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Schválené žiadosti o dotácie v roku 2014
1. IBV Pivovar Spišské Podhradie I etapa SO O3 Splašková kanalizácia
Schválená žiadosť o finančné prostriedky pre mesto Spišské Podhradie na Enviromentálnom fonde SR na stavebné práce.
schválená suma 189 190,37 €
Informácie ohľadom postupu stavebných prác na Individuálnej bytovej výstavbe v Spišskom Podhradí:
5. 5. 2014 prebratie staveniska a začatie prác na odstránenie ornice pod inžinierskými sieťami
máj 2014 začiatok stavebných prác na Splašskovej kanalizácií
máj/jún 2014 začiatok prekládky elektiny VN – vysokého napätia, rekonštrukcia trafostanice a výstavba NN – nízke napätie pre každú parcelu samostatná rozvodňa elektrickej energie – 33 pozemkov výsledok 33 prípojok na elektrinu.

2. Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a verejného osvetlenia v meste Spišské Podhradie,
projekt LSKxP v Spišskom Podhradí v rámci výzvy ROP 4.1 c 2013/01
Postup prác:
prvá etapa chodníky: na Prešovskej, Štefánikovej ulici, chodník Mariánske námestie Juh č. 1 (popri ceste cez Mariánske námestie), chodník Palešovo
námestie Juh č. 1 (okolo rímsko katolického kostola na autobusové nástupište).
druhá etapa chodníky: Palešovo námestie Sever (od Školskej ulice po Kúpeľnú ulicu), Mariánske námestie Sever (chodník pri mórovom stĺpe po chodník ku ZUŠ), Mariánske námestie Juh chodník č. 3 (za evanjelickým kostolom).
schválená suma 899 318,76 €

Vysvetlenie a oznámenie ku rekonštrukcii a výstavbe chodníkov:
Pod chodníkmi, kde má byť podľa schválených stavebných povolení realizovaná výstavba splaškovej kanalizácie, a zároveň sa bude vykonávať rekonštrukcia ich povrchov a podľa schváleného projektu tam bude žula pokladaná do betónu, ktorá sa v budúcnosti nedá rozobrať a nanovo položiť
budú pred realizáciou týchto chodníkov uložené chráničky na budúce kanalizačné prípojky z plastových rúr DM 200. Kvôli tomu prosíme majiteľov
týchto nehnuteľností na Palešovom a Mariánskom námestí aby si pozreli a zistili ako majú uloženú vlastnú kanalizačnú prípojku.
Tieto informácie sú potrebné na kontinuálny priebeh výkopových prác a následné uloženie chráničiek, ktoré budú realizované mestom. Chráničky
sa v tejto etape budú pokladať pod chodníky, ktoré sú v majetku mesta. Nie pod komunikácie II a III triedy, ktoré sú v správe Prešovského
samosprávneho kraja túto investíciu rieši projekt Výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Spišskom Podhradí, ktorý je podaný
na Ministerstve Životného prostredia.
Za pochopenie a porozumenie Ďakujeme.

3. Aktualizácia manažment plánu pôvodnej časti zapísanej lokality „Spišský hrad a pamiatky okolia“
zápisu č. 620/bis na listine SD UNESCO – I. etapa
Zámerom a cieľom projektu je:
aktualizácia 5 rokov starého manažment plánu, po schválení nového Územného plánu Mesta Sp. Podhradie a príprave – koncepcii obnovy Sp. hradu
splnenie podmienok zápisu lokality na Zozname SD, ako aj úloh z lokality SD
zabezpečenie spoločného riadiaceho plánu celej lokality pre jej spoločné riadenie a spoločný postup všetkých zainteresovaných v lokalite.
schválená suma 5 000,00 €

4. Zriadenie múzeálnej izby v priestoroch komunitného centra na Mariánskom námestí 34
Mesto Spišské Podhradie v spolupráci s Miesnou akčnou skupinou MAS LEV získalo finančné prostriedky na zriadenie - múzealnej izby v priestoroch komunitného centra na Mariánskom námestí 34, Spišské Podhradie - vitríny s osvetlením. Predpokladaný termín otvorenia jún 2014.
schválená suma 12 000,00 €
Vypracoval: MVDr. Michal Kapusta, zástupca primátora

str. 2

Podhradčan

Uznesenie č. : MZ-01-14-B-6
MZ schvaľuje cenu za m2 na stavebné pozemky v lokalite Pivovar vo výške 14 € s podmienkou predkupného práva v prípade predaja parcely pre
mesto Spišské Podhradie za pôvodnú cenu. Mesto Spišské Podhradie má právoplatné stavebné povolenie na výstavbu Splaškovej kanalizácie, Dažďovej
kanalizácie a Vodovodu v lokalite IBV Pivovar.
Vypracoval: MVDr. Michal Kapusta, zástupca primátora
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Podané žiadosti o dotácie
„Výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Sp. Podhradí“
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy s kódom OPŽP-PO1-14-1, z 28. 02. 2014 / 1.2/ operačného cieľa 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v rámci OP Životné prostredie na
realizáciu projektu s názvom „Výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Spišskom
Podhradí
b) Výška celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov 151 864,37 €
c) Spôsob financovania projektu: vlastné zdroje
d) Názov projektu: „Výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Spišskom Podhradí„
e) Výška celkových výdavkov na projekt: 3 037 287,45 €
f) Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 3 037 287,45 €
Vypracoval: MVDr. Michal Kapusta, zástupca primátora

Prosba
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:
Mgr. Jozef Bača, primátor mesta 053/419 5112, 0905 033 680
MVDr. Michal Kapusta, zástupca primátora 053/419 5114, 0918 822 172
Eva Vlkolinská, oddelenie ŽP, 053/419 5127,0905 82 99 72

Potulky po spišskej histórii
Mnohokrát sa okolo nás nachádzajú historické pamiatky, o ktorých toho
veľa nevieme. Chodievame okolo, zdajú sa nám všedné a neuvedomujeme
si ich hodnotu. Takou je aj Spišská Kapitula, označovaná prívlastkom Malý
Vatikán či Slovenský Vatikán, ktorá je dnes súčasťou mesta Spišské Podhradie a rozprestiera sa na kopci nad mestom oproti Spišskému hradu. Ako
Slováci by sme mali byť hrdí na minulosť nášho národa a na osobnosti,
ktoré ju formovali. Je smutné, ak v škole učíme poznatky z histórie celých
ľudských dejín a nepoznáme to, čo máme doma. Aby to tak nebolo, snažíme sa poskytnúť žiakom aj poznatky z regionálnej histórie.
Vynikajúcou príležitosťou pre ôsmakov a deviatakov ZŠ v Spišskom Podhradí na Palešovom námestí bola prednáška, beseda a exkurzia v Spišskej
Kapitule, ktorú pre nich pripravil HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. Akciu zorganizoval pán učiteľ Mgr. Vladimír Jacko 26. marca 2014. Žiaci 8. A, 9. A a 9.
B triedy spolu s vyučujúcimi Mgr. V. Jackom, Mgr. M. Farkašovou a Mgr. L.
Fľakovou navštívili budovou kňazského seminára. Dr. Hromják venoval
prednášku histórii prvého učiteľského ústavu v Uhorsku i dvom osobnostiam - Jánovi Ladislavovi Pyrkerovi a Jurajovi Palešovi. V roku 1819 založil
v Spišskej Kapitule učiteľský ústav spišský biskup Ján Ladislav Pyrker, ktorý tu žil iba 1 rok, ale aj za krátky čas dokázal veľa urobiť. Začiatkom novembra 1819 slávnostne otvoril ústav a 19. novembra začalo vyučovanie.
V tomto roku si pripomenieme 195. výročie jeho vzniku. Zaujímavosťou je,
že v ústave sa učilo po slovensky. Najprv sa používala bernolákovčina. Až

do zániku v roku 1949 sa v ňom vyučovalo po slovensky. Je obdivuhodné,
že materinský jazyk odolal ťažkým tlakom i v nepriaznivých obdobiach.
Prvým riaditeľom učiteľského ústavu bol Juraj Paleš, ktorý sa preslávil prvou slovenskou pedagogickou učebnicou Pedagogia napísanou v bernolákovčine. Dozvedeli sme sa niečo aj o histórii budovy, v ktorej sídlil učiteľský ústav. V rokoch 1932 – 1933 sa uskutočnila jej prestavba, ktorú dal
urobiť spišský biskup Ján Vojtašák. Dr. Hromják nám poskytol mnoho informácií. Po prednáške a besede sme si pozreli pamätnú miestnosť, v ktorej nás zaujal originál Palešovej Pedagogiky. V katedrále sme chvíľu postáli
pri hrobe biskupa J. Vojtašáka. Pozreli sme si aj časť katedrály, v ktorej prebieha historický výskum jej pôvodnej stavby. Pred katedrálou sme pozreli
hrobku, v ktorej je pochovaný Juraj Paleš. Zaujímavosťou je aj to, že pod
kapitulskou katedrálou je pochovaná Pyrkerova matka.
Naša historická prechádzka sa skončila v budove bývalého učiteľského
ústavu. Dozvedeli sme sa mnoho nových poznatkov a informácií, aby
sme ako lokálpatrioti boli hrdí na históriu vlastného národa. Dosť na to,
aby sme vzdali úctu našej materinskej reči a slávnym osobnostiam, ktorí
ovplyvnili naše dejiny. Za tento historický zážitok patrí naše poďakovanie
HEDr. Ľ Hromjákovi, ktorý sa nám trpezlivo venoval.
Mgr. Mária Farkašová
ZŠ, Palešovo nám., Spišské Podhradie
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Kedže paňi dohtorka suhlaśila prečitam šickim tu pritomnim zasluhi
htore ma:
1. Pohadza zo starej važenej podrackej rodzini majstra viršľara htori dal
punc svojemu remeslu a preslavil našo mesto široko predaľeko
2. Ma tu na śmertňici pohovanich svojih predkoh
3. Hlaśi śe ku svojim podrackim koreňom a rada tu hodzi
4. Dobre rečuje a čita po śpiski a co ľepši zna aj podracku śpiščinu bo už śe
to naučila ked kňižku pisala
Žebi to tak calkom ľehko ňemala, ked dovoľi ta ju kuśčičko viskušame.
Ňeh budze tak laskava a odpovie nam aspoň na dahtore otazky
Čom Podračani muśa nośic kabati bez futra?
Kedi je f Podradzu kermeš?
Co bulo f Podradzu každi štvartek?
Jak śe volaľi ženi co predavali na tarhu pod šatrami?
Jaka poľefka śe varila vo štvartek f Podradzu?
Jaka omasta śe uživala f Podradzu f posce a v advence?
Jak śe jedza podracke viršľe?
Čom śe viršľe muśa zaľac z vinom a ňe z vodu?
Jak dluho je od tri fertaľe na śedzom do fertaľ na osmu?

A teraz kebi bula pani dohtorka taka laskava a prečitala tote veti f
śpišťine:
Kifľiki najdluhši vitrimu śviže a hrumkace f papirovej škarnicľi.
Hlop ked stretňe ženu perši jej kukňe na perśi.
Ňelaskotaj pśika ta ce ňeošika.
Zakukala kukuľenka na čerešňi,
že hto ňema mladu ženu ňeh śe zbešni.
A ja ňemam, ňezbeśňim śe,
pridze jeśeň i fašengi ožeňim śe.
Ked tak hvalihodňe prejavila svoj zaujem o Podrac i znalosci o ňim, šicke tu
pritomne Podračaňi beru ju za svoju medzi sebe jak rodzenu Podračanku.
A s teho jej viplivaju tote povinosci :
Každu sobotu pozametac tretuar kolo domu, pokropic žebi ňebul prah
Pred kermešom dom pobieľic a pomaľovac z vonka
Rajbac v jarku s ostatnima ženami
Aľe aj tote prava:
Nośic kabat bez futra
Kupovac a predavac vo štvartek na tarhu
Robic pľetki zo ženami pri studňi ked idze na vodu
Podrac volac MOJO mesto a hvarec, že idze domu, abo že je tu doma
Preto ju šumňe pitame abi predstupila pred nas Podračanoh bo jej hceme
bars-bars-bars podzekovac a predoľežiti odkaz odovzdac až zo sameho
ňebička:

„Ta ci dzievečko moja stiśica šumňe dzekujem,
že śi na mňe ňezapomla a śvetu o mňe
a mojih parečkoh napisala, tvoj dzedko.„
Mgr. Mária Litecká

Ked sce śe človeka na cesce opitaľi daľek idze a odpovedzel vam:
„No ta do Iglova“ Dze išol?
„No ta do Hegeša“ Dze išol?
„No ta do mesta“ Dze išol?
Ked vam da dahto buketu čatalojzoh, co spravice?
Jak f Podradzu volame teho co hodzi z dom do domu po pitaňu?
V htorim skľepe kupice futraľik na penaľik?
Čomu f Podradzu nośa fajermani belave hozentragľe, pan farar čarne
a ľeśňici źeľene?

nar. 1968
nar. 1950
nar. 1938
nar. 1948
nar. 1927

Mária Palonderová
Jozef Dunka
Helena Babičová
Justína Kalejová
Bernát Pánči

(Niekoľko poznámok ku knihe Ľuboslava Hromjáka a kol.: Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka)
Keď sme minulý rok, tesne pred Vianocami, priatelia, známi, i neznámi,
spriaznení spoločným úsilím, uvádzali do života knihu s názvom Spišské
párky, netušila som, že znova mi, už stokrát overená a stokrát zabudnutá
axioma životných skúseností pripomenie, ako všetko so všetkým súvisí.
Tiež, že nič sa nedeje náhodne. Ako by sa aj mohlo? Na posvätnej pôde
Spišskej Kapituly, neveľkého územia ešte aj dnes nebeského pokoja na neveľkom Slovensku, ocitla sa v mojich rukách hrubá kniha s jednoduchým
názvom: Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. Patrím ku generácii, ktorá vyrastala v úzkostlivo a zámerne utajovanom svete. Ani sme
netušili, že žil nejaký Štefánik a o biskupovi Vojtaššákovi sme začuli iba, že
ho v noci zobrali a viac nič, iba ticho. Ako deti sme tušili, že „zobrať v noci“
je čosi strašné, ale keď dospelí iba šuškali, my sme vedeli, že nám nie je
dovolené miešať sa do ich sveta. Pravda je ako voda v kameni. Cestičku si
nájde, aj keď to trvá dlho. Niekedy veľmi dlho. O to dlhšie, o čo viac je tých,
čo chcú pravdu upravenú podľa svojich predstáv a na svoju mieru, alebo
radšej žiadnu. Kniha, ktorá mi bola darovaná autorom z vďaky, chvíľu ležala pod stromčekom, akoby sa hanbila za svoju objemnosť. Však najprv
práve kvôli tomu som mala pred ňou rešpekt. Ale príde chvíľa, keď ju otvoríte a začnete čítať, stranu za stranou. Vtiahnutí do čias, kedy tí, pred nami
museli riešiť dôležité otázky teraz a hneď. A znova stojíte pred rešpektom,
ale už nie z objemnosti, ale hĺbky a šírky faktov, ktoré sú tu zo všetkou
dôslednosťou sústredené, aby sila ich tvrdení a východísk znela ako nástup všetkých nástrojov v orchestri, do uchvacujúceho a oslobodzujúceho
fortissima vo finále. Osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka je tu zachytená
vo všetkých oblastiach jeho života a práce. Od narodenia v Zákamennom
14. 11. 1877, do 11-detnej roľníckej rodiny, na konci sveta, tam, kde aj
chlieb končil, cez roky štúdia, pôsobenie na poli služieb Bohu, až po tvrdé životné skúšky, ktorým bol vystavený. Príspevky jednotlivých autorov,
keďže ide o kolektívne dielo, každý sám o sebe, je serióznym a fundovaným príspevkom do korektnej a dôstojnej dišputy o mnohých otázkach,
ktoré sa možno stali spornými a zakázanými, dokonca nebezpečnými len
preto, že sme zabudli vypočuť názor druhého bez vášne odporu, dovolili sme spievať falošným tónom, napriek tomu, že sme dobre vedeli o ich
vedomej disharmónii a tiež preto, že tuším dodnes, sa bojíme povedať
nahlas známu pravdu o tom, čo cítime, vidíme a vývoj našej spoločnosti

to aj potvrdzuje. Nie debaty, čo by bolo, keby bolo a čo sa malo a nemalo,
ale len úcta k Božím a ľudským zákonom, a ich hájenie za každú cenu,
by malo byť kritériom pre hodnotenie činov v každej dobe. Tam, v pevných postojoch biskup Vojtaššák zotrval a nepoľavil. Tak to bolo, keď šlo
o načrtávanie a predikciu základov spoločného štátu Čechov a Slovákov,
po rozpade Rakúsko-Uhorska. Kňazi vtedy poznali svoj ľud, vedeli, že ešte
nejaká doba prejde, kým dospeje natoľko, aby zvládol náročné úlohy
riadenia vlastného štátu. J.E. biskup Vojtaššák vedel aj to, že ešte bude
treba zviesť veľa bojov za túto ideu. Tak to bolo pri budovaní školstva, tak
potrebného pre slovenský ľud. Tak to bolo pri jednoznačnom odsudzujúcom postoji voči odsunu Židov zo Slovenska. Tak to bolo vždy, keď prišlo
o to, zachovať sa čestne a mravne, neuhnúť a neopustiť princípy a zásady
Božej veci na tejto zemi. Kniha Ľuboslava Hromjáka a kol. je ponukou na
dlhé hodiny rozjímania na tému Ján Vojtaššák ako symbol. Človek ako
symbol. Symbol vzťahov človeka k Bohu, človeka k človeku, človeka k spoločnosti, spoločnosti k človeku- vtedy a tam. Alebo teraz a tu. Akýže je
v tom rozdiel? Taký, že obeta, utrpenie, útrapy,muky a trýzeň, vyhradené
našim predchodcom plným priehrštím, aby prešli skúškou človečenstva,
by mali pre nás dnes znamenať povinnosť pochopiť zmysel podstúpených
strastí a súžení, ako pripomenutie, že treba vždy ostať človekom. Takým,
akým bol Ján Vojtaššák, služobne najdlhšie pôsobiaci biskup v dejinách
Spišskej diecézy, prvý biskup nešľachtic, biskup ľudový, milý, otcovský, bez
diplomatických fráz, blahosklonnej povýšenosti, starostlivý, pracovitý,
skromný, priamy a otvorený. Tvrdý oriešok pre Čechov, Nemcov, Maďarov,
i komunistov. Symbol, ktorý bude mať svojmu národu a svojim veriacim
vždy čo povedať. Hoci aj dnes a hoci aj o tom, ako sa starať o školstvo,
blaho svojich blížnych, budúcnosť svojho národa, či ako to zvládnuť, keď
človeka udupú kvôli jeho presvedčeniu. Kniha po obsahovej stránke je
dôstojným príspevkom ku komplexnému pohľadu na biskupa Vojtaššáka
a po formálnej stránke taktiež – napriek svojej „objemnosti“ – je prehľadná, v stavbe premyslená a precízna. Redakčná aj jazyková úprava je veľmi
solídna. Toto všetko povyšuje knihu Ľuboslava Hromjáka na klenot, ktorý
by mal mať svoje miesto v každej knižnici a na každej knižnej polici.
Monika Varsányiová

Významné životné jubileá oslávili a oslávia

Opustili nás
Ľubomír Parimucha
Jozef Dunka
Ján Trošan
Jozefína Ondrišová
Alžbeta Kožárová
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Vzácna kniha o vzácnom človeku

Uvedenie do života knihy Spišské párky
Skromne zaklopala na naše dvere a ponúkla rodinný poklad spomienok,
ktorý majstrovsky zložila do slov. Napísala o párkoch, ktoré sa zrodili
u nás, o ľuďoch ktorí svoj život prežili tu a zanechali nezmazateľnú stopu
v histórii i v našich srdciach.
Na naše dvere, u nás, tu. v našich srdciach. Chcem sa v mene všetkých Podhradčanov poďakovať autorke novely Spišské párky, PhDr. Monike Varsányiovej, CSc., vnučke nášho rodáka, ktorý preslávil naše mesto chýrnymi
viršľami, že splatila dlh dedovi a nám urobila radosť v podobe novely.
Knihu Spišské párky, ktorú napísala pod umeleckým menom Mona Salamon a ktorú ilustroval Ivan Popovič, sme uviedli do života 14.12 2013. Pri
tejto vzácnej priležitosti sme jej darovali DOMICIL:
Tu zejdzene Podračaňi jak podzekovaňe za napisaňe takej bars šumnej
kňižki o Podradzu, rozhodľi śe ponuknuc paňi dohtorke Varšanijovej DOMICIL – domovske pravo v mesce Podrac, čim by ju šicke Podračaňi považovaľi za rodzenu Podračanku. Pitam śe paňi dohtorki či hce toto prijac.

Podhradčan

nar. 1942
nar. 1956
nar. 1959
nar. 1949
nar. 1922

Mária Rácová
Ladislav Grivalský
Jozef Polák
Ján Boržík
Ján Blahovský

nar. 1932
nar. 1945
nar. 1957
nar. 1940
nar. 1951

Rodinám príbuzných vyslovujeme úprimnú sústrasť.

František Maurer
Imrich Gaduš
Ladislav Repaský
Gejza Pokuta
Mária Kolačkovská
Eva Pagačová
Katarína Hladtová
Margita Vašková

70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov

Alžbeta Popovičová
Július Salmen
Viktor Klima
Terézia Knižková
Katarína Nováková
Anna Kubínyová
Júlia Hockicková
Sidónia Krupová

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

Helena Palanská
75 rokov
Margita Komarová
75 rokov
Anna Kacejová
80 rokov
Štefan Hric
80 rokov (dec. 2013)
Miloslava Chmeľová
85 rokov
Helena Fáberová
85 rokov
Mária Kuštárová
90 rokov
Anna Nováková
93 rokov

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme do ďalších rokov hlavne veľa zdravia a pohody v kruhu najbližších.
Ak si neprajete, aby Vaše meno bolo uverejnené v tejto rubrike, oznámte nám to na tel. č. 053/4195125,
e-mailom: kultura@spisskepodhradie.sk alebo osobne na Mestskom kultúrnom stredisku, Mariánske námestie 1.

areál Spišského salaša
Zmena programu vyhradená!

Sobota: 11:00 – 18:30 | areál Spišského salaša
Nedeľa: 11:00 – 18:30 | areál Spišského salaša

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

V tomto roku budú mať návštevníci festivalu možnosť pozrieť si
historické fotografie zo života ľudu vybraných spišských obcí.

Autori, lektori: L. Vansáčová, M. Maniaková, A. Bendíková, Ž.
Hrubiznová, M. Olejník, P. Kováčik (ZUŠ Smižany)

Sobota: 14:00 – 18:00 | areál Spišského salaša
Nedeľa: 11:00 – 15:00 | areál Spišského salaša

PRE NAJMENŠÍCH DO ROZPRÁVKY

Detský svet...alebo „Jak išlo vajce po vyhodze“…interaktívne
spracovanie slovenskej ľudovej rozprávky, detské hry, čítanie
ľudových rozprávok, školička piesní, riekaniek, hra na zvončekoch a píšťalkách, maľovanie na tvár...a všeličo iné, čo poteší
i najmenších návštevníkov festivalu.

Majstri rôznych ľudových remesiel festivalu návštevníkom
predstavia tradičné remeslá z nášho územia.

ULIČKA REMESIEL

Sobota: 15:00 | Malá scéna
Nedeľa: 15:00 | Malá scéna

Ochutnávka tradičnej gastronómie spišského regiónu.

GRUĽOVE ŠMAKY

Nedeľa: 13:00 | areál Spišského salaša

SPIŠSKÝ SALAŠ

Tradičné ovčiarstvo a salašnícky spôsob života v geografickej
oblasti horského salašníctva, rozprávanie o živote baču
a valachov na salaši, ochutnávka ovčieho syra, bryndzea
možnosť spoznať, ako sa ovčiarske dobroty tradične robili.

www.osvetasnv.sk | fb/osvetasnv | Spišské osvetové stredisko, Zimná 47, Spišská Nová Ves, tel/fax: 053/4424 092

Sobota: 14:30 – 22:30 | areál Spišského salaša
Nedeľa: 09:00 – 18:30 | areál Spišského salaša

Festival otvára, uzatvára, ráno budí a večer uspáva, oznamuje i
pozýva na programy.

HLÁSNIK A BUBENÍK NA SALAŠI

Vedie: S. Ondejka, V. Michalko, A. Krausová, K. Babčáková,
Účinkuje: ĽH Š. Hanzelyho

Nedeľa: 13:00 - 14:30 | Malá scéna

Návštevníci festivalu od najmenších po najstarších budú mať
možnosť naučiť sa typy tancov z vybraných lokalít
a popri tom si aj schuti zatancovať.

ŠKOLY TANCA PRE DETI A PRE DOSPELÝCH

Vedie: Š. Štec, I. Topoľovská, Účinkuje: DĽH Oriešok (Smižany)

ŠKOLA TANCA
Tance z Bystrian
Sobota: 17:30 – 18:30 | Malá scéna

Hudobná skupina Banda vznikla v roku 2003. Jej členmi sú muzikanti s dlhoročnými skúsenosťami
v interpretácii tradičnej ľudovej hudby, no do svojej hudby vkladajú aj prvky z iných hudobných
žánrov (blues, jazz, beat, pop, stará hudba) a folklóru iných národov (balkánskych, keltských,
slovanských). Ich živá produkcia je dynamická, pestrá a interpretačne pôsobivá – slovenské, ale aj
poľské, španielske, moravské, rusínske, rumunské ľudové piesne sú spracované formou originálnych
aranžmánov. Členmi skupiny sú Samo Smetana (husle, mandolína, buzuki, tamburína, spev),
Alžbeta Lukáčová (cimbal, heligónka, perkusie, spev), Ivan Hanula (viola, mandolína, buzuki, spev),
Peter Obuch (kontrabas, spev), Igor Ajdži Sabo (bicie, perkusie, spev) a Eva Brunovská (spev,
keyboard).V roku 2010 vydala CD Banda jedna, ktoré sa umiestnilo vo WorldMusicChartsEuropena
8. priečke, najlepšom umiestnení slovenskej skupiny v histórii.
V máji 2014 skupina vydala CDHraBanda.

17:00 – 18:30 | Veľká scéna
BANDA
populárna skupina a jej progresívne spracovanie tradičnej ľudovej hudby

Účinkujú: FSkMarmon (Chmeľnica), FSkKicora (Lendak), FSk Minčol (Kyjov), FSkJalinka (Oľšavica),
FSkJadlovec (Margecany), FSkKluknavčanka (Kluknava), FSk Javorina (Torysky),
FSkPoráčan (Poráč), FS Čačina (Spišská Nová Ves), FS Čačinare (Spišská Nová Ves),
Michal Smetanka (Brutovce), Ľudmila Hrušovská (Harichovce), Pokutovci (Žehra)
V prvých písomných prameňoch o Spiši z roku 1209 čítame o predaji majetku „medzi snežnými
horami“ spišskému prepoštovi. Slovania – Slováci, Nemci, Rusíni, Gorali, Rómovia i Židia, všetky
etnické či konfesionálne skupiny počas stáročí formovali tradičnú kultúru rozsiahleho, rozmanitého
Spiša. Každý z nich v jeho histórii a folklóre zanechal jazyk, obrady, piesne, odev či tanec.
A tak sa na jarmokoch v mestách už vyše tisícročia stretali národnosti, ktorých príslušníci dobývali
rudy, spracúvali kovy, stavali hrady a kláštory, kresali sochy, maľovali oltáre, prepisovali Písmo, liečili,
modlili sa, ženili a vydávali, rúbali a na pltiach zvážali drevo, pálili z neho v milieroch uhlie,
tkali a predávali plátno, strážili horské priesmyky, klčovali lesy, chovali ovce, vyrábali syry a predávali
vlnu a kožušiny, plietli košíky, kuli klince, hrali a spievali.

15:30 – 17:00 | Veľká scéna
JORMARK V ĽEVOČI
galaprogram SFS 2014

14:30 – 15:30 | Veľká scéna
DETSKÝ PROGRAM

NEDEĽA 29.6.2014

10:30 – 11:45 | farský kostol v Spišskom Podhradí
SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA

Účinkuje: ĽH M. Pagáča (Dubnica nad Váhom)

23:00 – 01:30 | Malá scéna
TANCOVAČKA

22:30 – 23:00 | areál Spišského salaša
JÁNSKE OHNE

Účinkuje: SpSk Fiala (Spišská Nová Ves)
Svätojánske obrady boli reliktom tradičných predkresťanských sviatkov letného slnovratu. Atmosféru
svätojánskej noci, vynárania sa pokladov, kvitnúceho papradia a bylín so zázračnou mocou, tancov
mladých okolo ohňa na Spišskom salaši otvorí spev archaických jánskych piesní.

SPRIEVODNÝ PROGRAM

Účinkujú: TS Partia (Bratislava) a MFS Kincső (Želiezovce). Dva folklórne kolektívy divákom
a návštevníkom slávností v programe vytvorenom na základe archívnych záznamov predstavia
tradičnú formu ľudového tanca a hudby z rôznych lokalít a folklórnych regiónov Slovenska.

21:00 – 22:30 | Veľká scéna
PARTIA A KAMARÁTI
program vytvorený na základe archívnych tanečných záznamov

Vedie: V. Michalko / Účinkuje: ĽH M. Pagáča (Dubnica nad Váhom)
...aby aj divákom veselo bolo!

20:30 – 21:00 | Veľká scéna
ŠKOLA TANCA S DIVÁKMI

Účinkujú: FSk Poľana (Jarabina),DĽH Oriešok (Smižany), FSkSmižančanka (Smižany), FSkFolkmarčanka 2 (Veľký Folkmar),FSkDomkova (Olcnava), FSk Slovinka (Slovinky), FSk Javorina (Torysky),
FSkKluknavčanka (Kluknava), FSkŠtvrtočan (Spišský Štvrtok)
Rok sa s rokom zišiel a nový sviatok, práca, zábava či pôst prišiel. V programe folklórnych skupín
zo stredného a dolného Spiša budeme mať možnosť spoznať tradičnú podobu cyklu sviatkov
a prác počas roka, ako ich každoročne prežívali, formovali a zachovávali naši predkovia.

18:30 – 20:30 | Veľká scéna
ROK NA SPIŠI
program folklórnych kolektívov spišského regiónu

Účinkujú: FSk Kriváň (Východná), FS Váh (Liptovský Mikuláš), FS Hanka (Poľsko)
V programe sa predstavia zahraniční hostia z poľského mesta GlogówMalopolski, i hostia
zo susedného regiónu Liptova – vynikajúci FS Váh, ktorý v tomto roku oslavuje 35. výročie vzniku,
i najstaršia slovenská FSk Kriváň z Východnej, ktorá v minulom roku oslávila 100. výročie vzniku.
Návštevníci festivalu tak budú mať možnosť spoznať tance a piesne rôznych regiónov Poľska ako
i tradičný folklór liptovského regiónu.

16:30 – 18:30 | Veľká scéna
HOSCE
pozdrav regiónov a krajín

Účinkujú:hostia a predstavitelia festivalu, SpSk Poľana (Jarabina), ĽH Gregovci (Bystrany),
DĽH Oriešok (Smižany), Štefan Štec a Ivana Topoľovská (FS Hornád, Košice),
víťazi regionálnych a krajských kôl súťaží na poli folklórneho hnutia
Slávnostné otvorenie festivalu bude v tomto roku spojené s prezentáciou toho najlepšieho,
čo v regióne máme. Ocenení a víťazi zo súťaží detského hudobného folklóru, súťaže sólistov
tanečníkov i súťaže v speve rusínskych piesní Makovická struna tak v úvode festivalu prezentujú
kvalitu svojej práce. 42. ročník Spišských folklórnych slávností bude v závere programu venovaný
pamiatke vynikajúceho tanečníka, hudobníka i vedúceho FSk Bystrany Viliama Gregu.

15:00 – 16:30 | Veľká scéna
VITAJCE
slávnostné otvorenie spojené s poctou V. Gregovi
a poďakovaním víťazom folklórnych súťaží

SOBOTA 28.6.2014

námestie v Spišskej Novej Vsi a Levoči, nádvorieSpišského hradu. Účinkujú: mužská tanečná zložka
FS Čačina (Spišská Nová Ves). Historické centrá i hradné nádvorie ožívajú v predvečer festivalu
spevom ako živou pozvánkou na 42. ročník Spišských folklórnych slávností.

17:00 - 18:30
VERBOVAČKA
živá pozvánka

ŠTVRTOK 26.6.2014, PIATOK 27. 6. 2014

42. Spišské folklórne slávnosti
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Podhradčan

Mgr. Katarína Antoniová získala Ružu sv. Alžbety

Sestra Ados zo spiša sa stala
sestrou roka 2013 – manažérkou
SPIŠSKÉ PODHRADIE – dňa 14. 3. 2014 prebehlo
v Bratislave finále Sestry roka 2013 pod záštitou
Silvie Gašparovičovej, Roberta Fica a Zuzany Zvolenskej. V rámci Slovenska v konkurencii ďalších
dvoch finalistiek obsadila prvé miesto v kategórii
sestra roka – manažérka Mgr. Katarína Antoniová z Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti zo Spišského Podhradia.
Pre Katarínu Antoniovú bolo povolanie sestry jej
detským snom. Po ukončení SZŠ v Bratislave pôsobila ako sestra v Roosveltovej nemocnici v Banskej Bystrici na JIS a septickej chirurgii, neskôr
po absolvovaní LF a FF UK v Bratislave prišla na
Strednú zdravotnícku školu do Levoče, kde vyučovala predmet ošetrovateľstvo a bola aj vedúcou
odbornej praxe. Jej ambíciou však bolo pracovať
s pacientom v náročných domácich podmienkach a preto si pred 14 rokmi založila Agentúru
domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Ako sama priznala, rada pomáha chorým a ich
príbuzným – aj keď to nie je vždy ľahké. Najdôležitejšie je získať dôveru pacienta a jeho blízkych,
potom je práca radosťou. Najťažšie a zároveň aj
najkrajšie na práci sestry je podľa nej každodenná, mravčia práca s pacientom a jeho príbuznými
a podieľanie sa na zlepšovaní jeho zdravotného
stavu.
„Záleží nám na každom pacientovi, no nezabudnuteľní sú pacienti, ktorých preberáme v ťažkom
stave z oddelení anestézie a intenzívnej medicíny
napr.: aj v kóme, keď sa nám začnú doma preberať a ideálne je keď dokážeme nájsť spôsob, ako
sa dá s nimi komunikovať. Alebo sa nám podarí postaviť na nohy pacientov, ktorým už nikto
nedával nádej na sebestačnosť. Milý bol prípad
92- ročnej babičky po zlomenine krčka stehennej
kosti, ktorá netušila prečo k nej chodíme, iba jej
bolo čudné, že jej na návštevu nič nedonesieme.
Raz som jej priniesla cukríky a pomaranče a ona
sa chcela odvďačiť pohárikom. Povedala som jej,
že ďakujem, ale nemôžem, lebo šoférujem. Čudovala sa, že nemám šoféra, veď ženy predsa nešoférujú! A už absolútne nevedela pochopiť, prečo
chodíme dookola autom, keď krížom cez hory,
svižným krokom by som mohla byť v Podhradí za
necelé dve hodinky. Bola rozkošná.
Určite sa tiež nedá zabudnúť na to, ako som
v osade ošetrovala jednu pacientku. Sprevádzali
ma k nej ozbrojení muži v nepriestrelných vestách. Od pacientky som sa dozvedela, že tam

predtým bola prestrelka - “ iba také malé nedorozumenie“, zaspomínala na silné momenty p.
Antoniová.
Katarínu Antoniovú nominovali na ocenenie sestra roka Slovenská komora sestier a pôrodných
asistentiek sekcia sestier pracujúcich v Agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ako
aj sestry z regionálnej komory sestier z nemocníc
v Levoči a v Krompachoch. Slávnostný galavečer spojený s oceňovaním sa uskutočnil v hoteli
Double Tree by Hilton v Bratislave. Spolu s K.
Antoniovou sa do finále dostali ešte dve sestry manažérky zo západného Slovenska. 13 – členná
porota nakoniec rozhodla, že víťazkou v kategórii
manažérka sa stala K. Antoniová zo Spiša a získala okrem diplomu aj striebornú brošňu v podobe Ruže sv. Alžbety. Ocenenie K. Antoniová
vníma ako profesionálne uznanie, no zároveň aj
ako ocenenie všetkých sestier pracujúcich v neľahkých podmienkach domácej ošetrovateľskej
starostlivosti. „Najkrajším ľudským momentom
je poďakovanie pacienta. Ocenenie Sestra roka je
profesionálne a nesmierne si ho vážim. Ale „ďakujem“ od pacienta poteší, zahreje na duši a preváži nad všetkými negatívami, s ktorými sa pri
našej práci stretávame. Spolu s kolektívom sestier
sa staráme o množstvo pacientov s preležanina-

mi, popáleninami, po úrazoch, po mozgových
príhodách, o onkologických pacientov. Do budúcna si prajem, čo najväčšie množstvo spokojných a uzdravených pacientov,“ zdôraznila. A čo
by odkázala Sestra roka budúcim sestričkám?
„Musia byť vždy trpezlivejšie ako pacient. Ak mladý človek nie je trpezlivý, nech sa radšej vyhne
tomuto povolaniu. Možno to vyznie, ako klišé, ale
v práci sa musíme i chceme riadiť zásadou, že blaho pacienta je pre nás najvyšší zákon,“ zamyslela
sa K. Antoniová.

Podhradčan
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cvč Spišský hrad v Spišskom Podhradí

organizuje letný pobyt v prekrásnom prostredí hotela Barbizon v maďarskom Nyíregyházi

14. – 16. júla 2014 (pondelok – streda)
40 €

(do 10 rokov)

cena:

50 €

(do 18 rokov)

60 €

(dospelí)

V cene je ubytovanie s raňajkami formou švédskych stolov,
pobytová taxa, doprava autobusom a darček.
Hotel sa nachádza v prekrásnom prostredí priamo pri Aquaparku. Ten ponúka bohaté vyžitie
pre všetky vekové kategórie. Na Termálny svet, Svet zážitkov a Detský svet s kĺzačkami,
rozprávkovým hradom určite nikdy nezabudnete. Mestečko je plné atrakcii, detských parkov
a určite si nenecháte ujsť návštevu krásnej ZOO s podmorským svetom a vystúpením zvierat.
Poistenie je dobrovoľné a nie je v cene zájazdu.
Orientačné ceny: Vstup na kúpalisko: 9 € dospelí, 7 € seniori a študenti,
6 € deti do 6 rokov, 3 € deti do 3 rokov Vstup do ZOO: 8 € dospelí, 6 € deti
Viac informácii priamo v kancelárii CVČ. Počet miest je limitovaný.

Dopracovali usilovné ruky, utíchlo navždy
predobré srdce. Prázdno je tam, kde znel
Tvoj hlas. Očami sa už nepozrieš, pokojným spánkom odpočívaš. Zostal len žiaľ. Tá
rana v srdci bolí, zabudnúť nám nedovolí.
Dňa 26.4.2007 uplynulo 7 rokov odvtedy, čo nás navždy opustil môj milovaný
manžel, drahý ocko, dedko

Štefan
Palenčár
Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Aj keď nie si
medzi nami, v našich srdciach si stále uchovaný. S láskou a úctou spomína manželka
Editka, dcéry Slávka s rodinou a Ivetka.

A hoci je zasypaná prácou, zriedkavý voľný čas si
vie rovnako vychutnať. „Odovzdám telefóny kolegyniam a odcestujem, najradšej na Oravu, kde je
ticho, kľud a nádherná príroda,“ prezradila Sestra
roka. A ako je to s ocenením sestier v spoločnosti?
„Finančné ohodnotenie poteší a určite by malo
byť vyššie, ale nezlepší spoločenské postavenie.
To môže zmeniť len vyššie morálne hodnotenie
tých, ktorí sú zodpovední za chod zdravotníctva
na Slovensku.
Naši pacienti a ich príbuzní si našu prácu skutočne vážia, a to vždy poteší - dodala Mgr. Katarína
Antoniová.
Článok je prebratý z denníka Korzár

Stolárstvo
Ján Bečker
Ponúkam výrobu
interiérových a exteriérových dverí,
kuchynských liniek, vstavaných skríň,
nábytku (aj atypických rozmerov),
eurookien, schodov, zábradlí,
balkónov, ako aj drobných
výrobkov zdreva a lamina.
Poskytujem k tomu
potrebnú montáž,
poprípade demontáž
a drobné opravy.
Kontakt: 0911 163 577,
e-mail: jan.beckerail.t-com.sk
Adresa: Pod vinicou 25,
054 01 Levoča
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Mestská knižnica v Spišskom Podhradí

Tip na knihu
Rudolf Benko:
Všetko sa nekončí
Mladý študent spozná v knižnici dievča, ktoré
v krátkom čase zmení jeho život. Zisťuje, že
stretol lásku svojho života. Vyrástol v rodine
despotického otca a tento nový cit ho natoľko očarí, že s novou láskou plánuje spoločný
život. Všetko však zmení krutá nehoda.

Katarína Gillerová:
Ak mi uveríš
Jedna omylom poslaná esemeska spustí
okolo dvadsaťosemročnej Viki sled nečakaných udalostí. Stane sa to po rokoch, keď sa
už spamätala zo zrušenia vlastnej svadby
a smrti blízkeho človeka.

Ružena Scherhauferová:
Život sa nás nepýtal
Na prvú lásku nezabúdame. Je čistá a priezračná ako horská bystrina. Zostáva ukrytá
hlboko v nás, v našom vedomí a vždy si na ňu
spomenieme, keď je nám ťažko. Možno preto,
že nám život niekedy ublíži viac ako ona.

Camilla Läckberg:
Morská panna
Vo Fjällbacke bez stopy zmizol muž. Hoci
Patrik Hedstrom a jeho policajní kolegovia
sú v stopercentnom nasadení, nedarí sa im
zistiť, či je živý, alebo mŕtvy.

Raymond Khoury:
diablov elixír
Agent FBI Sean Reilly a archeologička a spisovateľka Tess Chaykinová. Hlavné postavy
thrilleru Posledný templár – sú späť. Tentoraz sa príbeh odohráva v Mexiku v osemnástom storočí a možno aj oveľa skôr a pokračuje v súčasnosti.

Morris L. Venden: Láska, manželstvo a spravodlivosť z viery
Komunikácia je základom partnerského
vzťahu. Keby partneri po svadbe spolu hovorili aspoň toľko ako pred ňou, bolo by oveľa viac šťastných domovov.
Tešíme sa na Vašu návštevu v knižnici
Anna Gondová, vedúca knižnice

Podhradčan
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Sviatok učiteľov

Hviezdoslavov Kubín 2014

„Za katedrou iba čistým dychom
možno stavať deťom míľniky,
ktorých základ nevyvráti víchor
a nezohnú hlavu pred nikým.

Som Slovák, áno keds’ ty mojou mati,
ni nemožno mi naskrz iným byť.,
len skrz teba ctím i rod môj zlatý,
bo nectiac ten, i teba zhanobiť
bych musel.

28. marec. Je už tradíciou, že tento obyčajný dátum
v kalendári je neobyčajným dňom. Tradícia má
v sebe čaro a rokmi nestráca na význame. Obyčajný dátum sa stal sviatkom. Sviatkom učiteľov.
Sviatkom spojeným s Jánom Amosom Komenským, prvým pedagógom, ktorého myšlienky pretrvali veky. V živote každého človeka nastane chvíľa, keď prvýkrát prekročí bránu školy, stisne kľučku
a vstúpi na cestu za poznaním. Na tejto ceste nie je
sám. Stoja pri ňom učitelia, ktorí ho trpezlivo vedú
v ústrety budúcnosti. Budúcnosti, v ktorej po ukončení školy vstupuje do života mladý človek naplnený poznaním, ktoré mu do umu vštepovali jeho pedagógovia. Učitelia otvárajú každý rok svoje srdcia
a odovzdávajú svojim zverencom štafetu múdrosti.
28. marec ako deň narodenia veľkého učiteľa
národov nesie prívlastok Deň učiteľov. Práca
pedagógov je veľmi ťažká. Oduševnení týmto
poslaním hľadáme v učiteľskej práci len to najušľachtilejšie. Sme pre svojich žiakov učiteľmi,
rodičmi, priateľmi. Chceme im odovzdať čo najviac, aby s takou láskou, ako my spomíname na
svojich učiteľov, spomínali aj na nás. Určite nie je
frázou veta, že povolanie učiteľa je poslanie. Len
čo prekročíme prah školy a stlačíme kľučku na
dverách, zabúdame na osobné problémy a boríme sa s tým, čo nás v škole čaká. V súčasnosti sú
na našu prácu kladené obrovské nároky. Často
táto práca nie je dostatočne spoločensky ocenená. Preto každého pedagóga potešia povzbudivé
slová nášho okolia a tých, čo si na nás spomenú.
Všetci sa tešíme z peknej tradície v Spišskom Podhradí. Školská komisia Mestského zastupiteľstva
v Spišskom Podhradí zorganizovala pre školy zo
Spišského Podhradia a okolia slávnostnú akadémiu spojenú s oceňovaním učiteľov.

28. marca 2014 sa zišli aktívni pedagógovia,
dôchodcovia a nepedagogickí zamestnanci
škôl v kinosále v Spišskom Podhradí. Slávnostnú atmosféru umocnil koncert ZUŠ v Spišskom
Podhradí. Slávnosť otvoril spevácky zbor ZŠ na
Školskej ulici pod vedením Mgr. Marty Lackovej.
Kinosálou sa niesli lyrické tóny a slová piesne Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš. Prítomným
sa prihovoril zástupca Školského úradu v Levoči
Mgr. Nikolaj Kučka, ktorý ako pedagóg povzbudivými slovami vyzdvihol neľahkú prácu učiteľov
v súčasnej spoločnosti. Odovzdal ocenenia mesta Spišské Podhradie za dlhoročnú pedagogickú
činnosť 11 učiteľom zo 4 škôl zo Spišského Podhradia.
Kolektív pedagógov ZUŠ pripravil slávnostný
koncert mladých talentov. A veru boli to ozajstné
talenty. Priam s virtuozitou vyludzovali tóny z hudobných nástrojov, ktoré striedalo slovo, spev
a tanec. Koncert zavŕšili tóny a spev ľudových
piesní. Obdivovali sme všetkých účinkujúcich
žiakov i samotných pedagógov, ktorí ukázali nesmierny vzťah k umeleckým činnostiam. Keď sme
zatvorili oči, za zvukov melódií sme sa ocitli na
parížskom Montmartri, v uliciach Viedne či v slovenských dolinách.
Chcem vysloviť vďaku kolektívu pedagógov ZUŠ
v Spišskom Podhradí, ktorí pod vedením riaditeľa
Mgr. Imricha Birica pripravili pre prítomných hodnotný umelecký zážitok. Zároveň chcem všetkým
učiteľom zaželať pevné zdravie, spokojnosť v rodine, veľa sily a elánu v pedagogickej práci. Ďakujem im za ich múdrosť, obetavosť a lásku, s ktorou vykonávajú neľahké povolanie.
„Učitelia sú tí,
čo používajú samých seba ako mosty,
po ktorých pozývajú kráčať svojich žiakov.“
Mgr. Mária Farkašová
ZŠ, Palešovo nám., Spišské Podhradie

Tohoročná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2014 sa niesla
v znamení dvoch výročí. 2. februára uplynulo
165 rokov od narodenia autora neopakovateľných a jedinečných veršov, zakladateľa slovenského básnického realizmu Pavla Országha
Hviezdoslava.
Druhým výročím v školskom roku 2013/2014 je
60. ročník umeleckej súťaže, ktorá dokazuje, že
láska k umeleckému slovu je stále aktuálna a že
aj v súčasnej modernej a pretechnizovanej dobe
môžeme byť hrdí na mladé talenty, ktoré obetujú voľný čas a zapoja sa do recitátorskej súťaže.
Neoceniteľná je práca učiteľov, ktorí v srdciach
svojich žiakov prebúdzajú lásku k rodnému jazyku a k umeleckému slovu.
Súťaž Hviezdoslavov Kubín je postupová. Začína v triednych a školských kolách a vrcholí
na celoslovenskej prehliadke recitátorských talentov v Dolnom Kubíne, ktorý je spätý s osobnosťou Pavla Országha Hviezdoslava a kde na
miestnom cintoríne tento veľký básnik spí svoj
večný sen.
ZŠ v Spišskom Podhradí na Palešovom námestí sa pravidelne zapája do recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín. 17. februára 2014 sa
uskutočnilo školské kolo. V 1. kategórii (1. až 3.
ročník) hodnotila výkony recitátorov porota zložená z učiteľov 1. stupňa s predsedníčkou Mgr.
Máriou Olejníkovou. V 2. a 3. kategórii žiakov
4. až 9. ročníka predsedala porote Mgr. Mária
Farkašová. Divákmi boli spolužiaci, ktorí súťažiacim držali prsty. Súťažná atmosféra bola pokojná. Pred porotu, súťažiacich i divákov vytúpili odvážni recitátori. Zvlášť je potrebné oceniť
výkony chlapcov, ktorí obsadili tri prvé miesta.
Porota mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní, Všetci
prítomní mali zo súťaže pekný umelecký zážitok
a netrpezlivo očakávali výsledky školského kola.
A tu je konečný verdikt poroty:
Víťazi školského kola, recitátori umiestnení na
1. mieste, postúpili do okresného kola, ktoré sa
konalo 13. marca 2014 v príjemnom prostredí
Mestského divadla v Levoči. Okresné kolo prebiehalo v 4 kategóriách. Výkony súťažiacich
recitátorov posudzovali 4 odborné poroty. Šiesti
víťazi školského kola reprezentovali školu peknými prednesmi. Vo veľkej konkurencii víťazov
školských kôl bol úspešný Tomáš Panák z 1.

A triedy, najmladší spomedzi všetkých súťažiach v okresnom kole. Skončil na 1. mieste v 1.
kategórii v prednese prózy. Druhým úspešným
recitátorom bol Boris Kovalík z 5. A triedy, ktorý
sa tiež stal víťazom okresného kola v 2. kategórii v prednese poézie. Obidvaja víťazi okresného
kola postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Starej Ľubovni. Aj keď ostatní súťažiaci
sa vo veľkej konkurencii neumiestnili na prvých
troch miestach, za svoje výkony sa nemusia
hanbiť a našu školu dobre reprezentovali. Všet-

kým
súťažiacim,
a najmä víťazom,
srdečne blahoželáme! Poďakovanie patrí všetkým
vyučujúcim, ktorí
žiakov na súťaž pripravovali.
Mgr. Mária Farkašová
ZŠ Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie

POÉZIA – I. kategória:
1. Lukáš Škovira
2. Katarína Kamenická
3. Natália Lopatková

2. A
1. A
3. A

próza – I. kategória:
1. Tomáš Panák
2. Jana Vaverčáková
3. Maroš Griger

1. A
3. A
2. A

POÉZIA – II. kategória:
1. Boris Kovalík
2. Dávid Panák
3. Lukáš Vojtanek

5. A
6. B
4. A

próza – II. kategória:
1. Timea Osipčáková
2. Františka Vaľková
3. Pavol Lopatka

4. A
5. A
6. A

POÉZIA – III. kategória:
1. Mária Lakomcová
2. Damián Michalko
3. Bohdana Zumríková

9. B
8. A
7. B

próza – III. kategória:
1. Anežka Kokoruďová
2. Denisa Kaľavská
3. neudelené

8. A
8. A

str. 12

Podhradčan

M

Centrum voľného času ,,Spišský hrad“ v Spišskom Podhradí

Púpavový veniec meral 41,25 m!
Už šiesty rok pletieme púpavový veniec. Krásna
tradícia. Nakoľko tento rok sa na nás slniečko
mračí a skrýva sa pred nami, púpavky boli krátke a bolo ich málo. Spoločnými silami sme to
však zvládli a veniec meral 41,25 m! Ďakujeme
za spoluprácu zberačom aj pletačom. Samozrej-

me vďaka patrí aj pani učiteľkám a vychovávateľkám z ŠKD.

Najšikovnejšie pletačky boli:
Ema Fábryová - 6,50 m
Eliška Longauerová - 5,20 m

Lenka Marcinová - 5 m
Tímea Osipčáková - 4,50 m
Lucia Záhradníková - 3,45 m
Tímea Chlebová - 3,40 m
Šikovnice!
Katka Kolačkovská

Deň Zeme – upratovanie nášho mesta
22. apríl je každoročne venovaný Dňu Zeme. Je to ekologicky motivovaný
sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia.
História vyhlásenia tohto dňa siaha do roku 1969. Prvýkrát sa oslavoval
v San Franciscu. OSN si začala tento sviatok pripomínať v roku 1971. Medzinárodným dňom Zeme sa stal 22. apríl v roku 1990.
Ochrana životného prostredia nám nie je ľahostajná, a preto sa pravidelne
na jar zapájame do akcie, ktorej cieľom je čistenie mesta Spišské Podhradie
a jeho blízkeho okolia.
16. apríla 2014 neodradilo žiakov ZŠ na Palešovom námestí v Spišskom
Podhradí nevľúdne počasie a ráno sa po skupinách rozišli na vopred určené miesta, nesúc v rukách prázdne vrecia na odpad. Patrične ustrojení do

chladného a veterného dňa sa pustili do čistenia, zberu a triedenia toho,
čo nezodpovední ľudia „ zabudli“ na verejnom priestranstve. Triedený odpad zapĺňal vrecia. Žiaci sa tešili na prekvapenia, ktoré im „zábudlivci“ na
ich úseku zanechali. Prevažovali plastové a sklenené fľaše, plechovky od
piva a rôznych nápojov, papiere, ale našli sa aj kuriozity v podobe častí
pracovného náradia, oblečenia, detských plienok, či častí chýbajúce majiteľom automobilov. Zvláštnosťou, na ktorú narazili žiaci 9. A triedy, boli 2
rozpadnuté vrecia plné nastrihaných látok zvinutých do farebných klbiek,
určených na tkanie domácich pokrovcov. Táto kuriozita „skrášľovala“ lesík
neďaleko Spišského salaša. Možno sa toho pokladu zbavili príbuzní babičky, ktorá si večery krátila prácou na tkáčskych krosnách.
Aj napriek množstvu zaplnených vriec možno konštatovať, že odpadkov
oproti predchádzajúcim rokom bolo menej. Vari si ľudia vstúpili do svedomia a ochrana životného prostredia je pre nich nielen frázou, ale aj skutočnosťou? Veď nie je nič krajšie, ako chodiť po čistých uliciach alebo sa
kochať nádherou prírody. Nezabúdajme na to, že ako sa budeme k prírode
správať, tak sa nám ona odvďačí. Zachovajme jej krásu a krehkosť, neničme to, čo nám ponúka.
Skupinky detí vyčistili ulice, lúky a lesíky. Do školy sa vrátili uzimení, veď
dnešný deň pripomínal skôr príchod zimy než veľkonočných sviatkov. Mali
dobrý pocit z vykonanej práce. Veríme, že čím viac sa budú na takýchto akciách podieľať mladí ľudia, tým menej bude naše okolie znečistené. Predsa si nebudú hádzať pod nohy to, čo v budúcnosti sami z miest a prírody
odstránia.
Mgr. Mária Farkašová
ZŠ, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie
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