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Znovuotvorenie spodnej brány Spišského hradu
Po dlhej dobe sa pre turistov opäť otvorí dolná brána Spišského
hradu smerom zo Spišského Podhradia, ktorá bola zatvorená od
roku 2009 z dôvodu, že v tomto období Ministerstvo kultúry SR
zaviedlo nový predaj vstupeniek a priestory spodnej brány neboli technicky vybavené na prevádzku pokladnice. Po viacerých
stretnutiach zástupcov Ministerstva kultúry SR, SNM – Spišského múzea v Levoči a mesta Spišské Podhradie podarilo nájsť
spoločné riešenie, ktorého výsledkom je otvorenie spodnej brány

Nová technika pre naše mesto (viac na str. 3)

Spišského hradu počas letných prázdnin. Predaj lístkov sa uskutoční na parkovisku pod Spišským hradom, kde Spišské múzeum v Levoči bude mať zriadenú pokladňu.
Veríme, že otvorením spodnej brány Spišského hradu sa podarí
zviditeľniť možnosti turizmu v našom regióne a zároveň to aj napomôže k rozvoju turistického ruchu v meste Spišské Podhradie.

MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta

Odovzdanie nového hasičského auta (viac na str. 3)

Kultúrne leto 2015
19. 7.
Divadlo pre deti:
Príbehy víly a škriatka
Klaun AŤO
Park kultúry

25. – 26. 7.
UNESCO CUP
2015
Park kultúry

7. 8.

14. – 15. 8.

30. 8.

Nedeľa
s ľudovou
hudbou
Park kultúry

II. ročník letného festivalu
ukrajinskej kultúry
pod Spišským hradom
Park kultúry

Pontes
Medzinárodný
hudobný festival
Kláštorný kostol

4. – 5. 9.

6. 9.

20 km okolo
Spišského
hradu
Park kultúry
Námestie
Podhradské
trhy

Zmena programu vyhradená
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Harmonogram stavebných prác a časový horizont
pri výstavbe kanalizácie pre jednotlivé stoky a ulice v meste
Termín predpokladaného ukončenia stavebných prác 10/2015
júl-august – Zberač AC (844,6 m)
Starý jarok (od SPP) – pravá strana v smere
toku Margecianky – Mariánske nám. pri
evanjelickom kostole – pred OC Jednota –
Vodný rad – sídlisko Hrad – bývalý Mepos.
august - Stoka AE (71 m)
Štefanikova ulica
júl/august – Stoka AC-7 (728 m)
Dr. Špirku – časť Prešovskej ulice na Palešovo námestie popred bývalý Mepos
júl – Stoka AC 3-1 (368 m)
Ulica Galova (bývalá ZUŠ)
júl/august – Stoka AB-1 (186 m)
Ul. Hviezdoslavova po pravej strane Lúčanky

august – Stoka AB-1-1 (201 m)
Ul. Hviezdoslavova po ľavej strane Lúčanky

júl – Stoka AC-5 (150 m)
Palešovo nám. ľavá strana ku Kúpeľnej ul.

august/september – Stoka AD (700 m)
Ul. Podzámková – Starý jarok ľavá strana
Margecianky – Robotnícka – Stavebniny Klešč.

august/september – Stoka AC-6 (708 m)
Prešovská ulica – popred Prízu – Podzámková ulica popred penzión Chalúpka – popod Margecianku na sídlisko Hrad

august/september – Stoka AC-2 (137 m)
Mariánske námestie verejné WC po ľavej
strane Lúčanky poza evanjelický kostol
august/september – stoka AC-3 (374 m)
autobusové nástupište okolo kostola na
Mariánske námestie
september/október – Stoka AC-4 (136,5 m)
Palešovo námestie pravá strana ku bývalému Meposu

september - Stoka-BA (550 m)
Poza stavebniny Klešč na Štefánikovej
ulici – poľovnícky dom – po ľavej strane
Margecianky a poza záhrady napojenie do
hlavnej stoky na ČOV.
Termín realizácie výstavby čistiarne odpadových vôd: jún – október 2015.

MVDr. Michal Kapusta
primátor mesta

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. Sme si vedomí,
že pri tejto stavbe budú obmedzenia v doprave a v určitých obdobiach bude problém so zaparkovaním súkromných aj firemných automobilov. Ponúkame na dočasné parkovanie parkovisko pred MsÚ, ktoré je nepretržite monitorované kamerovým systémom. Pravdepodobne bude odklonená autobusová a nákladná doprava smerom na Prešov. Ešte raz ďakujeme za pochopenie a porozumenie.

V prípade akýchkoľvek dotazov, dopytov a nejasností Vám radi poskytneme informácie:
MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta 053/4195 112, 0918 822 172 Mgr. Jozef Srnka, prednosta MsÚ 053/4195 113, 0948 105 408
Mgr. Jozef Bača, zástupca primátora 053/4195 114, 0905 033 680 Eva Vlkolinská, odd. ŽP, 053/4195 127, 0905 829 972

informačný Podhradčan
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Nová technika v meste
Naše mesto sa môže pochváliť rozšírením technického vybavenia,
ktoré je súčasťou projektu s názvom „Kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadu v meste Spišské Podhradie“, ktorý je podporený
z Operačného programu Životné prostredie. V rámci tohto projektu v časti „nákup tovarov“ mesto nadobudlo technické vybavenie
v celkovej sume 239 583,33 € bez DPH.
traktor ZETOR PROXIMA 80
Príslušenstvo: vlečka, čelný nakladač, snehový pluh, štiepkovač
vyklápač IVECO 4x4 (7 miestny)
Príslušenstvo: Hydraulická ruka, Snehový pluh

motorová píla, krovinorez
Uvedená technika bude slúžiť mestu Spišské Podhradie na zber
a prepravu biologicky rozložiteľného odpadu do kompostárne,
kde bude prebiehať proces kompostovania. Veríme, že realizáciou
projektu „Kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadu v meste
Spišské Podhradie“ sa nám občanom Spišského Podhradia podarí zvýšiť podiel zhodnocovaného odpadu na celkovom množstve odpadu.

MVDr. Michal Kapusta
primátor mesta

Odovzdanie nového hasičského auta
V sobotu 25. apríla popoludní nadišla jedna z najslávnostnejších chvíľ pre našich dobrovoľných hasičov, keď nastúpení spolu
s primátorom a zástupcami nášho mesta mohli pred mestským
úradom privítať ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka v sprievode
zástupcov Prešovského samosprávneho kraja, Hasičského a záchranného zboru a prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.
Pán minister neprišiel s prázdnymi rukami, ale osobne doviezol
nové hasičské auto IVECO DAILY a kľúče odovzdal do rúk nášho
veliteľa Mareka Gaduša. V príhovore ministra vnútra odzneli slová vďaky a uznania za vykonanú prácu, vyslovil aj presvedčenie,
že toto nové auto bude motiváciou pre mladých ľudí, aby pokračovali v tradícii dobrovoľného hasičstva podľa hesla: “Bohu na
slávu, blížnemu na pomoc“. Po príhovoroch nasledovalo slávnostné posvätenie nového auta naším pánom kaplánom. Veríme, že
nové auto bude veľkou technickou posilou našich radov, nakoľko
v aute sa nachádza nádrž na 750 litrov vody, motorová striekačka
s výkonom 1500 l/min, nové hadice a prúdnice, hasiace vaky, do
výbavy sme doplnili aj motorové čerpadlo, elektrocentrálu, osvetľovací stojan, motorovú pílu a ďalší materiál. Tento automobil
v celkovej cene skoro 115 000 € je súčasťou podpory ministerstva
vnútra pre dobrovoľné hasičské zbory. Naše mesto je zaradené
do zoznamu miest a obcí, ktoré by mali už v krátkom čase dostať
prívesné protipovodňové vozíky s výbavou pre pomoc v krízových
situáciách. Tento rok je náš zbor v rámci projektu celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov ministerstva vnútra zaradený

do kategórie A, na základe toho budeme môcť čerpať dotáciu
vo výške 3000 €, ktorá bude použitá na modernizáciu vybavenia
a školenie našich členov. Vážení občania, chcem Vás ubezpečiť, že
všetci naši členovia budú vždy pripravení podľa svojich možností
pomôcť každému obyvateľovi nášho mesta v každej krízovej situácii.

Bc. Ján Galarovič
predseda DHZ
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II. ročník letného festivalu ukrajinskej kultúry
pod Spišským hradom
lárna hudba mali svojich nadšených fanúšikov. Za slovenskú stranu kontrovali napr.
východniar Marián Čekovský s kapelou.

V Spišskom Podhradí sa opäť uskutoční
medzinárodný festival. V dňoch 15. – 16.
augusta 2015 organizuje občianske združenie Spiš Gallery II. ročník letného festivalu ukrajinskej kultúry pod Spišským
hradom. Pre návštevníkov sú pripravené vystúpenia významných ukrajinských
i slovenských umelcov. Cieľom festivalu
je priblížiť Slovákom a Ukrajincom vzájomnú kultúru, podporiť cezhraničnú
spoluprácu a taktiež morálne podporiť
ukrajinských susedov.
Minulý rok zaznamenal festival na svojom I. ročníku veľký úspech a mimoriadne
pozitívnu odozvu. Vystúpenia ľudových
súborov z Ukrajiny, ukrajinský tanec
HOPAK, ale aj moderná ukrajinská popu-

Veľmi emotívnym zážitkom bol slávnostný koncert v Katedrále Sv. Martina v Spišskej Kapitule. Vystúpili na ňom operní
speváci Jaroslav Dvorský, Jakub Pustina
a ukrajinský bas Mykhaylo Podkopajev,
v sprievode Branka Ladiča. Umelci aj hostia ocenili mimoriadnu akustiku katedrály.
Tohtoročný festival bude plný umeleckých
zážitkov, ale aj sprievodných podujatí.
Preto vás radi privítame v Spišskom Podhradí v dňoch 15. a 16. augusta 2015 na jedinečnom festivale, ktorý spája slovenskú
a ukrajinskú kultúru.

O úspechu tohto podujatia svedčí aj to, že
tento rok vystúpia opäť Jaroslav Dvorský,
Jakub Pustina a trojicu uzavrie ukrajinská
sopranistka Marjana Bodnar.

Občianske Združenie Spiš Gallery vzniklo dňa 23. 12. 2013 s cieľom podporovať
kultúrne aktivity na Spiši. V priebehu ostatného obdobia zrealizovalo množstvo
aktivít, ktoré pomohli rozvinúť kultúrny
a turistický život pod Spišským hradom.

Prehľad podujatí nájdete na
www.spisgaleria.sk

Spojme sa pre región
Mikroregión Spišský hrad – Podbranisko úspešne zrealizoval
informačno vzdelávací projekt „Spojme sa pre región“, keď bol
úspešným žiadateľom v rámci Programu rozvoja vidieka – LEADER, ktorý v okrese Levoča implementuje Miestna akčná skupina
LEV o.z. Cieľom projektu bolo poskytnutie užitočných informácií
účastníkom (verejné a súkromné subjekty) v oblasti rozvoja vidieka a vidieckeho cestovného ruchu. V rámci projektu sa uskutočnili
vzdelávacie workshopy a semináre, krátkodobé školenia na získanie potrebných zručností a výmenné informačné stáže v regióne.
Na záver sa uskutočnil záverečný infodeň, kde sa zhodnotil celý
projekt. Výstupom boli tlačené publikácie (informačný leták, brožúra a informačný kalendár o regióne). Na pracovných stretnutiach sme dospeli k ďalším výstupom. Ide o prenosné informačné
zariadenia – roll up (4 ks – mesto Spišské Podhradie, zaujímavosti mikroregiónu Spišský hrad – Podbranisko, Kaštieľ Csákyovcov
Žehra – časť Hodkovce a kultúrne podujatie Spišský Jeruzalem),
pohľadnice, turistická mapa regiónu a webová stránka www.unesco-spis.sk. Dotácia na projekt bola 19 000€.

Mgr. Lukáš Mucha

zaujímavý Podhradčan
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121. výročie železnice
Spišské Podhradie – Spišské Vlachy
Tohto roku uplynie 121 rokov od otvorenia železnice Spišské Podhradie – Spišské
Vlachy. Železničná stanica Spišské Podhradie leží v km 9,296 na trati Spišské
Podhradie – Spišské Vlachy. Koncesiu pre
výstavbu a prevádzku železnice zo stanice
v Spišských Vlachoch (ktoré ležia na hlavnej trati Košice – Poprad a ďalej na západ)
do Spišského Podhradia získal spišsko
podhradský mešťanosta Alexander Fest,
ktorý v závere roka 1893 požiadal o súhlas
na výstavbu mosta cez Hornád. Výstavba
železnice stála 660 000 korún.
V roku 1894 bola v Spišskom Podhradí založená železničná stanica lokálky, mesto
totiž dodávalo kameň z Dreveníka. Dovoz
bol krátku dobu realizovaný lanovkou na
stanicu a tu nasypávaný do vozňov a odvážaný. Prvý vlak prišiel do Spišského
Podhradia 14. 10. 1894.
Na fotografii z neznámeho roku a autora je
parný rušeň 5571 XII.c. vyrobený firmou Maschinenfabrik der Stege v roku 1865. Z dátumov možno vydedukovať, že rušeň nebol
pôvodne určený pre spišskú lokálku, ale zrejme fungoval na niektorých z rakúsko-uhorských tratí a na „dožitie“ bol určený tu.
Ako každý dopravný prostriedok aj parná
lokomotíva si vyžadovala svoju údržbu,
a tá bola zabezpečovaná vo výhrevni
v Spišskom Podhradí. V stanici bola kedysi
služobná miestnosť – dopravná kancelária
so služobným telefónom.

Mestská knižnica v Spišskom Podhradí

Tip na knihu
Katarína Gillerová:

Prevádzka na železničnej trati prežila Rakúsko-Uhorsko, Československú republiku, prvú Slovenskú republiku, socialistické
Československo až po prevrate v roku 1989
sa začali nad traťou sťahovať ekonomické
mraky, keď nakoniec pravidelná prevádzka bola ukončená a dnes slúži už len na
nostalgické jazdy pre dôchodcov a deťom
s rodičmi pre zábavu. Ešteže po povodni
v roku 2010 opravili poškodený most cez
Hornád. Žiaľ „podracká“ železničná stanica, ktorá by mohla slúžiť ako malé múzeum s pôvodným vybavením je v dezolátnom stave. Štedrý sponzor sa nenašiel,
a tak staničku zrejme čaká osud protiľahlého hradu. Ale nemusel by.

Zvláštny príbeh
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 z detstva. Kytica žltých
ruží a rozlúštené tajomstvo. Dokonalý
vzťahový román zo súčasnosti.
Eva Urbaníková:

Stratené

Kniha skutočných príbehov. O láske,
o nádeji, o sťahovaní, o konvertovaní
na islam, o sklamaniach, o novej rodine, o zmiznutých deťoch, o podplatených súdoch, o dňoch samoty aj o bezmocnosti voči systému v moslimských
krajinách. Pre všetky ženy, čo milujú
muža inej mentality a náboženstva.
Jozef Karika:

Strach
Za zachovanie železničného spojenia s viac
ako sto ročnou tradíciou medzi dvoma
mestami sa usilovali obyvatelia aj petíciou.
V Spišskom Podhradí apelovali najmä lokalitou UNESCO. Štatistiky Ministerstva
dopravy SR boli však neúprosné: Na tejto
trati jazdilo všetkými vlakmi dokopy denne
priemerne 80 ľudí. V priemere to vychádzalo menej ako deväť ľudí na vlak.

Mysteriózny triler plný hrôzy a napätia. Vyhorený tridsiatnik sa po rokoch
vracia do prímestskej štvrte na úpätí
hory ukrývajúcej mrazivé tajomstvo.
Vo výnimočne studených zimách sa
tam strácajú deti. Spolu s bývalou
láskou a kamarátmi musí čeliť nielen
zlomyseľnej sile, ale aj vlastnej minulosti.

Dr. Vladimír Šotter
Felix Francis:

Pozvanie na Smrekovicu
V rámci úspešného projektu Smrekovica, ktorý sa uskutočnil vďaka podpore
z programu SPPoločne, sme pod Smrekovicou vybudovali nový prístrešok s lavičkami, premenili vytekajúci prameň na
studničku s pitnou vodou a upravili okolie
tak, aby ste si pri výstupe na najvyšší vrch
Braniska mohli na pol ceste príjemne oddýchnuť a osviežiť sa.
Ako vyzerá po dokončení? Príďte sa pozrieť!
Poľovnícke združenie Branisko, Sp. Podhradie a GJFR Alumni - Spoločnosť absol-

Vydierač

Keď bývalý tréner Matthew Unwin zavraždí bookmakera, detektív Britskej
dostihovej komisie Jeff Hinkley tuší,
že to je len začiatok. Krátko na to sa
začnú množiť prípady pozitívnych testov koní a k zodpovednosti sa prihlási
človek, ktorý žiada päť miliónov libier,
ináč zverejní informácie o dopingu,
ktoré by mohli úplne zničiť dostihový
šport v Británii.
Tešíme sa na Vašu návštevu v knižnici

ventov štátneho gymnázia v Levoči.

Ondrej Hovančík

Anna Gondová, vedúca knižnice
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Brigádnická aktivita v mestskej časti Katúň
Komisia pre mestskú časť Katúň (Jozef
Komara – predseda, Štefan Faltin, Anna
Košíková, Ján Puchala a PaedDr. Ján Furman – členovia) spracovala harmonogram
aktivít, ktoré sa budú postupne realizovať
v mestskej časti Katúň. Všetky aktivity sú
koordinované pani Annou Košíkovou, ktorá je zároveň zodpovedná osoba pre správu majetku mestskej časti, teda zastupuje
vedenie mesta v tejto lokalite.

Prvou významnou aktivitou bola realizácia výstavby schodov a prístupového
chodníka ku miestnemu kostolu. Počas
viacerých brigádnických dní sa výstavba zrealizovala za výdatnej pomoci aktívnych a ochotných občanov Katúň.
V pláne sú ďalšie terénne úpravy okolo
miestneho kostola, výstavba prístupovej
komunikácie na cintorín, oprava schodov ku zvonici a pod., ktoré chcú obča-

nia Katúň zrealizovať v rámci vlastnej
brigádnickej činnosti. Po určitej stagnácii týchto aktivít v minulom období tak
dochádza k ich znovuobjaveniu a praktickému využitiu pri skrášľovaní a skultúrňovaní priestorov v mestskej časti
Katúň.

Ján Furman

Významné životné jubileá oslávili a oslávia
Pavlíková Mária
Palonder Cyril
Buríková Margita
Chlebový Ignác
Sakmarová Elena
Vašková Beáta
Zelená Janka
Palenčárová Edita

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

Blahovská Mária
75 rokov
Gaduš Vincent
75 rokov
Škandíková Lýdia
75 rokov
Gadušová Magdaléna 80 rokov
Olejová Terézia
80 rokov
Legátová Anna
80 rokov
Kešelák Ján
80 rokov
Vrbiniaková Helena 80 rokov

Smik Imrich
Kozáková Anna
Šotkovský Ladislav
Hlavčák Ján
Šmotková Mária
Kováčová Helena
Kollárová Elena
Antaliková Mária

85 rokov
85 rokov
85 rokov
92 rokov
92 rokov
94 rokov
96 rokov
96 rokov

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

Opustili nás
Šofranková Juliana
Lisoňová Anna

nar. 1933
nar. 1926

Čurilla Marián
Mgr. Bačová Eva

nar. 1944
nar. 1947

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.

zaujímavý Podhradčan
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Slávnostný koncert pri príležitosti 5. výročia
detského speváckeho zboru VILLA SAXORUM
Amatérsky detský spevácky zbor Villa Saxorum pri ZŠ, Školská 3,
Spišské Podhradie ponúka efektívne využitie voľného času. Je mostom, ktorý spája ľudí z rôznych brehov, je prístav, ktorý zabíja smútok
a maže starosti, je loďou, ktorá kolíše srdce a dušu… 29. mája 2015
sa konal slávnostný koncert pri príležitosti 5. výročia jeho existencie.
Na tomto koncerte sa zúčastnilo 80 účinkujúcich detí, z nich 27
spevákov prijalo pozvanie zúčastniť sa výročného koncertu, aj
keď už v súčasnosti nie sú žiakmi našej školy ani súčasnými členmi spevokolu. Počas piatich rokov sa celkovo v spevokole vystriedalo 149 žiakov. Školu a mesto úspešne reprezentovali na
domácej a zahraničnej pôde. O úspechoch a dianí v speváckom
zbore vás pravidelne informujeme v občasníku Podhradčan.
Detský spevácky zbor VILLA SAXORUM má skutočne vysoké ciele.
Nezaháľa a poctivou prípravou a starostlivým výberom repertoáru
je odhodlaný prijať akékoľvek výzvy. Po mnohých úspechoch, ktoré
zbor zožal na domácej či zahraničnej pôde, bolo ďalším z ich cieľov vydanie vlastného CD, ktoré by reprezentovalo ich doterajšiu
tvorbu. Tento cieľ sa im podarilo dosiahnuť. A práve slávnostný
koncert bol dňom, keď ich nové CD bolo uvedené do života vzácnymi, pre spevokol inšpiratívnymi osobnosťami Gabikou Pintérovou –
riaditeľkou ZUŠ v Lipanoch a Jozefom Lazoríkom, Mgr. Štefanom
Genčúrom, DiS. art., Ing. Jánom Jurečkom – riaditeľom ZŠ, Školská
3 v Spišskom Podhradí, MVDr. Michalom Kapustom – primátorom
mesta Spišské Podhradie, Dr. Michalom Smetankom – vzácnym
hosťom programu, multiinštrumentalistom, výrobcom ľudových
nástrojov, interpretom a bývalým pedagógom našej školy. Jeho hudobné nástroje putovali po výstavách a prezentáciách na všetkých
kontinentoch, tvoria súčasť zbierok mnohých zberateľov, hudobníkov a odborníkov doma i v zahraničí. V jeho interpretačnom repertoári dominujú pôvodné piesne zo Spiša a Šariša, najmä tie, ktoré sa
viažu k pastierskej kultúre. Ako sólista spolupracoval a hosťoval vo
viacerých folklórnych súboroch, vystupoval na desiatkach festivalov
a koncertov na Slovensku a rôznych miestach Európy i Ázie. Koncertoval pre britskú kráľovnú Alžbetu II., viacerých prezidentov, štátnikov a množstvo významných osobností. Je autorom mnohých CD,
spoluautorom viacerých publikácií a článkov týkajúcich sa ľudovej
hudobnej kultúry. V roku 2008 sa stal nositeľom prestížneho ocenenia ľudových výrobcov – Kráľ európskeho ľudového remesla 2008.
Villa Saxorum je preto nesmierne poctené, že pre nich skomponoval
vlastnú skladbu SANCTUS, ktorej premiéra sa stretla s veľkým ohlasom u publika. Táto skladba bude v stálom repertoári zboru, lebo
vystihuje prostredie nášho historického mestečka a ako povedal jej
autor, písal ju pre deti, ktoré spievajú ako anjeli.
Naša veľká, obrovská a nesmierna vďaka patrí riaditeľovi ZUŠ
v Spišskom Podhradí Mgr. Štefanovi Genčúrovi, DiS. art. za nezištnú, odbornú a ochotnú pomoc pri realizovaní samotného koncertu, za profesionálnu korepetíciu Michalovi Baluchovi, DiS. art.,
Antonovi Fuchsovi, Štefanovi Blaškovi, Dr. Michalovi Smetankovi, Mgr. Vladimírovi Kubovčíkovi, Jakubovi Šmihuľovi a Richardovi Dzugasovi.

Ďalej sa na tomto mieste chceme poďakovať sponzorom za ich nezištnú
finančnú pomoc: primátorovi mesta
Spišské Podhradie MVDr. Michalovi
Kapustovi, OZ Horná škola, Františkovi Lackovi, Dr. Miroslavovi Varšovi,
Papiernictvu Eva Sýkorová, Rastislavovi Skovajsovi, Jozefovi
Angelovičovi, Mgr. Vladimíre a Mgr. Miroslavovi Kožárovým. Za
odbornú, technickú a realizačnú pomoc ďakujeme: PaedDr. Anne
Ilečkovej, Barbore Ilečkovej, Mikulášovi Demočkovi, PhDr. Paule
Maliňákovej, Mgr. Kataríne Belinskej, Mgr. Lenke Olejovej, Mgr.
Jane Kotlárovej, Mgr. Kamile Komarovej, Mgr. Márii Liteckej,
Mgr. Kamilovi Polákovi – riaditeľovi MsKS, Ivanovi Sokolskému,
Dušanovi a Ľubovi Jurkovským, Petrovi Kokoruďovi, reštaurácii
Kastelán, všetkým priaznivcom a všetkým ľuďom dobrej vôle.
Speváci majú obrovské srdce. Otvorené, skromné a plné života.
Svojím spevom sa snažia spríjemniť každodenné starosti a trápenia okolitého sveta. Keď je vám ťažko, dokážu spevom vyčariť
úsmev na vašej tvári, pohladiť „utrápenú hlávku“, ba dokonca zažiariť ako slnko na nebi. Týmto by som chcela vyjadriť nesmierny
obdiv všetkým bývalým, súčasným a snáď aj budúcim spevákom.
Aj keď sa niekedy niektorý tón zachveje a potrápi naše ucho, verte, že z úžasne čistého srdiečka vychádza láska, ktorá zahreje…
A takýto bol aj náš slávnostný koncert. Plný lásky, pohladenia,
úsmevov… Ďakujem, milí moji speváci, v prvom rade Bohu za jeho
plán a za to, že vás mám, že ste sa dotkli môjho srdca a spevom
tak môžeme rozdávať a šíriť lásku navôkol. Želám nám všetkým
veľa pracovnej zanietenosti, veľa trpezlivosti, lásky, ľudskosti
a hlavne veľa zdravia!

PaedDr. Marta Lacková
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Deň Zeme
„Memento homo! Pamätaj človeče!
Planéta – Zem naša, zrnko vo vesmíre.
Jediná, čo tep života nesie.
Prežije? Žiť bude?“
Planéta Zem je náš spoločný domov. Človek je súčasťou prírody.
Najskôr v nej žil a podriaďoval sa jej zákonom. Postupne začal od
prírody brať a spôsobil jej znečisťovanie. Našťastie sú aj takí ľudia,
ktorí si uvedomujú, že ak ľudstvo chce prežiť, musí prírodu chrániť.
Dôležitým medzníkom v ochrane prírody na Slovensku bolo vydanie Zákona Národnej rady Slovenskej republiky O ochrane prírody
a krajiny v roku 1994. V zmysle toho zákona štát chráni prírodu ako
celok. Prírodu však zachránime všetci citlivým prístupom k nej.
Ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia
vznikol Deň Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla od roku 1970.
Jeho cieľom je pripomenúť si našu závislosť na cenných daroch
poskytovaných Zemou. Aby sme jej poklady uchovali aj pre budúce generácie, musíme ju chrániť.
Ochrana životného prostredia nie je ľahostajná ani žiakom ZŠ na
Palešovom námestí v Spišskom Podhradí. Pravidelne sa zapájajú
v rámci Dňa Zeme do akcie Vyčistime si Spišské Podhradie. V piatok 24. apríla 2015 sa z brány školy rozpŕchli skupinky detí od najmladších prvákov až po najstarších deviatakov do ulíc a blízkeho
okolia Spišského Podhradia. Na rukách rukavice a v nich prázdne
igelitové vrecia. Takto vyzerali skupiny žiakov so svojimi triednymi učiteľmi. Každá trieda mala určené miesto a ulice, ktoré vyčistili od nepotrebných odpadkov, ktorých sa nevhodným spôsobom

zbavili nezodpovední ľudia. Vyzberaný odpad triedili a postupne
sa prázdne vrecia zapĺňali nepotrebným odpadom. Už tradične
tvorili väčšinu plastové a sklenené fľaše. Našli sa aj kuriozity.
V lesíku za Spišským salašom sa zábudlivé deti zbavili počítačového príslušenstva a vodiči kamiónovej dopravy rôznych kariet.
Neďaleko Sivej Brady si neznámi „narkomani“ odložili injekčné
striekačky. Je to veľká nezodpovednosť. Veď takéto „rekvizity“
do prírody nepatria. Úbohý bol pohľad na nádherne rozkvitnuté
fialky zahádzané papiermi a plastovými fľašami. Zamysleli sa
mamičky odhodených detských plienok nad tým, akú prírodu zanechajú svojim potomkom? Žiaľ, našli sa aj divoké čierne skládky
odpadu, čo si ich urobili bezdôvodní ničitelia prírody.
Nádherný teplý jarný deň poháňal deti do práce a okolo poludnia
už mali všetky triedy svoje časti mesta a okolia vyčistené. Vrecia boli zaplnené odpadom. Opäť môžeme konštatovať, že oproti predchádzajúcim rokom odpadu ubúda. Zrejme je viac takých
ľudí, ktorým je milšia čistá príroda a ulice mesta, v ktorom žijú
než okolie zaplavené množstvom odpadu. Deti mali pocit z dobre vykonanej práce a veríme, že ony už znečisťovateľmi nebudú.
Skôr pochopia, že nie je nič krajšie než vyjsť do prírody, kochať sa
jej krásami, počúvať spev vtákov, cítiť vôňu kvetov. Ale aj prechádzať sa ulicami svojho mesta, kde sú čisté cesty a chodníky lemované upraveným okolím domov. A možno si uvedomia slová J. O.
Y Gasseta: „Ja som ja, plus to, čo ma obklopuje. Ak nebudem
chrániť to druhé, potom nechránim seba samého“.

Mgr. Mária Farkašová
ZŠ, Palešovo námestie

Deň Zeme na Školskej
Aj naša škola sídliaca na Školskej ulici 3
v Spišskom Podhradí si tento deň pripomenula rôznymi aktivitami. Žiaci 1. a 2.
stupňa so svojimi triednymi učiteľmi a vyučujúcimi na jednotlivých vyučovacích hodinách sa zapojili do čistenia okolia školy.
Dňa 30. marca 2015 sa prehnala cez mesto

víchrica a strhla strechu z bývalej budovy
Vzorodevu a v areáli školy vyvrátila borovicu a časť smreka. Veľké časti stromov boli
odvezené, ale na mieste areálu ostali ešte
nejaké menšie konáre. Žiaci si preto skultúrnili prostredie po marcovej víchrici, vyzbierali odpadky, ktoré vietor rozvíril do zá-

kutí školských priestorov, kreslili na asfalt,
písali odkazy pre Matku Zem a podobne.
Niektorí žiaci priniesli do školy starý papier
a na triednických hodinách si obohatili svoje vedomosti o triedení odpadov.

Ing. Danica Baranová, ZŠ, Školská 3
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Ako sme s deťmi objavili tajomstvá prírody
Dňa 9. 3. 2015 sme do MŠ v Spišskom
Podhradí dostali veľmi zaujímavú učebnú pomôcku s názvom Motýlia záhradka.
Mravčekovia, Včielky, Motýle a Lienky sa
novej zásielke veľmi potešili. Učiteľky sa
podrobne oboznámili s návodom pestovania motýľov.
Hlavnou našou úlohou bolo: Pozorovať
vývoj motýľov Babôčky Bodliakovej.
Spolu s deťmi sme si v triede poprezerali
jednotlivé časti balíka: sieťka na pozorovanie motýľov, pipeta na nektár pre motýľov, špendlík.
Sieťku na pozorovanie motýľov a ich života sme zatiaľ nechali prázdnu, zavesenú
v kútiku živej prírody. Potom sme nechali deťom vybrať miesto na uskutočnenie
experimentu, aby deti pozorovali denne
zmeny. Do kalendára sme urobili detské
výrazné označenie prvého dňa nášho spoločného pokusu.
Objednané naše húseničky boli doručené
v papierovom balíčku v plastovej nádobke
s krmivom. Bolo ich spolu 5. Onedlho si už
pred očami našich detí spriadali jemné pa-

vučinky. Deti pozorovali presuny húseníc
po maličkom domčeku a všimli si aj zmenu ich veľkosti, rástli zo dňa na deň. To
bolo ešte pred zakuklením a kŕmivo mizlo.
Po týždni sa pohybovali už len hore a nakoniec sa zavesili tesne pod bielym vrchnákom plastového domčeka. Deti vraveli,
že tvoria „fajku“.
Deti mali možnosť z obdivovať naozajstné
kukly a musím priznať, že niektorým sa
tento pohľad nepáčil, stále čakali krásnych živých motýlikov. Kukly boli háčikom
pripevnené k papierovému disku pod vrchnákom nádobky na húsenice. Poriadne
sme si ich poprezerali.
Potom sme ich preniesli do sieťky na motýle a papierový disk pripevnili špendlíkom
na bočnú stenu sieťky. Deti pozorovali
našu činnosť s napätím, aby nám kukly
nevypadli. V nich sa rodil malý živý tvor.
Kukly postupne menili farbu, tmavli a pod
obalom bolo vidieť tmavé čiary. V návode
upozorňovali aj na občasné trasenie kukly,
tento pohyb vykonáva na svoju ochranu
pred predátormi. Ten sme však vlastnými
očami nespozorovali. Tesne pred veľkonočnými sviatkami sa nám narodil prvý
motýľ. Deti mali besedy medzi ostatnými
triedami, že ako je to u nich. Sledovali sme
aj vonkajšiu teplotu informatívne, aby
nám motýle nezahynuli.
Bolo potrebné uskutočniť prvé kŕmenie.
Do sieťky s motýľmi sme umiestnili potravu. Rozkrájané jabĺčko, banán, mandarinku a tampón namočený v cukrovom
roztoku. Pozorovali sme na okrúhlom
papieri červené škvrny. To deti trošku vy-

Branná vychádzka
Dňa 19. 5. 2015 sa deti z materskej školy vybrali na brannú vychádzku. Po desiate si zobrali svoje ruksaky na plecia a vyrazili
s učiteľkami na vychádzku, na ktorej mali plniť úlohu: orientovať sa v blízkom okolí. Najďalej boli „Lienky“ a to na Sivej brade.
„Motýle“ boli iba tu blízko na Pažici a „Včielky a Mravčekovia“
boli na Spišskom salaši. Na brannej vychádzke vládla dobrá nálada a deti z nej mali veľkú radosť. Po návrate do MŠ boli deti spokojné, aj keď trošku unavené a výlet do prírody sa im veľmi páčil.

Lenka Huttmanová, MŠ

strašilo. Mysleli si, že všetkých piatich kamarátov motýľov sa nedočkajú. Ale opak
bol pravdou, prišli na svet všetky. Deťom
sa páčili oveľa viac, ako húseničky. Hneď
ich začali kresliť. Na obdivovanie motýlej
záhradky si niektoré deti zavolali aj svojich rodičov.
Nastal však deň, kedy pre dobro motýľov
sme sa s nimi museli rozlúčiť. Zaspievali sme im rozlúčkovú pieseň „Jar k nám
letí…“ a „Jaro už k nám letí…“a spoločne
všetky triedy sme si urobili foto, ako na
školskom dvore otvárame motýľom dvere do prírody. Verte, či neverte niektorým
sa zo siete von veľmi nechcelo, boli sme
však trpezliví a dali sme im niekoľko minút na adaptáciu s novým prostredím.
Prežili sme tak vyše mesiaca kus prírodnej atmosféry zrodu nového života v budove MŠ.
Tento pekný projekt sme si založili v kronike aj s podrobnou fotodokumentáciou.
Odporúčame aj ostatným materským školám a školským zariadeniam využiť túto
ponuku medzi učebnými pomôckami.

Viera Ondrušová, MŠ
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„Hradohranie“

Kamarátska pesnička

Dňa 3. 6. 2015 sa deti MŠ z triedy Včielky, Mravčekovia a Lienky so
svojimi učiteľkami a praktikantkami zhromaždili pred budovou
školy. Na chrbte si niesli ruksaky a vyrazili na cestu k Spišskému
hradu. Počasie bolo veľmi slnečné preto deti pri stúpaní do kopca
dodržiavali pitný režim. Po krátkom oddychu v tieni pozorovali
krásny výhľad na okolie mesta a mohutný hrad bol stále bližšie
a bližšie. Vstúpili sme dolnou bránou a na celom nádvorí nás čakalo množstvo súťaží a aktivít. Najprv sme sa občerstvili a pozorovali sme starších žiakov, ktorí zdolávali silové, športové i rozumové disciplíny.

Dňa 4. 5. 2015 sa v našek MŠ uskutočnila akcia pod názvom „Kamaratska pesnička“. Deti sa oboznámili s moderným hudobným
štýlom, ktorý dobre poznajú z médií. Spoločne spievali za doprovodu hudby piesne, ktoré poznali a ovládali aj slová. Charakter
hudby vyjadrili prirodzeným kultivovaným pohybom. Využili tanečné prvky v jednoduchých choreografiách na spoločnej diskotéke. Deťom sa táto akcia veľmi páčila a to hlavne preto, že sa
mohli dosýtosti vyšantiť na obľúbenú hudbu.

Veronika Budayová, MŠ

Nádvorím sa ozývali rôzne bojové pokriky žiakov ZŠ. Deti mali
možnosť pozorovať pripravené súťažné stanovištia, ktoré boli
pekne sfarbené a lákali aj našich odvážlivcov. Vyskúšali sme si
beh, kreslenie kráľovských korún aj hádzanie na cieľ. Návšteva
tejto peknej akcie našim deťom priblížila históriu nášho hradu,
bojové umenie z minulosti a krásne dobové kostýmy.
Naplnení zážitkami a dobre unavení sme sa vrátili na chutný
obed do materskej školy. Ešte dlho budeme spoločne spomínať
na vydarenú akciu i sladkú odmenu za účasť od organizátorov
podujatia.

Viera Ondrušová, MŠ

Kúzelník Wolf
Dňa 27. 5. 2015 v dopoludňajších hodinách našu materskú školu
navštívil kúzelník WOLF so svojím programom. Kúzelnícke predstavenie bolo v triede „Lienok“, kde prišli všetky triedy. Celé jeho
predstavenie bolo ladené zábavne. Čaroval peniaze, eurá, omaľovávanky, menil predmety na niečo celkom iné a deti mali z toho
veľkú radosť a dobre sa zabávali. Pri jeho kúzlach mu pomáhali
aj niektoré deti, ktoré si náhodne vybral a ktoré potom ajodmenil buď balónom alebo maličkou hračkou. Všetkým sa to páčilo
a deti mali z toho pekný zážitok.

Mária Meľuchová, MŠ

Projekt Botanikiáda
Trinásty a štrnásty apríl sa niesol v znamení školského kola projektu BOTANIKIÁDA 2015, ktorého sa zúčastnili žiaci piateho ročníka našej školy. Úlohou účastníkov bolo vyplniť on-line test, ktorý pozostával z 20 úloh s výberom troch možných odpovedí, ale
iba jedna odpoveď bola správna. Na základe najlepších výsledkov
on-line testovania našu školu na regionálnom kole v Botanickej
záhrade UPJŠ v Košiciach dňa 20. 5. 2015 reprezentovali dvaja
žiaci Soňa Korchňáková a Adam Bašista. Žiaci sa tešili na aktivity, ktoré si pre nich pripravil realizačný tím projektu Botanikiády. Okrem aktivít si prezreli zaujímavé rastliny v botanickej záhrade, ktoré odporúčajú do pozornosti aj ostatným návštevníkom
mesta Košice.

Ing. Danica Baranová, ZŠ, Školská 3
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Múzeum špeciálneho
školstva v Levoči

Medzinárodný deň detí
v Materskej škole

Žiaci 5. A triedy ZŠ v Spišskom Podhradí na Palešovom námestí
v sprievode Mgr. M. Farkašovej a Mgr. L. Fľakovej 20. mája 2015
navštívili Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, ktoré ponúka
návštevníkom jedinečnú výstavu Škola v retrospektíve.

Takéto dni, keď sú spolu ocko, mamka, deti a pani učiteľky patria
v materskej škole medzi najobľúbenejšie. Ani 29. máj 2015 nebol
výnimkou. Tety kuchárky začali hneď ráno s prípravou na guláš.
Náš sviatok a to Medzinárodný deň detí sme otvorili veselými
pesničkami akými sú napríklad:,Zvoňte lúčne zvončeky…“ alebo,
Dnes je veľký sviatok detí hopsasa…“.

Výstava mapuje prierez školského vyučovania v 20. storočí a zároveň približuje vývoj špeciálnych škôl, školskej triedy a učebných
pomôcok na Slovensku. Žiaci po vstupe do priestorov expozície
sa ocitli v škole minulosti v období od 20-tych rokov 20. storočia
a postupne spoznali vyučovanie a učebné pomôcky od minulých
čias až po nedávnu súčasnosť. V najstaršej časti expozície sa stretli s pomôckami, s ktorými sa stretávali ich starí a prastarí rodičia. Dozvedeli sa, čo je tabuľka a grifeľ na písanie, ktoré nahrádzali dnešné zošity. Zaujala ich predchodkyňa dnešnej triednej
dokumentácie, čo bola kniha zaberajúca svojou veľkosťou celú
učiteľskú katedru. V skupinách absolvovali vyučovanie v 4 predmetoch, a to fyziku, slovenský jazyk, prírodopis a matematiku,
kde pomocou dobových učebných pomôcok riešili zadané úlohy.
Ich prácu riadila lektorka múzea Mgr. Michaela Kočišová, ktorá
im podala vyčerpávajúci výklad, viedla ukážkové vyučovacie hodiny a hodnotila vyriešenie úloh. Deti oboznámila so spôsobom
využitia jednotlivých učebných pomôcok a navodila atmosféru
školskej triedy v minulom storočí. V závere im predstavila expozíciu školskej didaktickej techniky od najstarších premietačiek až
po súčasnú modernú techniku.
Žiaci boli s návštevou múzea spokojní, o čom svedčí skutočnosť,
že v ňom strávili dvojnásobne dlhší čas, ako je plánovaná lektorská prehliadka. Nemenej zaujímavá bola pre nich prehliadka historických budov a pamiatok v centre mesta Levoča.

Mgr. Mária Farkašová
ZŠ, Palešovo námestie

Po nich nasledovali krátke pokyny a, hajde“ športovať. Súťažili
detí všetkých vekových skupín. Prvou disciplínou bolo úspešne
a rýchlo zvládnuť prekážkový beh. Druhá disciplína bola naplniť
vodou prázdne plastové vedro. Tretia disciplína bola beh vo vreciach, štvrtá beh s vajcom a lyžicou a poslednou piatou disciplínou bola chôdza s vreckom naplneným fazuľou, položeným na
hlave dieťaťa. Pani učiteľky utvárali u detí schopnosť čestného
športového zápolenia a schopnosť zmieriť sa s prehrou. Po skončení súťaží bolo každé dieťa odmenené darčekom.
No a takto vyšťavení sme sa vrhli na fajnový guláš. Po ňom nasledovali hry v pripravených hracích centrách. Išlo o skákanie na
trampolíne, hry v domčeku s loptičkami, hry v pieskovisku a najväčší záujem mali deti o jazdu na koníkovi. Voľná zábava, príjemná hudba, prítomnosť rodičov v materskej škole priniesli krásnemu slnečnému dňu tú pravú atmosféru. Už teraz sa všetci tešíme
na:,Medzinárodný deň 2016“.

Eva Maturkaničová, MŠ
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Podhradčan školský

Hviezdoslavov Kubín 2015
„A či jest vyššia v svete povinnosť,
než zachovať reč roditeľky – matky?
Ju milovať, ctiť dedičný čo skvost,
nímž ľze sa pýšiť v nedele a v sviatky?“
To sú verše nezabudnuteľného slovenského
básnika P. O. Hviezdoslava, z ktorých prýšti jeho vzťah k slovenčine. Neopakovateľné
verše, neopakovateľný jazyk. Láska k rodnému jazyku pretrvala veky a je aktuálnou aj
v súčasnej dobe. Nič na svete nemôže zničiť
lásku k materinskému jazyku ani zahatať
cestu k umeleckému slovu. Láska k materinskej reči vyústila do mnohých recitačných i autorských súťaží. Je ešte dosť nadšencov, ktorí nosia v srdci lásku k rodnému
jazyku a k umeleckému prednesu. Jednou
z najprestížnejších recitátorských súťaží je
súťaž Hviezdoslavov Kubín, venovaná pamiatke jedného z najväčších a najosobitejších slovenských básnikov. V školskom roku
2014/2015 sa konal už 61. ročník tejto súťaže. Súťaž je postupová a vrcholí v celoslovenskom kole, ktoré sa koná v pôsobisku P.
O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne na Orave.
19. februára 2015 sa v ZŠ na Palešovom námestí 9 v Spišskom Podhradí uskutočnilo
základné školské kolo recitátorskej súťaže
Hviezdoslavov Kubín. Súťaž prebiehala v 3
kategóriách v prednese poézie a prózy. V 1.
kategórii žiakov 1., 2. a 3. ročníka dohliadala
na výkony recitátorov porota na čele s p. učiteľkou Mgr. M. Toporcerovou, v 2. a 3. kategórii žiakov 4. až 9. ročníka hodnotila prednesy

porota, ktorej predsedala p. učiteľka Mgr. M.
Farkašová. Súťaž sa niesla v pokojnej umeleckej atmosfére, ale zároveň aj v napätí,
aké bude rozhodnutie poroty. Divákmi boli
samotní súťažiaci, podporiť ich prišli spolužiaci a kamaráti. Je potrebné oceniť snahu
všetkých zúčastnených recitátorov, ktorí aj
v dnešnej pretechnizovanej dobe siahnu po
umeleckom slove. Zvlášť obdivuhodné je, že
sa do súťaže zapájajú aj chlapci. Neoceniteľná je práca učiteľov, ktorí sa snažia u detí
prebudiť a rozvíjať lásku k umeleckej recitácii.
Porota po zvážení prednesov niektoré miesta
neudelila. Povzbudila však súťažiacich, aby
pri prípadnom neúspechu nerezignovali a aby
sa aj v budúcnosti do súťaže zapojili.
Výsledky školského kola:

1. kategória (poézia):
1. neudelené
2. Peter Knižka
Alica Mačeková
3. Lukáš Škovira
Michaela Kaľavská

2. A
2. A
3. A
1. A

2. kategória (poézia):
1. Boris Kovalík
2. Bianka Dzurillová
3. Lukáš Vojtanek

6. A
5. A
5. A

3. kategória (poézia):
1. neudelené
2. Klaudia Dzuríková
3. Denisa Kaľavská

7. A
9. A

Divadlo „Nebojsa“
V jeden upršaný májový deň 14. 5. 2015 našu
materskú školu navštívili herci z Divadla Portál. Jednoznačne chceli naše deti rozveseliť
a spríjemniť im dáždivé predpoludnie. Hneď
po výdatnej desiate sa deti zo všetkých tried
MŠ zhromaždili v triede „Lienok“ a čakali
na divadelné predstavenie. Potleskom deti
privítali zvonček, ktorý oznamoval začiatok.
Krásne pestré maľované „kulisy“ pritiahli
všetky zvedavé detské očká.
Dejom rozprávky sa prelínali veselé aj strašidelné časti, ktoré deti prežívali ako v reálnom živote. Mnoho strašidiel chcelo nahnať
strach odvážnému hlavnému hrdinovi Ne-

bojsovi. Deti v rozprávke uvideli aj starú kapsu, prútkovú metlu, drevenú lavicu, policu,
ktoré v divadielku potrebovala mladá šikovná hrdinka. Len jediná vec sa jej nepodarila.
Nebolo v jej silách vyľakať nebojácného junáka, hoci mala na porúdzi mnoho strašidiel.
V rozprávke dobro, odvaha zvíťazili nad
strachom a pretvárkou. Deťom sa najviac
páčil záver, kedy sa Nebojsa oženil a smelo
žil so svojou mladou žienkou šťastne, až
kým nepomreli. Po divadielku sa priestorom MŠ ozýval silný potlesk.

Viera Ondrušová, MŠ

1. kategória (próza):
1. neudelené
2. Maroš Griger
3. Klaudia Kožárová

3. A
2. A

2. kategória (próza):
1. Anna Vašková
2. Františka Vaľková
3. Maroš Kamenický
Tímea Osipčáková

5. A
6. A
5. A
5. A

3. kategória (próza):
1. Anežka Kokoruďová
2. Pavol Lopatka
3. Ema Michalková

9. A
7. A
7. A

Víťazi školského kola, recitátori umiestnení na 1. mieste, postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo 24. marca 2015
v príjemnom prostredí Mestského divadla
v Levoči. Okresné kolo prebiehalo v 4 kategóriách. Výkony súťažiacich recitátorov
posudzovali 4 odborné poroty. Traja víťazi
školského kola B. Kovalík, A. Vašková a A.
Kokoruďová v sprievode p. učiteľky Mgr. M.
Farkašovej reprezentovali školu peknými
prednesmi. Výkony súťažiacich recitátorov
boli vyrovnané a porota mala ťažkú úlohu.
Vo veľkej konkurencii víťazov školských kôl
bol úspešný Boris Kovalík zo 6. A triedy.
Skončil na 3. mieste v 2. kategórii v prednese poézie. Srdečne blahoželáme!

Mgr. Mária Farkašová
ZŠ, Palešovo námestie

športový Podhradčan
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Mladší žiaci najúspešnejší medzi futbalistami
Sezóna 2014/2015 je za nami, je čas bilancovať vo futbalovom klube
MŠK Spišské Podhradie. Vďaka Mestu Spišské Podhradie, primátorovi mesta i poslancom mestského zastupiteľstva to bola sezóna
bezproblémová z pohľadu finančného krytia, materiálneho i technického zabezpečenia. Ale poďme už k jednotlivým družstvám.
A-mužstvo po minuloročnej reorganizácii súťaží účinkovalo v 4.
Lige Sever. Mužstvo bolo omladené, príležitosť dostávali naši mladí odchovanci doplnení skúsenými hráčmi Frankom, Papcunom,
Maliňákom a na jar aj navrátilcom Mišenčíkom po dlhom zranení
kolena. Po rozpačitej jesennej časti prišla bodovo menej úrodná jar.
Po príchode trénera Silvestra Janíka sa podstatne zvýšila tréningová úroveň a morálka, čo sa prejavilo na zlepšenej hre celého mužstva. Až na pár výnimiek, sme v takmer každom zápase boli minimálne vyrovnaným, ak nie lepším súperom. Najväčšou slabinou
však bolo zakončenie a premieňanie šancí, za čo sme tvrdo pykali.
Preto tohtoročné umiestnenie stačí nakoniec na celkové 15. miesto
v tabuľke. V budúcej sezóne bude A-mužstvo pravdepodobne účinkovať v 5. Lige sk. Podtatranskej. Bude to síce o úroveň nižšie ako
tento rok, avšak diváka nebudú čakať menej atraktívni súperi, skôr
naopak, či už to bude Levoča, Smižany, Kežmarok, či Spišská Belá.

4. liga – A-MUŽSTVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TJ Rozvoj Pušovce
FK Svit
F.O. AJAX Pakostov
MŠK Spartak Medzilaborce
TJ Družstevník Radvaň n/L.
FK Drustav Svidník
FK Tatran Zámutov
ŠK Štrba
TJ Sokol Ľubotice
OFK - SIM Raslavice
OFK Tatran Kračúnovce
OFK Dlhé Klčovo
OŠK Fintice
FK Slovan Kendice
MŠK Spišské Podhradie
MFK Stará Ľubovňa

3. liga – DORAST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

FK Svit
FK 05 Levoča
FK Prakovce
TJ Slovan Smižany
MŠK Spišské Podhradie
ŠK Harichovce
MŠK Tatran Spišské Vlachy
FAM Poprad
1. MFK Kežmarok
FK Pokrok SEZ Krompachy
OŠK Rudňany
TJ Tatran Ľubica
OŠK Spišský Štvrtok
TJ Lokomotíva Margecany

Z v r p Skóre
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

68:21
61:34
50:39
52:49
56:40
58:49
54:53
59:56
40:50
52:46
37:47
49:58
48:62
44:64
43:53
31:81

70 25
57 12
50 5
48 3
47 2
43 -2
42 -3
42 -3
41 -4
41 -4
39 -6
38 -7
37 -8
35 -10
30 -15
22 -23

Z v r p Skóre

B +/-

26
26
26
26
26
26
25
25
26
26
26
26
26
26

22
17
16
15
14
13
13
12
12
11
12
11
11
9
8
6

18
17
16
15
15
14
14
10
10
9
7
5
4
2

4
6
2
3
5
4
3
6
5
8
3
5
4
8
6
4

4
2
3
4
4
2
2
6
6
5
3
3
5
1

4
7
12
12
11
13
14
12
13
11
15
14
15
13
16
20

B +/-

4
7
7
7
7
10
9
9
10
12
16
18
17
23

81:26
83:41
69:50
77:30
67:33
69:60
56:64
52:44
50:42
69:47
27:55
47:114
35:80
28:124

58
53
51
49
49
44
44
36
36
32
24
18
17
7

19
14
12
10
10
5
5
0
-3
-7
-15
-21
-22
-32

Dorast pod vedením Mariána Tirpáka v jesennej časti pokračoval
v naštartovanom trende z minulých ročníkov a kraľoval v 3. lige.
Po zimnej prestávke ale nastal zlom, v tomto vekovo problematickom ročníku sa zhoršila tréningová dochádzka, čo sa bohužiaľ
prejavilo aj na niekoľkých prekvapivých prehrách a zhoršených
výkonoch na ihrisku. Konečné 5. miesto ale nemôžeme považovať
za neúspech, i keď očakávania boli určite vyššie.
Starší žiaci trénera Miloša Komaru v 2. lige si počínali taktiež
vcelku úspešne, v tabuľke im patrí po sezóne pekné 5. miesto.
V týchto vekových kategóriách je podstatnejší herný prejav ako
bodové zisky a v tomto prevláda určite pozitívne hodnotenie.

2. liga – starší žiaci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MFK Stará Ľubovňa
MŠK Slavoj Spišská Belá
FK Družstevník Plavnica
FAM Poprad
MŠK Spišské Podhradie
1. MFK Kežmarok
TJ Tatran Ľubica
FK 05 Levoča
FK Pokrok SEZ Krompachy
Spojená škola, Lendak
FK Svit
ŠK Nová Ľubovňa
TJ Slovan Smižany
DOVAJ - Podpora šport. talentov

Z v r p Skóre
26
26
26
26
26
26
25
25
26
26
26
26
26
26

24
20
16
14
14
13
11
10
9
9
7
4
2
3

2
2
3
4
2
2
4
5
6
3
5
7
5
2

0
4
7
8
10
11
11
11
11
14
14
15
19
21

119:12
83:18
83:32
82:41
72:45
82:49
45:57
66:69
33:41
41:70
36:83
32:75
24:114
16:108

B +/74
62
51
46
44
41
37
35
33
30
26
19
11
11

35
23
12
7
5
2
-2
-4
-6
-9
-13
-20
-28
-28

Na záver najúspešnejší, druholigoví mladší žiaci – zverenci trénera Petra Vandraška dosiahli vynikajúci úspech. Táto výnimočne
talentovaná partia jednoznačne zvíťazila v celej súťaži. V každom zápase strieľala množstvo gólov, predvádzala oku lahodiacu
hru a ročník zakončila s bilanciou 75 bodov zo 78 možných a so
skóre 191:20! Za všetkým stojí chcenie a zapálenie chlapcov pre
futbal, ich talent a kvalitný tréningový proces. Aj preto veľa našich chlapcov z tejto kategórie je povolávaných do mládežníckych
výberov Východoslovenského futbalového zväzu.

Mgr. Vladimír Šolc
2. liga – mladší žiaci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MŠK Spišské Podhradie
MFK Stará Ľubovňa
1. MFK Kežmarok
FK 05 Levoča
DOVAJ - Podpora šport. talentov
FAM Poprad
FK Družstevník Plavnica
TJ Tatran Ľubica
ŠK Nová Ľubovňa
FK Svit
Spojená škola, Lendak
MŠK Slavoj Spišská Belá
TJ Slovan Smižany
FK Pokrok SEZ Krompachy

Z v r p Skóre
26
26
26
26
26
26
25
25
26
26
26
26
26
26

25
21
17
16
15
13
13
10
10
9
7
5
1
1

0
0
1
2
4
3
2
7
3
4
3
4
3
2

1
5
8
8
7
10
11
9
13
13
16
17
22
23

191:20
139:30
76:52
77:47
91:50
67:56
55:61
34:59
52:70
35:64
50:97
34:89
20:125
22:123

B +/75
63
52
50
49
42
41
37
33
31
24
19
6
5

36
24
13
11
10
3
2
-2
-6
-8
-15
-20
-33
-34
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Podhradčan športový/školský

Jaroslav Sakmár
ďalší výborný športovec z nášho mesta
Dňa 18. 4. 2015 sa konali v Hnúšti Majstrovstvá Slovenska v kulturistike, kde reprezentoval naše mesto prvýkrát vo svojej kariére 22-ročný Podhradčan Jaroslav Sakmár. Na
tomto významnom podujatí nesklamal a vo výbornej osemnásťčlennej konkurencii
postúpil do finále, kde obsadil konečné 6. miesto. Toto umiestnenie je pre tohto športovca veľkým úspechom. Jaro sa tomuto športu venuje 3 roky, z toho ten posledný už
na vrcholovej úrovni pod vedením reprezentačného trénera Ľubomíra Hečka v klube VTJ
Technika Liptovský Mikuláš. Tento mladý športovec, tak ako veľa jeho rovesníkov, začal
s kulturistikou v domácich podmienkach, kde si vybudoval vlastnú posilňovňu v pivnici.
Postupne pri zvyšujúcej sa výkonnosti začal využívať posilňovňu „Kotolňa“ na Štúrovej
ulici a hlavne v neďalekom Studenci, kde mal na svoju športovú prípravu vytvorené ideálne podmienky. Na jeseň Jara čaká ďalšia významná súťaž – Tatranský pohár v Poprade.
A v ďalšom roku na nasledujúcich Majstrovstvách Slovenska by už chcel uspieť v boji
o reprezentačný dres na Majstrovstvá Európy v Španielsku. Samozrejme mu my všetci
držíme palce a prajeme ešte veľa úspechov!

Mgr. Vladimír Šolc

Návšteva policajta v škôlke
Dňa 10. 6. 2015 našu materskú školu navštívil policajt. Keď vstupoval do materskej
školy mal zapnutú húkačku a všetky deti
sa rozbehli pozrieť kto prišiel. Keď vystúpil
z auta okolo neho sa odrazu zhromaždilo

mnoho zvedavých detí s úsmevmi na tvári.
Z kufru auta vyberal rôzne veci, ktoré položil na pripravený stôl a začal deťom ukazovať a opisovať veci ktoré si priniesol zo
sebou. Priblížil im aj policajnú prácu a odpovedal na všetky otázky, ktoré mu naše
deti kládli. Deťom sa veľmi páčil samopal,
nepriestrelná vesta, terčík, putá, policajná
čiapka a pod. Pri stole sa vystriedali všetky deti. Pán policajt deťom dovolil, aby si
veci popozerali a vyskúšali. Každé dieťa
si mohlo sadnúť aj do policajného auta,
ktoré sa deťom tak páčilo. Mali možnosť
vyskúšať si rozprávanie do vysielačky. Pani
učiteľky deťom doniesli odrážadlá s ktorý-

mi mohli jazdiť po dopravnom ihrisku so
značkami, ktoré dodržiavali. Pán policajt
rozdal deťom ako pozornosť balóny s nápisom „polícia“, nezabudol ani na pani učiteľky, ktorým daroval pexeso so značkami,
aby mohli ďalej pokračovať vo vzdelávaní
v dopravnej výchove. Pánovi policajtovi
sme sa všetci pekne poďakovali a pri odchode mu deti s radosťou mávali a on im
na oplátku a pozdrav znova spustil húkačku. Deti mali z tejto akcie veľkú radosť
a veríme v to, že si z tohto dňa vzali ponaučenie a budú pozornejšie na cestách.

Lenka Huttmanová

Materská škola na výlete
Dňa 11. 6. 2015 sa naša materská škola vybrala na výlet do ZOO v Sp. Novej Vsi a do
zábavného parku v Hozelci. Výlet bol celodenný a zúčastnili sa ho všetci zamestnanci školy spolu s niektorými rodičmi,
ktorí doprevádzali svoje deti. V ZOO mali
deti možnosť vidieť exotické, lesné zvieratá, vtáky ale aj plazy. No najväčšiu radosť

Uzávierka ďalšieho
vydania je 15. 9. 2015

mali v zábavnom parku v Hozelci, kde mali
na preliezanie, skákanie, hojdanie dostatok priestoru.
Unavený, šťastný a s peknými zážitkami
sme sa vracali do materskej školy.

Meľuchová Mária
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