krížová cesta
réžia: Mgr. Peter Gombita
Čas:
16.00
Miesto: Spišská Kapitula, exteriér za katedrálou sv. Martina

Sába, rockový koncert
Čas:
19.00
Miesto: amfiteáter za Mestským úradom v Spišskom Podhradí

fragmenty najslávnejších baletov v podaní Košického štátneho baletu
Čas:
15.30
Miesto: Katedrála sv. Martina

Ľudový spev v podaní Márie Mačoškovej
a tria Svitkových
Hudobný doprovod: Igor Kreta
Čas:
16.00
Miesto: Katedrála sv. Martina

La Speranza, hudobné zoskupenie
Čas:
16.30
Miesto: Katedrála sv. Martina

Klavírny recitál
Martina Babjaka a Daniela Buranovského

Odchod
Košice

Príchod

7:45

Spišské Podhradie

9:00

Spišské Podhradie

16:50

Košice

18:20

Kyvadlová doprava historickým vláčikom
Spišské Podhradie – Spišské Vlachy a späť
Cestovné: 0,50€ deti/1€ dospelí
Odchod
Spišské Podhradie

Príchod

9:45

Spišské Vlachy

Odchod

Príchod

10:45
10:00

11:00

Razenie medailónov pútnika
Miesto: Spišská Kapitula

Tvorivé dielne - výtvarníčky

Čas:
17.30
Miesto: Katedrála sv. Martina

Sobota, Nedeľa 10.00 – 17.00
Miesto: Spišská Kapitula

Zatvorenie brány Spišského Jeruzalema

Bubnová show, workshop
Kurz povedie Igor Holka - zakladateľ prvého interpreta afrických
rytmov na Slovensku skupiny AFRO CAMPANA
Čas:
od 10.00
Miesto: Pažica pri kaplnke J. Nepomuckého
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Bábkové divadlo „Dračie pytačky“

Deti z MŠ v Mestskej knižnici
Kniha a hlavne jej ilustrácie majú moc
premeniť zlú náladu detí na dobrú a dobrú na ešte lepšiu. Knižnica našim deťom
už v predškolskom veku pomáha rozvíjať
fantáziu, predstavivosť, núti detí premýšľať, rozširuje ich slovnú zásobu, vzdeláva
ich, ale i duševne obohacuje. Dovoľuje aj
najmladšej generácii vžiť sa do úlohy detských hrdinov, fantastických postáv i zvierat. Preto sme prijali pozvanie p. Anny

škôlkársky Podhradčan

Gondovej a 19. 2. navštívili sme mestskú
knižnicu. Včielky sa do knižnice tešili. Niektoré ju navštevujú so svojimi rodičmi, či
súrodencami a pre iné bola návšteva premiérou.

mali možnosť manipulovať s obrázkovými
maketami domácich zvierat z rozprávok.
Milé stretnutie sa nezaobišlo bez živej diskusie o zvieratkách v rodinách a napodobňovania ich zvukov.

Na začiatku si prezreli nové prostredie, interiér a potom sa slova ujala vedúca knižnice. Mladšie a staršie „Včielky“ zaujala
krátkym príbehom zo zvieracej ríše. Deti

Najmladších čitateľov veľmi zaujali detské pestré knihy pripravené na stoloch,
ktoré ich lákali krásnymi titulnými stranami. Deti si mali možnosť samostatne
vybrať publikáciu a pestovanými návykmi
si v nej listovať. Obrázky sa im páčili a navzájom ich ukazovali i svojim kamarátom. Na záver zaspievali spoločne pieseň
o zvieratkách a s prísľubom skorého videnia sa rozlúčili.
V dnešnej dobe sa čím ďalej, tým viac začína zabúdať na knihu ako na dobrého priateľa. Deti si radšej pozrú televíziu alebo
sa zahrajú na počítačoch. Z tohto dôvodu
lásku ku knihe a k literatúre vštepujeme
už deťom v materskej škole. Dbáme, aby
budúci prváci už poznali paletu leporiel
i rozprávok od domácich aj zahraničných
autorov a ilustrátorov.

Dňa 17.3.2015 do našej MŠ zavítala p. Liptáková. Deti ju a jej rozprávky veľmi dobre poznajú. Dnes si pripravila rozprávku o princeznej, kráľovi a hlavne o drakovi, ktorý svojich malých divákov
najviac zaujal. Mali možnosť sa presvedčiť, že pažravý drak chcel
ublížiť princeznej , ale pomohli jej najsmelší deti z triedy Mravčekov a Včielok. Pomohli ju zachrániť a votrelca vytrestať.
Naučili sa postaviť tomu, kto ubližuje, prekonali samé, seba. Počas deja boli deti aktívne. Tvorivou dramatikou sa naučili, ako netolerovať násilie, ako zvládnuť bitkára v kolektíve.
Toto interaktívne bábkové predstavenie ukázalo deťom, ako je
dôležité si navždy zapamätať, že UDRIEŤ znamená BOLÍ.

Viera Ondrušová
MŠ, Májová 54

Karneval
„Fašiangy, Turice, Veľká noc príde… ozývalo sa celou Materskou školou. Dňa 11. 2. 2015 sa deti materskej školy premenili na rôzne
zvieratká, chrobáčiky, víly a princezné. Mali sme „KARNEVAL“. Rodičia nás naozaj milo prekvapili, využili tvorivosť a fantáziu pri zhotovovaní masiek, za čo im patrí poklona a vďaka. Deti sa v maskách presunuli do triedy lienok, kde sa spolu dosýta vytancovali a vyšantili. Tety kuchárky nám upiekli tradičné šišky, ktoré všetkým chutili. Tešíme sa na budúci rok…kto nemá kožuštek, zima mu bude“.

Bc. Iveta Mlynarčíková, MŠ, Májová 54
Viera Ondrušová
MŠ, Májová 54

Deti na návšteve ZŠ

Divadlo „Kačička“
S blížiacou sa jarou k nám zavítalo do MŠ divadlo. Predstavili deťom rozprávku „ O kačičke“. Deti spoznali kačičku a jej mláďatá,
rozšírili si poznatky o farbách, podľa ktorých budú určovať, čo je typické pre ročné obdobia. Taktiež sa zoznámili s tým, že všetko sa dá
zdramatizovať, motivovať s využitím rôznych pomôcok a rekvizít.

Divadelné predstavenie zanechalo v deťoch príjemný zážitok,
ktorý si v odpoludňajších hodinách pokúsime nakresliť. Odmenou
bol veľký potlesk.

Gabriela Grigerová
MŠ, Májová 54

Dňa 12.3.2015 dostali deti z MŠ pozvanie na otvorenú hodinu k
prvákom na Palešovom námestí. Bola to rozprávková hodina, kde
nám pani učiteľka prezlečená za vodníka Čľupka, spolu s deťmi
(žabkami) porozprávali príbeh. Deti museli splniť zopár pripravených úloh od vodníka Čľupka, ktoré mal vopred pripravené.
Za každú správnu splnenú úlohu mohli vypustiť jednu rybku do
malého jazierka. Deti z materskej školy sa s radosťou zapájali do

plnenia úloh a vodník Čľupko bol milo prekvapený ich pohotovými
reakciami, disciplinovanosťou a správnymi odpoveďami. Na konci vyučovacej hodiny rozdal Čľupko všetkým deťom z MŠ krásnu
spomienku v podobe papierovej žaby. Deti odchádzali s dlhodobým zážitkom späť do MŠ.

Bc. Bartošová Silvia
MŠ, Májová 54
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Podhradčan školský

1. apríl v Aquacity

Karaoke party v CVČ

V spomínaný predveľkonočný uzimený podvečer sme zavítali do
Aquacity v Poprade. Oddýchli a zrelaxovali sme v zrekonštruovaných priestoroch Detského sveta, vychutnali si množstvo vodných
atrakcií, víriviek a vodných prúdov v termálnych bazénoch Blue
Diamond a relaxačných bazénoch Blue Sapphire známych svojou
chromoterapiou, umelým vlnobitím a krásnou večernou laserovou šou, ktorú naše deti videli po prvýkrát. Okrem tohto všetkého
sme boli super partia a zažili sme kopec srandy.

V piatok 13. 3. 2015 sme zorganizovali súťaž KARAOKE PARTY.
Úlohou našich speváčok a spevákov bolo zaspievať pripravenú
modernú pieseň. Ocenení boli: 1. miesto v kategórií speváčka: Nikolka Chovancová, 1. miesto v kategórií spevácka dvojica: Vanesa Krivdova, Dominik Nyo Rusnák, cena za najmilšiu speváčku:
Dianka Rusnáková. Srdečne blahoželáme!

Bc. Katka Kolačkovská

Bc. Katka Kolačkovská a Miloš Komara

kreatívna fabrika v Košiciach
Dňa 10. februára 2015 navštívili žiaci našej školy spolu so svojimi
učiteľmi Steel PARK – kreatívnu fabriku pre deti. V nej žiaci nielen
videli, ale zároveň sa mohli aj aktívne pohrať s exponátmi z oblasti fyziky, chémie, geológie, biometrie, robotiky, strojárenstva,
recyklácie, hutníctva, magnetizmu, optiky, bezpečnosti, s vedeckými hračkami, ktoré jednoduchým nenásilným spôsobom približujú alebo využívajú nejakú prírodnú zákonitosť alebo jav.

Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame „Fašiangami,“ ktoré sú vlastne akýmsi prechodom medzi zimným
a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda bujará zábava, organizujú sa plesy, karnevaly a zabíjačky. Hlavne posledné tri dni
sú vyplnené veselými akciami. Jedným slovom – svet je počas fašiangov „hore nohami“.

V januári sa predstavilo akordeónové kvarteto pod vedením pána
učiteľa Mikuláša Demočka na Rusínskom plese v Studenci, kde
si mladí muzikanti mali možnosť zahrať aj so známou ľudovou
hudbou Kandráčovcov. DĽH Branisko so speváčkami Viktóriou
Juríkovou a Evou Blaškovou vystúpili na plese v Jablonove (ples
organizovaný ZŠ s MŠ Jablonov) a v ten istý deň predstavil sa aj
DFS Dreveník pod vedením PaedDr. Boženy Švábovej, PhD.

Prostredníctvom 3D filmovej techniky sa ocitli na letisku, lietali
nad horami a nazreli aj do útrob lietadiel.

Karneval

V bádateľskom prírodovednom laboratóriu viedli lektori žiakov
k aktívnemu poznávaniu a hlbšiemu pochopeniu vybraných javov
a fyzikálnym experimentovaním v menších skupinách skúmali
Ako funguje naše telo (fyzikálny obsah: biologické procesy v ľudskom tele z fyzikálneho hľadiska prostredníctvom počítačom
podporovaného merania) a bádali, či sa Stala vražda (chemicko-fyzikálny obsah: odhaľovanie smrti zavraždeného na základe
chemickej analýzy vzoriek).

V stredu, 28. januára 2015 popoludní, sa priestory našej školy
zmenili na nepoznanie. Ocitli sme sa v čarovnom prostredí rozprávkových bytostí i reálnych postáv.

Na záver možno len konštatovať, že to bolo zaujímavé, poučné
a zároveň zábavné dopoludnie s exponátmi, ktoré nielen vzdelávajú, ale aj ukazujú, ako ľahko sa niekedy zložitá teória dá premietnuť hravou a zábavnou formou do praxe.

Na pravé poludnie sa všetky masky stretli v telocvični, kde začala slávnostná promenáda a predstavenie masiek. Po úvodných
tanečných kolách nastala chvíľa, kedy na rad prišlo prekvapenie
v podobe detskej tomboly. Všetky deti čakali v napätí, čo za prekvapenie bude zabalené práve v tom ich výhernom balíčku. V následnom víre tanca pri rytmických tónoch p. diskjockeyky ktorou
bola tento rok p. uč. Genčúrová, sa všetci výborne zabávali. To už
bol čas na malé pohostenie – chutné párky, chlieb a čaj - pošteklili
hladné brušká tanečníkov. Ešte posledné tanečné kreácie a schýlilo sa ku koncu karnevalu.

Školský karneval umožnil žiakom I. stupňa zmeniť sa na víly,
princov, princezny, černokňažníkov, strigy, čertov či čarodejnice.
Nechýbali ani policajti, vojaci, čašníci i spider-man. Zvieraciu ríšu
reprezentovali žabky, myšky, líšky, zajace i zebra.

Unavené nôžky spokojne kráčali a okrem sladkostí si domov odnášali aj spokojnosť nad pekným popoludním v škole.
Učiteľky I. stupňa ďakujú rodičom za krásne pripravené masky
a tým nám napomohli k zdarnému priebehu karnevalu.

PaedDr. Zuzana Dindová
ZŠ, Školská 3
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Fašiangové podujatia
a Valentínsky koncert žiakov ZUŠ

Aj tohtoročné fašiangové obdobie bolo vhodnou príležitosťou na
prezentáciu ZUŠ na rôznych podujatiach nielen v Spišskom Podhradí, ale aj v okolitých obciach Podbraniska. Počas tohtoročných
fašiangov vystúpili žiaci školy na viacerých kultúrnych akciách,
pričom najväčší záujem bol o umelecké telesá školy – detský folklórny súbor Dreveník, detskú ľudovú hudbu Branisko (so speváčkami Viktóriou Juríkovou a Evou Blaškovou) a akordeónové kvarteto. Tieto telesá vystupovali na plesoch, krojovaných zábavách,
ale aj na fašiangovej zabíjačke a fašiangovej obchôdzke.

Steel PARK

Ing. Jozef Dinda, ZŠ, Palešovo nám.

školský Podhradčan

Na krojovaných zábavách v Ordzovanoch a Nemešanoch spoluúčinkovali žiaci hudobného odboru ZUŠ. Začiatkom februára
speváčky Viktória Juríková a Eva Blašková opäť zaujali svojimi
speváckymi výkonmi na Poľovníckom plese v Studenci (organizátor Poľovnícke združenie Spišské Podhradie - Branisko), kde

ich sprevádzala ĽH Branisko pod vedením Mikuláša Demočka
a fašiangovú zabíjačku v Jablonove oživila svojou hrou a spevom
DĽH Branisko. Fašiangové podujatia školy vyvrcholili 15. 2. 2015
v Levoči („Fašengi v Levoči“) a 17. 2. 2015 v Spišskom Podhradí
(fašiangová obchôdzka „Ket fašengi, ta fašengi“), na ktorých sa
okrem DFS Dreveník podieľali aj žiaci hudobného odboru a literárno- dramatického odboru pod vedením Mgr. Márie Štramovej.
Atmosféru fašiangovej obchôdzky mestom mohli poslucháči rádia Regina počuť v priamom vstupe živého vysielania.
Najvýznamnejším podujatím, ktoré organizovala ZUŠ v tomto
období bol Valentínsky koncert, ktorý sa konal 12. 2. 2015 v kine
v Spišskom Podhradí. Tento koncert patrí už medzi tradičné podujatia usporiadané každoročne ZUŠ a teší sa aj veľkému záujmu
publika. Ináč tomu nebolo ani tohto roku. Okrem sólistov sa na
koncerte predstavili aj umelecké telesá školy – komorné trio vedené p. uč. Júliusom Illešom ml., detský spevácky zbor pod vedením Mgr. Zdenky Poklembovej, DiS. art. a DĽH Branisko. Koncert
oživili aj tanečné kreácie žiakov tanečného odboru pod vedením
p.uč. Ivety Rusnákovej, DiS. art. a vstupy žiakov LDO zamerané
na sviatok sv. Valentína.Výtvarný odbor pod vedením PhDr. Pauly
Maliňákovej sa predstavil videopozvánkou, zhotovenými pozvánkami a programovým bulletinom.
Vydarený Valentínsky koncert ako aj fašiangové podujatia vďaka
zanieteniu riaditeľa školy Mgr. Štefana Genčúra DiS. art. a pedagógov školy, ktorí žiakov pripravovali, boli výrazným oživením
kultúrneho života nielen mesta Spišské Podhradie, ale aj celého
Podbraniska.

PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD.
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Podhradčan školský

V rámci projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
sa naša škola zapojila ako jediná škola
v okrese Levoča do elektronického testovania žiakov 9. ročníka OFFLINE formou.
25.marca 2015 sa 20 žiakov zúčastnilo Generálnej skúšky, kde si mali možnosť vyskúšať testovanie a na základe získaných
skúseností sa rozhodnúť, či sa zúčastnia
Testovania 9 elektronicky už naostro. Tes-

tovanie sa uskutočnilo 15.apríla 2015 a 14
žiakov absolvovalo Testovanie 9 modernou elektronickou formou. Ostatní žiaci
9.ročníka sa zúčastnili testovania v papierovej forme. Všetci žiaci 9.ročníka si mali
možnosť vyskúšať túto formu a využiť tak
paletu prípravných testov pred hlavným
testovaním a overiť si svoje vedomosti.
Hlavnou výhodou elektronického testovania je, že žiaci majú hneď po ukončení testu predbežné neoficiálne výsledky testu.
V tomto prvom roku sa do elektronickej
formy Testovania 9 zapojilo 111 certifikačných základných škôl a testy absolvovalo
takmer 1700 žiakov. Na základe získaných

skúseností sa bude môcť skvalitniť proces
prípravy a realizácie elektronického testovania a tak v ďalších rokoch zapojiť do
elektronických testov väčší počet škôl aj
žiakov a priblížiť sa k stanovenému dlhodobejšiemu cieľu - elektronizácii testovania vo vzdelávaní.
Testovanie 9 majú deviataci za sebou, veríme, že výsledky budú čo najlepšie a prajeme im, aby sa všetci deviataci dostali na
stredné školy, ktoré si vybrali a úspešne
pokračovali v štúdiu.

Mgr. Slávka Komarová
ZŠ, Školská 3

V zajatí ľadu
V minulom roku žiaci ZŠ
v Spišskom Podhradí na Palešovom námestí podnikli
menšiu túru na Rainerovu
chatu vo Vysokých Tatrách.
Bolo to približne na konci
marca, keď jarné slnko roztopilo výzdobu Hrebienka
– ľadové sochy, ktoré vytvorili naši i zahraniční umelci.
Z ľadových výtvorov ostali
len torzá. Vtedy padlo rozhodnutie, že o rok sa sem
vrátime skôr, aby sme mohli
vidieť výtvory z ľadu.
V sobotu 21. februára 2015 sa skupina žiakov v sprievode Mgr. M.
Farkašovej, Ing. A. Špinerovej a Ing. Ž. Struharňanskej vybrala
do Vysokých Tatier opäť. Ráno bolo veľmi chladné a naznačovalo pekný slnečný deň. Bol naozaj slnečný, i keď studený a na
Hrebienku sprevádzaný silným vetrom. Po strastiplnom cestovaní v preplnených dopravných prostriedkoch sme sa ocitli na Hrebienku. Vítala nás blankytná modrá obloha, do ktorej čneli pyšné
tatranské štíty pokryté snehovým závojom. A pod nimi sa skvela
celá plocha Hrebienka zaplnená množstvom ľadových sôch. Ocitli
sme sa v Paríži pred chrámom Notre Dame, vedľa Eiffelovej veže,
v New Yorku na rušnom Manhattane, na severnom póle, ale aj
v rozprávkovej krajine. Hľadeli na nás ľadové medvede, rozprávkové postavy, symboly vzdialených krajín, dokonca nás upútala
sedacia súprava a kráľovský trón.
Od 30. januára do 1. februára 2015 sa na Hrebienku konali 3. neoficiálne majstrovstvá sveta v tesaní ľadových sôch pod názvom TATRY
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Hviezdoslavov Kubín

Testovanie 9 -2015
Testovanie 9 online je moderná, bezpečná, objektívna a efektívna forma merania
vedomostí, ktorú bežne využívajú školy vo
vyspelých krajinách Európskej únie.

školský Podhradčan

ICE MASTER. Počas 3 dní ľadoví sochári z 10 krajín vdýchli život 47
tonám ľadu. Súťažné tímy okrem Slovenska a Česka prišli aj z Fínska, Malajzie, Thajska, Japonska. Sochári tvorili sochy na 3 témy –
Medvede, Krajina, odkiaľ pochádzam a Abstrakt (ľubovoľná téma).

„Úlohou interpreta textu bude teda schopnosť vidieť prelínanie troch sfér - slova, obrazu a vnútornej reality a oživiť ich.“
(Mgr. Jaroslava Čajková, Národné osvetové centrum Bratislava)
Umelecký text v podaní recitátora prináša
všetkým, ktorí počúvajú, jedinečný zážitok. Znovu ožíva pôvodný zámer autora,
a zároveň sa pred nami odhaľuje duša
toho, kto text prednáša. Aj naši recitátori
poodhalili pred nami kúsok svojho JA.
4. marca 2015 sa v Základnej škole na
Školskej 3 v Spišskom Podhradí konalo školské kolo v prednese poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín.
Ide o celoštátnu postupovú súťaž, a zároveň prehliadku v umeleckom prednese. Vyhlasovateľom súťaže je Národné
osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a spoluvyhlasovateľom
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Tento rok sa uskutoční už
61. ročník.

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v tejto oblasti.
Nielenže sprostredkúva literárne hodnoty
širokej verejnosti, ale prispieva k rozvoju pamäťových schopností, žiaci sa učia
kultivovať svoj prejav, rozvíjať kontakt
s publikom, pracovať s umeleckým slovom
a prednes je zároveň motiváciou k čítaniu
a vlastnej interpretácii.
Aj naša škola každoročne usporadúva
triedne kolá v prednese poézie a prózy. Víťazi postúpili do školského kola, ktoré sme
tento rok zorganizovali v mesiaci marec.
Žiaci súťažili v troch kategóriách.
Vo všetkých kategóriách súťažilo 58 žiakov,
ktorých prišli povzbudiť spolužiaci, kamaráti, aj vyučujúce slovenského jazyka. Spomedzi všetkých uspeli v prednese poézie:

Škoda, že neúprosný čas rýchlo letí a my sme sa museli vrátiť domov. Určite sme tu neboli poslednýkrát. Cestou domov vo vlaku
sme cítili únavu, ale aj príjemný pocit z nádherného dňa.

Mgr. Mária Farkašová,
ZŠ, Palešovo námestie

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Eliška Longauerová
Lucia Záhradníková
a Alžbeta Iľašová
Lucia Némethová
a Jakub Belinský

2. kategória (žiaci 4. - 6. ročníka):
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Daniela Mačáková
Simona Dravecká
Klaudia Hudáková

3. kategória (žiaci 7. - 9. ročníka):
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Matúš Kacej
Petronela Petrušková
Richard Lacko

V prednese prózy sa najlepšie umiestnili:

1. kategória (žiaci 1. - 3. ročníka):
1. miesto
Mária-Dorota Ilečková
2.- 3. miesto nebolo udelené

2. kategória (žiaci 4. - 6. ročníka):
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Najpríťažlivejší bol ľadový chrám – Tatranský dóm, do ktorého
sme vstúpili za sprievodu muzikálových hudobných tónov, ktoré
na klavíri vyludzoval neznámy hudobník. V uzavretom priestore
sme sa doslova ocitli v zajatí ľadu. Bol to pre nás obrovský zážitok.
V lúčoch slnka sa trblietali farebné ľadové vitráže a sochy, ktoré
vytesali z ľadu umelci. Táto ľadová bazilika sa stala už druhýkrát
veľkou atrakciou pre návštevníkov Vysokých Tatier. Bola otvorená
18. decembra 2014. Chrám je postavený takmer z 50 ton ľadu.
Návštevníkov očarí svojou pompéznosťou a prvkami horskej prírody ukrytej v ľade. Na stavbe unikátneho chrámu sa podieľali
7 umelci pod vedením českého sochára Františka Bálka. Každú
nedeľu sa v ľadovej bazilike konajú divadelné predstavenia, ktoré
dóm rozozvučia muzikálovými melódiami. Len nám bolo ľúto, že
s príchodom teplých jarných dní začne ľadové kráľovstvo miznúť.
Zvyšok dňa sme strávili športovými aktivitami, lepšie povedané sánkovaním na snehu, ktorého si naše deti počas tohoročnej zimy veľa
neužili. A máte im čo závidieť. Sane obsadené malými Podhradčanmi leteli z Hrebienka až do Starého Smokovca. Cesta dolu bola rýchla,
ale spiatočná spojená s ťahaním saní na Hrebienok dala zabrať. Veď
je dlhá 2,6 km. Tí menej odvážni preháňali sane po území Hrebienka.

1. kategória (žiaci 1. - 3. ročníka):

Matúš Belinský
Monika Jurečková
Kristína Ondášová

3. kategória (žiaci 7. - 9. ročníka):
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Patrik Kešeľák
Lucia Jurečková
Andrea Pavľaková

Víťazi si okrem krásnych kníh a vecných
cien odniesli aj dobrý pocit z príjemnej atmosféry a budú našu školu reprezentovať
v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 24.
marca 2015 v Levoči. Blahoželáme!

Mgr. Lenka Olejová

Valentínska diskotéka
Dňa 13. 2. 2015 o 10:00 sa v telocvični centra voľného času Spišský hrad uskutočnila Valentínska diskotéka pre deti z materskej
školy. Keď deti vošli do telocvične, hneď začali tancovať. Niektoré
z nich tancovali samé a niektoré s učiteľkami. Mladšie deti bolo
treba v tanci trochu osmeliť. Pre deti bola pripravená súťaž, v ktorej úlohou bolo tancovať tak, aby dieťaťu nespadol z hlavy kužeľ.
Najprv súťažili chlapci a potom dievčatá. Na konci piesne bolo

vždy odmenené dieťa, ktorému to šlo najlepšie. Ďalšou úlohou
bolo tancovať v pároch – chlapec a dievča. Staršie deti boli odvážnejšie, ale aj mladšie boli šikovné. Po súťažiach nasledovala
voľná zábava, kde sa všetci vyšantili a vytancovali. Na konci diskotéky Centrum voľného času odmenilo najlepšieho tanečníka
a tanečníčku.

Lenka Huttmanová
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Podhradčan športový

Mestský turnaj mládeže v minifutbale
20. decembra 2014 Komisia pre školstvo
a šport pri MsÚ v spolupráci so ZŠ Školská
3 a MŠK Spišské Podhradie usporiadala
Mestský turnaj mládeže v minifutbale.
Turnaj sa začal ráno o 9:00 hodine,ukončenie bolo naplánované na 13:00 hod. Zúčastnilo sa ho 5 družstiev mládežníkov a 4
družstva žiakov, každé družstvo malo 4-5
členov. Hralo sa systémom každý s každým. Celkovo sa odohralo 16 zápasov. Hrací čas zápasu bol 2x5 minút.

Turnaj mládeže
Výsledky:
Kosa - Biely Balet 2:3, MŠK Dorast - FC
Guma 2:11, NA 9 - Biely Balet 6:0, Kosa
Team - MŠK Dorast 2:4, FC Guma - NA 9 3:7,
Biely Balet – MŠK Dorast 0:0, Kosa Team -

FC Guma 0:4, NA 9 - MŠK Dorast 6:2, Kosa
Team - NA 9 2:6, Biely Balet - FC Guma 3:1

René Rovder, Viliam Longauer, Filip Novák
a Kristián Kočiš.

Víťazom turnaja sa stalo družstvo „Na
9“ v zložení: J. Dolný, T. Komara, D. Vandraško, V. Galarovičová

Výsledky:
FC Faširečky - FC Slivkare 2:4, FC Mušličkare - FK Granč 3:3, FC Faširečky - FK
Granč 2:1, FC Mušličkare - FC Slivkare 0:2,
FC Faširečky - FC Mušličkare 3:3, FC Slivkare - FK Granč 7:1.
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Turnaj žiakov
Víťazom turnaja sa stalo družstvo FC
Slivkare v zložení: Peter Rokyta, Róbert
Brindza, Simona Pentraková, Ján Pačan,
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Pre všetky mužstvá boli pripravené sladkosti a malé občerstvenie.

Jozef Komara

V. ročník hokejového turnaja

Memoriál Ing. Františka Slebodníka
Dňa 31. 1. 2015 zorganizovala skupina
nadšencov hokeja a Komisia pre školstvo
a šport pri MsÚ v Spišskom Podhradí
v spolupráci s MŠK hokejový turnaj seniorov - V. ročník memoriálu Ing. Františka Slebodníka. Pre nepriazeň počasia sa
turnaj uskutočnil v neďalekej Gelnici, na
miestnom zimnom štadióne.

beh turnaja. Turnaja sa zúčastnili celkovo
štyri družstvá, v celkovom počte viac ako
45 hokejistov.

Na slávnostnom vyhodnotení sa k účastníkom turnaja prihovoril, spomienkami
na zosnulého Ing. Františka Slebodníka,
primátor mesta Spišské Podhradie MVDr.
Michal Kapusta a predseda MŠK a člen
Komisie pre školstvo a šport p. Jozef Komara. Výsledkovo vyhodnotil celkový prie-

Výsledky turnaja:
Dynamo Lekvare 4 : 2 Stars Team
Hockey Team 6 : 4 Footbal Team
o 3. miesto:
Footbal Team 10 : 1 Stars Team
o 1. miesto:
Dynamo Lekvare 7 : 4 Hockey team

Osobité poďakovanie patrí organizátorom
turnaja R. Jasovskému, L. Kondrátovi, I. Sokolskému a všetkým hráčom a fanúšikom
za Fair Play hru a športové vystupovanie.
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Najužitočnejší hráč:
Ján Teringa (Stars Team)
Najlepší strelec:
Branislav Barbuščák (Footbal Team)
Najlepší brankár:
Miroslav Paľonder (Hockey Team)

Jozef Komara

Vianočný florbalový turnaj – V. ročník
Dňa 20. 12. 2015 sa uskutočnil v telocvični CVČ – kotolni V. ročník vianočného florbalového turnaja za účasti 4 družstiev. ralo sa systémom každý s každým, dvojkolovo. Víťazom sa stalo družstvo Jaso Team, druhé miesto obsadili Vrábelovci z Levoče, na treťom mieste
sa umietnili Špinerovci a štvrté skončilo družstvo Jenča Team.

Jozef Komara

Uzávierka ďalšieho
vydania je 8. 6. 2015
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