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Zápisy do
prvého ročníka

VÝROBA A MONTÁŽ
KLAMPIARSKÝCH
PRVKOV
POKRYVANIE
STRIECH
PRENÁJOM
LEŠENIA
PRENÁJOM
PRACOVNEJ
PLOŠINY
DO 20 M

OKREM PRÍJEMNÉHO POSEDENIA SI MÔŽETE U NÁS VYCHUTNAŤ:
plantážne kávy a kávové zmesi, 100 % Arabica BARZUZ
tradičný pivovar v Rakovníku BAKALÁŘ
kvalitné rakúske vína ZINIEL
džúsy a ovocné nápoje PFANNER
prírodné sýpané čaje BONTHÉ
torty a zmrzlinové poháre PRIMA
belgická čokoláda
alko a nealko miešané drinky
Spišské Podhradie, Palešovo nám. 345/30

Janka Sakmárová, tel.: 0907 953 071
Pondelok – Štvrtok: 15.00 – 23.00
Piatok – Sobota: 15.00 – 24.00
Nedeľa: 15.00 – 22.00

Vináreň JRS
KÁVA / ČAJ / SUDOVÉ VÍNO / 100 % ŠŤAVY

PREDAJŇA S POSEDENÍM

0905 63 71 72
0915 86 88 97
klampiarstvo.vrab@gmail.com

sudové čapované
VÍNO LEVICE

prírodné sýpané
čaje BONTHÉ

kávy a kávové
zmesi BARZUZ

Spišské Podhradie, Galova ul. 196/78
tel.: 0907 953 071
PONDELOK – PIATOK:

11.00 – 19.00

SOBOTA:

9.30 – 19.00

NEDEĽA:

zatvorené
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Úspešné a schválené projekty
v IV. štvťroku 2018 a I. štvrťroku 2019

Mesto získalo ďalšiu finančnú pomoc z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu.
1. Obnova budovy ZUŠ na Sídlisku Hrad
Získali sme z eurofondov 760 533,39 € a z výjazdového rokovania vlády SR v Levoči, ktoré bolo 17. 01. 2019 sme získali
ďalších 135 000 € na tento projekt.
Táto stavba zahŕňa okrem energetických opatrení na ZUŠ vybudovanie novej koncertnej sály pre 280 sediacich divákov so

šatňami, toaletami a príslušenstvom so samostatným vchodom,
samozrejme so vstupom aj pre imobilných divákov.
Celková výška tejto investície 1 222 000 €.
Zatiaľ z iných zdrojov máme 895 533,39 €.

2. Rekonštrukcia budovy Správy cintorína (Domu smútku)
s názvom projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy
Správy cintorína v Spišskom Podhradí. Získali sme z eurofondov
319 087,74 €.
Táto stavba zahŕňa rekonštrukciu domu smútku so zateplením
stropov, vonkajším zateplením s novou omietkou, výmenou okien

a vchodových dverí, výmenou elektrických rozvodov, vnútorného
osvetlenia, rekonštrukciou vykurovania a inštalovanie vzduchotechniky. Odstránenie vlhkosti na obvodových vonkajších stenách. Tieto práce sú hradené z eurofondov a z vlastných zdrojov
chceme realizovať nové vnútorné omietky a bezbariérový prístup
do priestorov cintorína.

3. Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia
Mesto získalo priamo zo štátneho rozpočtu SR – Ministerstva
financií dotáciu 100 000 € na Záchranu a obnovu kultúrnych
pamiatok pod názvom KOMPLEXNÁ OBNOVA MARIÁNSKEHO A PALEŠOVHO NÁMESTIA SO -01.01-SPEV. PLOCHY
A MIEST. KOMUNIKÁCIE, Mariánske námestie – centrum pred
MsÚ.
V mesiacoch marec až jún 2019 plánujeme pokračovať v rekonštrukcii spevnených plôch a chodníkov na Mariánskom námestí.
Miestom realizácie je plocha pred mestským úradom. Lokalita je
situovaná v pamiatkovej zóne – Spišské Podhradie číslo
– ÚZPF 74.

Projekt rieši úpravu spevnenej plochy, ktorá je v súčasnosti
z poškodeného asfaltového krytu. Plocha je ohraničená existujúcimi stavbami, trávnatou plochou, chodníkmi a južnej strany
telesom potoka. Navrhovaná spevnená plocha bude z andezitových kociek 140x140x100 mm uložených do vrstvy z ťaženého
kameniva. Výmera navrhovanej spevnenej plochy je 1 200 m².
Dažďová kanalizácia bude zvedená do vpustí, v riešenej ploche
je navrhovaná výsadba stromov - (lipa – 6 ks). Plocha pre výsadbu je vymedzená andezitovými obrubníkmi. Plochy záhonu
zo severnej strany sa doplnia o nízke kry, resp. trvalky s max.
výškou 0,5 m.

4. Dokončenie Základnej školy, Školská 3
Mesto získalo z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR dotáciu 120 000 € na dokončenie Základnej školy, Školská 3
v Spišskom Podhradí.

Zámerom tejto stavby je obnova poškodených častí budovy
a zároveň vytvorenie nových podkrovných priestorov pre žiakov
nášho mesta a regiónu pod Spišským hradom.

5. Pripoj sa na WiFi
Mesto získalo z eurofondov financie na zabezpečenie internetového pripojenia na verejných priestranstvách nášho mesta
z názvom Pripoj sa na WIFI v Spišskom Podhradí. Získali sme

14 250 €.
Tento projekt zabezpečí bezplatné wifi pripojenie v 10 lokalitách
nášho mesta.

V tomto období sme ukončili práce na stavbe.
Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Sp. Podhradí.
Predpokladané celkové náklady: 320 054,03 €
Stavebná firma: GMT project, spol., s. r. o., Bardejov
Stavebný dozor: Ivan Fejedelem
Účelom predmetnej stavby je protipovodňová ochrana ulice
Dr. Špirku v meste Spišské Podhradie spevnením brehov a zvýše-

ním prietokovej kapacity priečneho profilu Margecianky. Dno potoka je upravené prahmi pre spomalenie prietoku vody a zároveň
sa podporuje samočistiaca schopnosť vodného toku. V potoku sú
umiestnené tzv. vývary – priestor pre ryby.
Potok Margecianka je chovným pstruhovým potokom.
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V tomto období sme začali nové stavby:
1. Prestavba a prístavba časti Materskej školy, Májová 54, Spišské Podhradie

Predpokladané celkové náklady: 524 600,00 €
Stavebná firma: Alkon. spol, s. r. o., Spišská Nová Ves
Stavebný dozor: Ivan Fejedelem
Doba realizácie: október 2018 - jún 2019
Účelom predmetnej stavby je rekonštrukcia celého objektu budovy na Starom jarku 46. Vzniknú tam 2 nové triedy pre 26 detí,

šatne, spálne a denné miestnosti pre deti s prístavbou spojovacej
chodby a vznikne jedná budova s jednym súpisným číslom s kapacitou 146 detí.
Pôvodná budova škôlky sa zateplí zvonku a na povale, vymenia
sa svietidlá, vymenia sa staré rozvody kúrenia a obnoví sa kotolňa. Obnoví sa kuchyňa MŠ. Vybuduje sa detské ihrisko.

2. Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Meštiansky dom Mariánske námestie 34

Predpokladané celkové náklady z EU: 286 133,22 €
Stavebná firma: MIGI spol., s. r. o., Matejovce nad Hornádom
Stavebný dozor: Ján Molčan
Doba realizácie: marec 2019 - júl 2019
Účelom predmetnej stavby je rekonštrukcia celého objektu čo
sa týka energetiky so zateplením stropov, vonkajším zateplením
s novou omietkou, výmenou okien a vchodových dverí, výmenou

elektrických rozvodov, vnútorného osvetlenia, rekonštrukciou vykurovania a inštalovanie vzduchotechniky. Odstránenie vlhkosti
na obvodových vonkajších stenách.
Výmena plechových striech v zadnej časti traktu budovy. Tieto
práce sú z eurofondov a z vlastných zdrojov plánujeme realizovať nové vnútorné omietky, podlahy, dvere, rozvody kanalizácie
a vodovodu a počítačovej siete.

Vážení Podhradčania, chcem sa vám všetkým poďakovať za ústretovosť a podporu. Chcem poďakovať poslancom mestského zastupiteľstva, kolegom na úrade za veľmi dobrú spoluprácu, pochopenie a trpezlivosť.
Chcem poďakovať všetkým čo pomáhajú a spolupracujú s mestom, čo nám držia palce a čo sa za nás modlia a vyprosujú milosť.
MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta

Za komunálny odpad si priplatíme viac
13. 12. 2018 bolo na Mestskom
Zastupiteľstve nášho mesta
Spišské Podhradie schválené nové Všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len „VZN“)
o zvýšení miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady č. 2.
Každý obyvateľ Spišského
Podhradia zaplatí od 1. januára
2019 za odvoz a likvidáciu
komunálneho odpadu približne
o 80% poplatku viac ako doteraz. Dôvodom je fakt, že štát
zvyšuje spomínané poplatky,
no najviac tie za uskladnenie
odpadu a to o 200 %.
Viem, že správy takéhoto alebo
podobného charakteru sa nikdy
nestretnú s pochopením širokej
verejnosti, preto by som Vám
chcel čo najzrozumiteľnejšie
priblížiť situáciu, ktorá donútila vedenie mesta k tomuto
rozhodnutiu a nariadeniu.
Hneď na začiatok Vás, milí
Podhradčania, ubezpečujem,

že nové sadzby poplatkov
schválili poslanci mestského
zastupiteľstva nie z rozpustenosti či necitlivosti voči vám –
spoluobyvateľom, ale kvôli
nutnosti, nakoľko príjmy z doterajších poplatkov nepokrývali výdavky v oblasti nakladania
s odpadmi. Vybraté poplatky
za komunálne odpady činili
doposiaľ sumu cca 50 000 €.
Vzniknutý schodok muselo
preto mesto už po minulé
roky doplácať z iných zdrojov. Mesto Spišské Podhradie
doplácalo na zneškodňovanie
komunálneho odpadu firmám
za likvidáciu ročne viac ako
40 000 €. Celkové náklady
aj s réžiou čo robíme sú na
úrovni 180 000 €.
Mimochodom, myslím si, že
v našom meste máme služby podobného charakteru na
vysokej úrovni, aj čo sa týka
sezónneho zvozu zelene,
či zberného dvora. Každý týždeň obchádzame mesto pred
víkendom, aby bolo čo najčis-

tejšie a aby sme si čo najviac
takpovediac vystačili sami
a neplatili za tieto prednosti
iným prevádzkovateľom.
Nové VZN preto nariaďuje
obyvateľom Spišského Podhradia s trvalým či prechodným pobytom uhrádzať sumu
25 € na osobu. Zároveň nové
VZN umožňuje v niektorých
prípadoch znížiť spomínaný
poplatok a to pre seniorov.
Ďalej sa znížená suma vzťahuje na majiteľov nehnuteľností,
ktorí nemajú v meste trvalý ani
prechodný pobyt a táto suma je
12,50 €.
Rovnako je suma 12,50 € určená pre obyvateľov mestskej
časti Katúň, nakoľko sa v nej
zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu raz mesačne,
či tých obyvateľov mestskej
časti Katúň, ktorí v nej nemajú
trvalý ani prechodný pobyt,
pričom títo budú uhrádzať
sumu 6,25 €.

Poplatky zo strany štátu budú
podľa mňa zrejme rásť aj
v budúcnosti. Dôvodom sú
predovšetkým vysoké platby
za uskladnenie komunálnych
odpadov na skládku. Otázkou
je len to, že ako sa nám podarí
spomaliť ten nárast vďaka
opatreniam, ktoré robíme.
To znamená znížiť množstvo
komunálneho odpadu a zvýšiť
množstvá triedeného odpadu.
Ale napriek všetkému Vás,
milí spoluobčania, týmto
ubezpečujem, že toto upravenie poplatkov je záväzné
a nemenné na celé volebné
obdobie 2018 – 2022. Verím,
že po tomto ozrejmení vzniknutej okolnosti, aj keď ekonomicky chúlostivej, uznáte,
že nariadenie je opodstatnené
a nevyhnutné.
Za porozumenie Vám všetkým
v mene celého mestského
zastupiteľstva ďakujem.
MVDr. Michal Kapusta
primátor mesta
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Oceňovanie darcov krvi
Darovanie krvi je jedným z najušľachtilejších činov
akým môžeme pomôcť druhým.
Teší nás, že aj v našom meste žijú občania,
ktorí i dnes v náročnej a uponáhľanej dobe si
nájdu priestor a čas pre tých druhých a bez
nároku na odmenu darujú najvzácnejšiu
tekutinu – krv.
Za tento humánny čin si darcovia zo Spišského Podhradia prevzali dňa 6. decembra
2018 v priestoroch historickej radnice mesta
Levoča ocenenie plakety prof. MUDr. Jana
Janského.

Bronzovú plaketu si prevzali René Krendželák a Ondrej Bartoš. Striebornú plaketu si prevzali Jozef Dzurík a Ing. Ivana
Forgáčová. Držiteľom zlatej plakety sa stal
Alexander Cisko. Darcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za ich nezištnú pomoc.
V našom meste sa uskutoční 3. ročník darcovského odberu krvi „Podhradská kvapka
krvi“ v piatok 3. mája 2019 od 8.00 hod.
v priestoroch MsÚ, na ktorú Vás pozývame.

Osobnosť
mesta
Spišské
Podhradie
Mesto Spišské Podhradie
si v roku 2019 pripomenie
770. výročie svojej prvej
písomnej zmienky. Práve pri
tejto príležitosti sú v auguste
tohoto roka naplánované
oslavy 770. výročia, ktoré
sú spojené so slávnostným
oceňovaním osobností mesta
Spišské Podhradie.
Pretože nechceme, aby sa
zabudlo na nejakú osobnosť,
ktorá prispela k rozvoju
a propagácii mesta Spišské
Podhradie obraciame sa aj
na vás, obyvateľov mesta,
s prosbou o vaše návrhy na
ocenenie osobnosti mesta
Spišské Podhradie.

Mobilná aplikácia „Spišské Podhradie“
Mestský úrad neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v našom meste. Našou snahou je poskytnúť informácie aj občanom, ktorí sú
celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu
alebo úradnej tabule zverejnené v pracovnom čase. Formou bleskových správ
budete informovaní notifikáciami o výpadkoch prúdu, plynu či vody, organizovaných
kultúrnych či športových akciách.
Pokiaľ máte mobilný telefón s operačným
systémom Android alebo Apple, odteraz
máte možnosť stiahnuť si zdarma z Google
Play (Obchod Play) alebo App Store aplikáciu „Spišské Podhradie“.

Svoj návrh môžete písomne
doručiť do podateľne mestského
úradu alebo vyplňte internetový
dotazník po naskenovaní QRkódu. Uzávierka návrhov je
31. marca 2019.
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Andrej Bán:

SLON NA ZEMPLÍNE

Vyrazte na cestu po Slovensku
spolu s reportérom Andrejom
Bánom. Cesta z východu na západ,
od Čiernej nad Tisou po Bratislavu, a rovnako aj kľukatá púť v
čase, od Jánošíka, cez Tisa, až po
´Ndranghetu a „našich ľudí“. Počas tridsiatich rokov reportérskych
výjazdov zažil a spoznal mnohé
ľudské príbehy, tragické i bizarné.
Zora Mintalová Zubercová:

AKO SME KEDYSI ŽILI

Ako kedysi vyzerali mestá, dediny
obydlia? Aké boli všedné i sviatočné dni našich predkov, aké práce
ľudí zamestnávali okolo domu
i mimo neho, ako trávili voľný
čas, ako vyzeralo ich vzdelávanie,
oblečenie či hygiena?
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Pohrebné podporné združenie
Tí, ktorí zomreli včera
mali plány pre toto ráno.
Tí, ktorí zomreli dnes
ráno mali plány na večer.
Neber život ako samozrejmosť,
mihnutím oka sa môže všetko zmeniť.
Preto neváhaj a vstúp medzi nás.
Podporné pohrebné združenie na Slovensku
Ústredie Betliar (PPZ) vzniklo v zložitých
spoločenských pomeroch 11. marca 1928,
keď sa 60 Betliarčanov rozhodlo založiť
podporný spolok na zabezpečenie slušného
pochovávania mŕtvych. Cieľom a programom Združenia zakotvenom v programových stanovách je vzájomne podporovanie
sa členov v prípade úmrtia a postaranie sa
o dôstojný pohreb zosnulého. V súčasnosti má Združenie v 214 odbočkách vyše
46000 členov.

Danica Hričová:

ŠTVRTÁ STENA

Príbeh dvoch sestier, ktoré by sa
nestretli, keby nemuseli. Lucia je
herečka, ktorá si úspech predstavovala trochu inak a Dorota úspešná
spisovateľka, ktorú úspech obťažuje. Smrť ich otca je spúšťačom
netušených právd.
Joy Fieldingová:

ZLÁ DCÉRA

Jedného dňa si Robin vypočula telefonický odkaz od svojej
sestry Melanie, s ktorou prerušila
kontakt. Rozbúšilo sa jej srdce
a zmocnil sa jej záchvat paniky.
Odkaz bol hrozný-ich otca, druhú
manželku a jej dvanásťročnú dcéru
z predchádzajúceho manželstva
postrelili pri násilnom vniknutí do
domu a ležia v nemocnici v kritickom stave.
Valerie Bowmanová:

LADY V MODROM

Kto by chcel za manželku hašterivú starú dievku, ešte k tomu
intelektuálku? Slečna Jane Lowndesová však ani o manželstvo nestojí a aby ani náhodou neskončila
v manželskom chomúte, skrýva sa
za knihou a okuliarmi v striebornom ráme.
Tešíme sa na vašu návštevu.

Hlavným poslaním Združenia je:
 vzájomná podpora členov
 pomoc pri organizovaní dôstojného pohrebu
zosnulého člena
 poskytnutie finančnej pomoci
Podmienky pre vznik členstva:
Členom PPZ sa môže stať občan vo veku
od 18 do 55 rokov. Jednorazové zápisné je
odstupňované podľa veku nových členov
a činí:
 0,00 € pre členov od 18 do 35 rokov
 5,00 € pre členov nad 35 do 45 rokov
 10,00 € pre členov nad 45 do 55 rokov

Výšku ročného členského príspevku stanoví
Správna rada PPZ Ústredie Betliar.
Pre súčasné obdobie je výška základného
členského príspevku stanovená 15,00 €/rok.
Na túto základnú sadzbu sa vzťahuje výška finančnej pomoci nasledovne:
 420,00 € ak bol zosnulý členom
viac ako 15 rokov
 295,00 € ak bol zosnulý členom do 15 r.
 220,00 € ak bol zomrelý členom do 10 r.
 145,00 € ak bol zomrelý členom od 1 do 5 r.
Noví členovia majú možnosť voľby platenia
viacnásobnej (dvoj, troj, štvornásobnej…)
výšky členských príspevkov. Napr. dvojnásobok dvakrát 15,00 € = 30,00 €, čím sa automatický zdvojnásobí výška finančnej pomoci
zo základnej sadzby 420,00 € na 840,00 €.
Zberné miesto členských príspevkov:
Priemyselný tovar – p. Ján Hudáč
Postup pri úmrtí člena PPZ:
Do troch dní doručiť členovi výboru doklady:
 kópiu úmrtného listu
 obč. preukaz toho, kto vybavuje pohreb
Týmto spôsobom chceme upriamiť Vašu
pozornosť na naše PPZ. Pouvažujte o jeho
poslaní. Pomoc v najťažších chvíľach života
je i dnes potrebná a hľadaná. Ponúkame
Vám túto pomoc a pozývame Vás za člena
do našej veľkej rodiny.
Za výbor PPZ: p. J. Hudáč, C. Valková

Fond na podporu umenia podporil nákup nových kníh do knižnice

Kniha je základom poznania
Mestské kultúrne
stredisko v Spišskom Podhradí
na základe výzvy
Fondu na podporu umenia podalo žiadosť
v rámci programu 1.6.3. Akvizícia knižníc.
Na základe rozhodnutia fondu bola MsKS poskytnutá dotácia 2 000,– eura s minimálnym
povinným spolufinancovaním vo výške 5%.
Z pridelených finančných prostriedkov,
vrátanie spolufinancovania bolo v auguste, septembri a decembri 2018 zakúpených
260 kníh z toho 34 kníh náučná literatúra

pre dospelých, 109 kníh krásna literatúra pre
dospelých, 20 kníh náučná literatúra pre deti
a 97 kníh krásna literatúra pre deti. Doplnili
sme tak náš knižničný fond o hodnotné knihy slovenských a svetových autorov s prihliadnutím na čitateľské záujmy a potreby
čitateľov a návštevníkov knižnice.
Zakúpenou literatúrou sme doplnili náš
knižničný fond, ktorý pomôže našim čitateľom pri štúdiu, rozširovaní vedomostí alebo
kvalitnom využívaní voľného času. Knihy
sú určené pre všetky vekové kategórie, deti,
mládež, študentov, ale aj dospelých čitateľov.
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Krása a ľudskosť troch múz
oceneného Petra Krupu
Cena Fra Angelico, ktorú Rada
pre vedu, vzdelanie a kultúru
pri KBS udeľuje od roku 2002
popredným umelcom, vedcom
a teoretikom, je prejavom
uznania zástupcom umeleckej
obce za ich kresťanský prínos
do umenia. Ocenenie nesie
meno po talianskom maliarovi
a dominikánskom kňazovi,
ktorého pápež Ján Pavol II.
v októbri 1982 vyhlásil za
blahoslaveného. Ako jeden
z najvýznamnejších maliarov
florentskej skorej renesancie
sa stal patrónom umelcov.
Pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica,
ktorý pripadá na 18. februára,
odovzdal ordinár Ozbrojených
síl a Ozbrojených zborov
SR Mons. František Rábek
ocenenia Fra Angelica 2019 po
sedemnástykrát.
Cenu Fra Angelica 2019
za výtvarné umenie získal
dlhoročný pedagóg levočskej
Základnej umeleckej školy
a zakladateľ ZUŠ v Spišskom
Podhradí Mgr. Peter Krupa.
Generácie odchovancov výtvarného odboru a žiakov LDO
mohli naplno vnímať jeho pedagogické vedenie a umelecké
videnie, lásku k prírode, drevu,
prútiu a ďalším prírodným matériám, ktoré ožili na javisku,
rozprávali po vybratí z keramickej pece alebo hľadeli
z maliarskeho plátna. Rozvíjal
talent nadaných žiakov a mnohých z nich sprevádzal aj po
ich profesionálnej dráhe nielen
ako skúsenejší umelec, ale najmä ako priateľ vždy ochotný
pomôcť či poradiť.

Majster Pavol
a Majster Peter
Stredoveký umelec je už
niekoľko desaťročí veľkou in-

špiráciou i múzou Petra Krupu.
Na začiatku sedemdesiatych
rokov zosobnil levočského
rezbára v hre Jána Milčáka na
divadelnom javisku, oživil ho
v niekoľkých televíznych projektoch i opätovne pri otvorení
zrekonštruovanej Tatry.

Majstrovi Pavlovi v galérii
spred dvoch rokov, musela by
to byť Najvyššia monštrancia
sveta /2017/ „Majstra Petra“.

Keď pán Ján Milčák autorsky uvádzal svoj posledný
román Rezbár v Galérii mesta
Levoča, on ako ilustrátor
s nadšením hovoril o inšpiračných impulzoch a vďačnosti za
možnosť opätovného zblíženia.
Aj v úlohe sprievodcu slávnosťou pri príležitosti 500. výročia
dokončenia hlavného oltára
Majstrom Pavlom v Bazilike
sv. Jakuba znel jeho hlas verne
a presvedčivo.

Divadelné zájazdy, umelecké
sympóziá a plenéry alebo priateľské stretnutia, vždy ho na
nich sprevádzali fujara, drumbľa a píšťalka, ktoré v pravej
chvíli vzal do rúk a hral, lebo
hudba je jeho veľká vášeň.
„Svoj život si bez hudby
neviem predstaviť. Hudba, to
je Boží šepot do duše hudobného skladateľa, interpreta,
hráča i poslucháča,“ vyznal sa
v jednom z rozhovorov. Časť

Toto nadpozemské puto s levočským stredovekým umelcom
sa prelína aj v obrazoch Petra
Krupu. Segmenty výjavov
z oltárov baziliky, detaily Poslednej večere hlavného oltára,
časti Pavlových skulptúr či
samotné obrazy ako štylizované dvojkrídlové oltáre… A ak
by bolo nutné vybrať jediného
zástupcu zo spoločnej výstavy
levočských výtvarníkov Pocta

svojej tvorby inšpirovanú hudbou predstavil na výstave ako
súčasti levočského hudobného
festivalu Levočské babie leto
v divadelnom foyer.

Hudba ako vášeň
a inšpirácia

„Sem jednoducho
patrím.“
Na pochopenie umeleckej
duše výtvarníka a pedagó-

Najvyššia monštrancia sveta
(2017), Peter Krupa ml.

ga Petra Krupu „stačí čítať“
jeho obrazy. Milovaný Spiš,
Spišský hrad, Spišská Kapitula a Spišský Jeruzalem alebo
Levoča obsiahnutá v radnici,
bazilike, Mariánskej hore.
Priame línie dominujúceho
vertikalizmu naznačujú svet
hore, večnosť a Boží princíp
v spojení so zemou, jadrom,
istotou a v nejednom prípade
očistcom. Priamočiarosť tejto
duality je narušená horizontálnymi líniami, ktoré tak vytvárajú mikropriestor a uchopujú
dôležitých ľudí i kľúčové
objekty v živote Petra Krupu
v precíznych detailoch, často
so silno expresívnymi výrazmi
tvárí. Dynamická farebnosť
a štruktúrovanosť podčiarkuje
duchovnosť obsahu a nekončí
rámom. Fyzické presahy symbolizujú metafyzický presah,
nekonečno, večnosť.
„Možno ho nazvať maliarom
Spišských meditácií a obrazne
pútnikom Spišského Jeruzalema,“ tak znelo laudatio pri
odovzdávaní ocenenia Fra
Angelica a my srdečne gratulujeme, pán učiteľ!
Eva Malíšková
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Obnova vitráží Kaplnky Zápoľskovcov
Na konci minulého roka boli
obnovené už posledné vitrážové výplne okien Kaplnky
Zápoľskovcov Katedrály
sv. Martina v Spišskej Kapitule. Piata vitráž sa obnovila
s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR cez dotačný
program Obnovme si svoj
dom. Na obnovu kaplnky zatiaľ v postupe rokov
prispelo ministerstvo sumou
278 000 €. Šiesta vitráž mohla
byť zároveň obnovená len
vďaka štedrej pomoci Nadácie VÚB vo výške 80 000 €.
Zo strany nadácie je to už
tretia finančná podpora. Najprv to bolo v roku 2015, kedy
sa realizovala obnova vitráže
druhého okna, nadácia vtedy
cez projekt Poklady môjho
srdca poskytla sumu 70 000 €.
V roku 2017 pomohla nadácia
sumou 100 000 € a mohlo sa

vďaka tomu obnoviť tretie
a štvrté okno. Obnovujú sa
však nielen vitráže okien, ale
celý exteriér Kaplnky Zápoľskovcov. Kamenné prvky
kaplnky sú značne deštruované a niektoré kamenné prvky
je potrebné nanovo vysekať
do kameňa. Do celkovej
obnovy kaplnky, ktorá sa
začala v roku 2011, je potrebné reštaurátorským spôsobom
obnoviť dve kamenné polia
s tromi opornými piliermi,
priestor okolo organu a kamenný plášť kaplnky od podokennej rímsy dole.
Výstavba Kaplnky Zápoľskovcov začala koncom
15. storočia, kedy sa spišský
župan a uhorský palatín Štefan
Zápoľský rozhodol pristavať
k už existujúcemu Chrámu
sv. Martina pohrebnú kapln-

ku. Stavba bola ukončená
najneskôr v roku 1499, pretože
vtedy tu už bol Štefan Zápoľský pochovaný. Rok predtým
bol zhotovený Oltár Korunovania Panny Márie, ktorý je
dnes najcennejším gotickým
krídlovým oltárom katedrály.
Vitrážové výplne okien boli
zhotovené v rokoch 18721873 v Innsbrucku. Dolné
časti vitráží znázorňujú výjavy
zo Starého zákona a v horných
častiach sú výjavy z Nového
zákona.

Druhé okno je s tromi prútmi
a kružbou. V dolnej časti je
znázornená sediaca postava
proroka Malachiáša, ľavú
stranu vypĺňa stočená nápisová
páska s textom jeho proroctva. Centrálnym výjavom je
Prijímanie Oltárnej sviatosti.
Viacfigurálna kompozícia znázorňuje tradičnú scénu kňaza
podávajúceho Oltárnu sviatosť
kľačiacim postavám. V architektonickom štíte iluzívnej
architektúry sú znázornené
postavy sv. Petra a sv. Pavla.

Vitráže, ktoré boli v roku 2018
obnovené: Prvé okno s dvomi
prútmi a kružbou: v dolnej
časti je symbolická kompozícia Chleby predloženia, dve
krajné polia vypĺňajú nápisové
pásky so starozákonným textom. Ústrednú kompozíciu tvorí výjav Večera v Emauzách.

Biskupstvo touto cestou vyjadruje vďaku štedrým sponzorom, ale aj zručným reštaurátorom za ich doterajší podiel
na obnove významnej pamiatky mesta Spišské Podhradie,
ako aj celého Spiša.
Mons. Ľubomír Štefaňák

druhej strane. Tieto otvory boli podobne
dláždené ako otvorená chodba. Je teda
predpoklad, že z hradu popod Spišské
Podhradie viedla podzemná chodba na
Spišskú Kapitulu. Otvor chodby bol
odfotografovaný Pamiatkovým úradom
a chodba znovu zasypaná nakoľko sa
nachádzala na najfrekventovanejšom
mieste a rušila premávku. Pamiatkový
úrad chcel chodbu otvoriť na inom mieste
na spôsob šachty a umožniť turistom
i návštevníkom vidieť túto chodbu ako
historickú pamiatku v spojitosti s hradom
a Kapitulou. Pre neznáme príčiny (asi
z finančných dôvodov) k tomu vôbec
nedošlo a chodba je od toho času naďalej
zasypaná.
(doslovný odpis z roku 1940)

Minulosť vs. súčasnosť

K R O N I K Y

Pri budovaní kanálu v roku 1940 medzi
Spišskou Kapitulou a Podhradím na
ceste vedúcej z Podhradia na Kapitulu
našla sa v blízkosti kláštora Milosrdných
bratov podzemná chodba smerujúca
na Kapitulu. Chodba bola 1,5 m
vysoká a asi 1 m široká. Mala klenbu
a vydláždená silným pieskovcom. Na
dlažbe sa nachádzal múlový nános čo
svedčí o tom, že je to tajná chodba
a nie kanál. Klenba tejto chodby bola
začadená. Do chodby sa dalo vniknúť asi
na 15 metrov ďalšie pokračovanie bolo
zatarasené. Ľudia vyprávajú, že asi pred
50-timi rokmi na viacerých miestach
Spišského Podhradia sa objavili podobné
otvory – chodby – smerom, ktorým
leží táto a objavili sa aj za potokom na

O B E C N E J

Podzemná chodba
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Na pôde súperov sa ukáže charakter
(rozhovor s trénerom A-mužstva MŠK Spišské Podhradie Branislavom Minďašom)
Po jeseni je v štvrtoligovej súťaži skupiny Sever boj na čele
nanajvýš vyrovnaný. V pozícii
lídra vstúpia do jarnej odvety
hráči Spišského Podhradia,
ale vedia, že hlavne popradská rezerva bude mimoriadne
silným konkurentom. Aj preto
začal tím MŠK so zimnou prípravou skoro – 7. januára, aby
nič neponechal na náhodu.
Viac o novinkách a zámeroch
sme predebatovali s trénerom.
Zdá sa, že idete pevne za
svojím cieľom?
Chceme obstáť čo najlepšie,
ale nedokážeme ovplyvniť
možné odchody hráčov. My
však mienime urobiť v príprave maximum, aby sme boli
čo najlepšie pripravení na
jarné boje. Trénujeme tri razy
týždenne, už sme mali aj prvý
prípravný zápas s Lipanmi
a každý víkend budeme hrať
jeden duel. To, že sme začali
skoro, súvisí tiež s tým, že
študenti sú doma, lebo máme
dosť vysokoškolákov.
Ako to vyzerá s kádrom?
Momentálne je poruke do
dvadsaťdva hráčov, pričom po
operácii je líder tmu Tomáš
Komara. Uvidíme, kedy bude
natoľko fit, aby sa pripojil
k mužstvu. Nepopieram, že
v rokovaní sú ešte niektorí borci, ktorí boli na hosťovačke.

Spomínali ste možné odchody, o ktorých jednotlivcov je
záujem?
Najviac o nášho kanoniera
a najlepšieho strelca súťaže Tomáša Ferenca, ďalej o Tomáša
Komaru aj Adama Cehuľu.
Preto naše ambície budú závisieť od toho, či títo futbalisti
zostanú alebo odídu. Pokiaľ
ide o ponuky, ktoré dostali, sú
z druholigových klubov. Takže
je otázne, či naši kľúčoví hráči
pôjdu za lepšími podmienkami
a do vyšších súťaží. Je jasné,
že brániť im v ich raste a možnosti pôsobiť v druhej lige je
naozaj problematické.
Keby ste prišli o týchto
borcov, bolo by to citeľné
oslabenie vašej kvality…
Rozhodne. Veď ide o typického zakončovateľa a osobnosti
v strede poľa. Obaja spomínaní
chlapci sú – dovolím si tvrdiť –
najlepšími stredovými hráčmi
súťaže. Preto prípadný odchod
tejto trojice by spôsobil, že
ambície ponaháňať popradské
béčko by dostali vážne trhliny.
To všetko sa ukáže postupne,
či zostanú alebo neodolajú
vábeniu prestížnejších klubov,
ale zrejme myslíte na zadné
vrátka a hľadáte náhradu?
My máme alternácie na každý
post a nebudeme hľadať nových adeptov, ktorých nemáme

odskúšaných a nepoznáme
ich. Možno máme niektorých
výkonnostne slabších, ktorí
však potrebujú dostať šancu
vrátane odchovancov. Takže
ak prídeme o posily, nebudeme
naháňať náhradu odinakiaľ.
Lebo naozaj kvalitných adeptov na trhu jednoducho niet.

Záleží na stanovisku vedenia
klubu a tých, čo financujú
futbal. Ja ako tréner mám stále
pred očami bojovať čo najvyššie a dobre rozbehnutú prácu
dokončiť úspešne – pokúsiť sa
súťaž vyhrať. Či sa však podarí
presvedčiť tých, ktorí majú
ponuky, aby ešte pol roka u nás
zostali, to v tej chvíli nevedno.
Prípadný postup prináša aj
isté riziko…
Hrali sme v tretej lige a vieme,
že je to náročnejšia, kvalitnejšia a nákladnejšia súťaž. Aj
tréningový proces je inak postavený, musí sa trénovať viackrát ako teraz a to je problém
u tých chlapcov, čo majú iné
povinnosti. Preto sa niektoré
celky vracajú do štvrtej ligy. To
však nemienime kopírovať.

Musíme budovať
u hráčov zdravé
sebavedomie
Takže ešte MŠK nemá vyhranený názor, či idete na postup?
To si musíme ujasniť, aké sú
ambície. Či nám stačí, aby sme
hrali v hornej časti a pripravíme
sa na nový ročník tak, že dáme
priestor ďalším našim adeptom
alebo pôjdeme silou mocou za
prvenstvom a postupom.
Váš názor na nastávajúce boje
a zástoj vašich zverencov?

V každom prípade chcete
nadviazať na výbornú jeseň
- čoho sa hodláte vyvarovať?
Musíme budovať u hráčov
zdravé sebavedomie a naladiť
ich tak, aby v každom dueli išli
za výhrou. Jar naznačí, na čom
sme, lebo u mnohých silných
sa predstavme a tam sa prejaví
náš charakter. Ukáže sa, či sme
pripravení zvládať náročné súboje u silných rivalov. Preto už
v príprave hráme s kvalitnými
súpermi a na ich pôde.
(zdroj: www.futbalnet.sk)

Silvestrovský volejbalový turnaj 2018
Dňa 28. 12. 2018 Oddelenie voľnočasových aktivít organizovalo v poradí
už 10. jubilejný ročník „Silvestrovského volejbalového turnaja“. Záujem
o tento turnaj sa každým rokom zvyšuje, samozrejme aj jeho športová úroveň. Tento rok sa ho zúčastnilo 5 družstiev (kvôli priestorovému i časovému
obmedzeniu je počet družstiev limitovaný). Špecifikom tohto podujatia je
povinnosť mať v zostave minimálne jednu ženu. Najúspešnejším celkom sa
tento rok stal CE-team s kapitánom Samuelom Novákom.
Výsledky: 1. CE-team, 2. Športklub, 3. „1 €“, 4. Hasiči, 5. Kladivári
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Tanečná súťaž SHOW CUP 2019
Dňa 9. februára 2019 sa žiaci tanečného
odboru ZUŠ v Spišskom Podhradí zúčastnili
tanečnej súťaže s názvom Show Cup 2019,
ktorá sa konala v priestoroch Kunsthalle
v Košiciach. Takmer 13 hodín súťažného
tanca, 240 choreografií a približne 2200
tanečníkov. Krásna emócia, hudba a všetky
tanečné štýly od ľudového, cez klasický až
ku hip-hopu. Do súťaže sa zapojili tanečníci
z konzervatórií, začínajúce tanečné zoskupenia z rôznych kútov Slovenska a spestrením
súťaže boli hostia z Kyjeva. Do súťaže sa zapojilo aj 30 tanečníkov našej školy vo veku
od 8 rokov, ktorí naplno zabojovali a ukázali
svoju šikovnosť. Napriek veľkému rešpektu
a silnej konkurencii to zvládli vynikajúco.
Už niekoľko rokov sa žiaci tanečného odboru zúčastňujú rôznych súťaží, z ktorých si
prinášajú rôzne ocenenia. Svoj kvalitatívny
rast potvrdili aj na tejto súťažnej prehliadke.
Po prvýkrát v histórii školy sa do súťaže zapojila aj tanečná zložka FS Branisko, ktorej
sa podarilo získať zlato a striebro vo svojich
kategóriách. Veľké poďakovanie patrí
učiteľom, ktorí žiakov pripravili - Bc. Ivete

Rusnákovej, DiS.art. a Ing. Petrovi Janigovi,
ktorí zároveň vytvorili tanečné choreografie.
Spolu sme si zo súťaže odniesli sedemkrát
zlato, štyrikrát striebro a jeden bronz.

V marci nás čakajú ďalšie tanečné súťaže vo
Svite a v Nových Zámkoch. Veríme, že ani
tam naši úspešní tanečníci nesklamú a prinesú cenné trofeje. Držíme im prsty.
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD.

Nový študijný
odbor ZUŠ
Iniciátorom vytvorenia nového odboru bol riaditeľ školy Mgr. Štefan Genčúr, DiS. art., ktorého
snahou je i naďalej pokračovať
v zmenách a inováciách v oblasti
umeleckého vzdelávania v meste
a poskytnúť záujemcom možnosť
vzdelávať sa aj v oblasti spracovania moderných technológií.
Po podrobných analýzach riešenia
danej problematiky, riaditeľ školy
prostredníctvom zriaďovateľa
školy v školskom roku 2017/2018
podal žiadosť na Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu
SR o otvorenie nového učebného
odboru s názvom Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.
Následne vedenie školy otvorenie
nového odboru zabezpečilo po
stránke personálnej, priestorovej
a materiálnej. Jednou z podmienok
pre vznik odboru bolo zabezpečiť
kvalifikovaného vyučujúceho. Po
pohovoroch s uchádzačmi sa ním
stal Mgr. Matej Cvengroš.
Primátor mesta MVDr. Michal
Kapusta podporil myšlienku vzniku
nového študijného odboru a mesto
vytvorilo v priestoroch bývalej
reštaurácie pod Hradom na sídlisku
Hrad podmienky pre vyučovanie.
Postupne sa doplnila technika a ďalšie materiálne vybavenie pre vyučovanie. Po doručení všetkých požadovaných dokumentov Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu
SR v marci 2018 vydalo povolenie
zriadiť tento študijný odbor a začalo
sa vyučovanie v novom, pre žiakov
zaujímavom a atraktívnom odbore. Žiaci v tomto odbore pracujú
s digitálnymi audiovizuálnymi
zariadeniami, počítačom, strihovým,
zvukovým softvérom a softvérom
pre tvorbu grafiky a animácie. Vedia
používať odborný jazyk, majú
základné teoretické poznatky z dejín
filmu, tlače, rozhlasu a televízie, dokážu tvoriť pre tlačové, internetové,
rozhlasové a televízne médiá.
PaedDr. J. Jendrichovský, PhD.
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ZŠ Školská 3, Sp. Podhradie

„CHROBÁČIK“ Materská škola, Májová 54, Spišské Podhradie

vás pozýva na

ponúka celodennú starostlivosť
pre deti od 3 do 6 rokov.

DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ

„Nemusíme dať deťom všetko, stačí keď im dáme lásku…“

dňa 14. marca 2019
o 15.30 hod.

Príďte sa aj Vy presvedčiť,
čo všetko Vám naša škola
ponúka!
Priestormi školy
vás budú sprevádzať
žiaci aj pedagógovia ZŠ.

Tešíme sa na Vašu účasť!
Informácie o našej škole nájdete na
www. zsskolska3.sk
Základná škola, Školská 3,
Sp. Podhradie
pozýva všetkých budúcich
prvákov a ich rodičov na

zápis do
1. ročníka,
ktorý sa uskutoční

4. a 5. apríla

v čase od 14.00 do 16.00 hod.
v priestoroch ZŠ
K zápisu je potrebné priniesť:
občiansky preukaz,
rodný list dieťaťa,
6 € na učebné pomôcky,
pracovné zošity a prvú knihu

Prečo zapísať dieťa práve do našej materskej školy:
• prevádzka materskej je od 6.00 hod. do 16.30 hod.,
• sme 5 triedna MŠ, deti sú rozdelené v triedach podľa veku,
• máme pozitívne ohlasy na našu činnosť, spokojnosť rodičov
• výchovno-vzdelávací proces je na vysokej úrovni obohatený rôznymi novými aktivitami,
• kvalifikovaný pedagogický zbor,
• vynikajúce vybavenie interiéru materskej školy,
veľa nových učebných a didaktických pomôcok,
• kvalitné stravovanie zabezpečené profesionálnymi zamestnancami,
• umiestnenie materskej školy v tichej lokalite, blízko centra mesta,
• veľa tvorivých akcií pre deti a rodičov priamo v prostredí materskej školy,
• organizujeme plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, máme možnosť navštevovať telocvičňu,
• deti majú možnosť navštevovať krúžok anglického jazyka.
Kontakt: mobil: 0948 900 160, e-mail: podhradiems@gmail.com

Základná škola, Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie
pozýva budúcich prvákov a ich rodičov

na Zápis do 1. ročníka,
ktorý sa uskutoční

9. 4. 2019 a 10. 4. 2019
v čase od 14.00 do 16.30 hod.

v budove školy pre I. stupeň (budova pod Vzorodevom).
Pre budúcich žiakov našej školy ponúkame:
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces zabezpečujúci všestranný a harmonický rozvoj
osobnosti každého žiaka prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu, ktorý:
• využíva tradičné aj netradičné metódy a formy vyučovania,
• poskytuje starostlivosť nadaným a talentovaným žiakom,
• venuje sa žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• pre žiakov organizuje veľké množstvo výchovných, spoločenských,
kultúrnych, zábavných aktivít,
• žiaci z I. stupňa chodia do školy v prírode,
• žiaci majú možnosť absolvovať plavecký a lyžiarsky výcvik,
• po vyučovaní ponúka návštevu Školského klubu detí,
• rôznorodú krúžkovú činnosť podľa záujmu detí
• úspešne spolupracuje s rodičmi žiakov,
• zapája sa do spoločenského a kultúrneho diania v meste
Objekty školy prešli v rokoch 2010 – 2012 rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá výrazne skvalitnila podmienky pre výchovno-vzdelávací proces.
Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu,
rodný list dieťaťa a finančnú sumu vo výške 6 €.
Mgr. Ľubica Karpatyová, riaditeľka školy

Š K O L Y

ww w .spisske p o dhra d i e . sk

Dobrá škola robí človeka lepším
„Uf, prvý polrok je za nami,“
povzdychne si nejeden učiteľ
na našej škole. Obzrie sa dozadu, a nechce sa mu veriť, že čas
tak rýchlo letí, že má za sebou
polrok tvrdej, neúnavnej práce
so žiakmi, ktorým sa chce, ale
aj nechce. Za každou drinou
sa však skrýva odmena. Je to
radosť z práce žiakov, z vydarených akcií a z úspechov
svojich zverencov na rôznych
podujatiach alebo súťažiach.
Keďže škola nemá za úlohu len
vzdelávať, ale aj vychovávať,
na našej škole organizujeme
v každom polroku množstvo
podujatí. Do práce sa zapájajú
všetci učitelia, lebo veria, že
výchovou sa žiak stáva lepším
človekom. Preto chceme
žiakov viesť po ceste, na ktorej
sa naučia spolu komunikovať, spolupracovať, vytvárať
hodnotné medziľudské vzťahy,
tolerovať sa, tešiť sa zo svojho
úspechu, ale dopriať úspech aj
iným. Príkladom sú aj stretnutia s rodičmi, akcie, súťaže,
vystúpenia pre verejnosť.
Jeseň sme privítali viacúčelovým cvičením a Majstrovstvami školy v cezpoľnom behu.
Niektorí žiaci predviedli výborné výkony, niektorí netušili, aký
potenciál sa v nich skrýva.
Jesenné obdobie ponúka veľa
možností, aby mohli žiaci prezentovať svoje nápady a svojej
fantázii popustiť uzdu. Neverili
by ste, aké rôzne, milé, originálne stvorenia môžu vzniknúť
z obyčajných tekvíc, jabĺčok,
gaštanov a iných jesenných
plodov. Veru, žiaci ich doniesli

neúrekom. Popoludnie s názvom „Čo nám jeseň priniesla“, prekvapilo nejednu pani
učiteľku na prvom stupni. Nadšení z výtvorov svojich detí
boli aj rodičia a starí rodičia,
ktorí svoje deti sprevádzajú pri
príchode či odchode zo školy.
Práve starým rodičom venovali
žiaci z prvého stupňa poobedie
plné pesničiek, tanca, smiechu,
spevu, hier. Vyzvali svojich
starých rodičov: „Babka,
dedko, poď sa s nami hrať!“
Každé srdiečko v hľadisku
určite zahrial príjemný pocit
zo svojho vnuka či vnučky.
Odmenou bol obrovský potlesk
a usmiati starí rodičia. Verte, že
radosť a spokojnosť zavládla aj
medzi pani učiteľkami a pani
vychovávateľkami.
Keďže žiaci na druhom stupni
sa pri svojom vzdelávaní
stretávajú s vážnejšími témami,
v septembri sa ôsmaci a deviataci zúčastnili na odbornej
dejepisnej exkurzii. Navštívili
Vojenské múzeum vo Svidníku. Je lepšie raz vidieť, ako
stokrát počuť. Filmovú ukážku
z druhej svetovej vojny pozorovali so zatajeným dychom
a verím tomu, že porozmýšľali
nad tým, čo pre ich pohodlie,
spokojnosť a mier obetovali ich
dedovia a pradedovia. Obzrieť
si zblízka bojovú techniku je
naozaj nezabudnuteľný zážitok.
Na vlastnej koži si žiaci
v šiestom ročníku, v rámci
blokového vyučovania, ktoré
bolo zamerané na dopravnú
výchovu, vyskúšali, ako sa
správať pri dopravnej nehode,

ako správne reagovať, komu
telefonovať, ako počúvať
pokyny, ako nepanikáriť. Na
figurantoch si mohli vyskúšať
fixáciu končatín a ošetrovanie
rán. Výbornými učiteľmi im
boli žiaci zo Strednej zdravotníckej školy v Levoči. Pri
toľkej práci trpel najmä chrbát,
mladí zdravotníci pridali aj
„Školu chrbta“. Žiaci si
zacvičili a dozvedeli sa o rôznych technikách, ktoré pomôžu
k tomu, aby si chrbticu namáhali čo najmenej.
V našej knižnici sa pred Dušičkami usadili rôzne strašidlá.
Nie, neboli to pani učiteľky,
ani páni učitelia. Boli to piataci
a siedmaci, ktorí si užívali
Halloweenske popoludnie
s knihou. Hľadali šifry, kódy,
aby mohli rozlúštiť rôzne
tajomstvá ukryté v knihách so
strašidelnou tematikou. Všetci
prítomní museli mať kostýmy,
ktoré súvisia s dušičkovým
obdobím. Bolo to zaujímavé
a pani učiteľky slovenčiny
teší fakt, že dnešné deti majú
záujem zobrať do ruky knihu.
V knižnici sa aj prednášalo.
Vypočuli sme si niekoľko
slovenských povestí v súťaži
Šaliansky Maťko.
S blížiacimi sa vianočnými
sviatkami začala byť atmosféra na škole sviatočná. Vôňa
sladkých medovníkov spod
rúk žiakov prvého stupňa
a Mikuláš, ktorý sa ukázal
v škole s anjelom a čertom,
ducha Vianoc prebudili ešte
viac. Ten všetkých žiakov
a učiteľov pobádal k tomu,
aby pripravili čo najkrajší

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA UČITEĽOV

program, ktorý má na našej
škole už dlhoročnú tradíciu. Všetci dali sily dokopy
a snažili sa vytvoriť celok,
ktorý poteší srdcia rodičov
a širokej verejnosti. Keď už
bolo všetko pripravené, generálky dopadli dobre, mohlo sa
začať. Strieborná hviezdička
zažiarila v plnej kráse a každý
prítomný si uvedomil, že je už
len krok k tomu, aby zasadol
spolu s rodinou k slávnostnému vianočnému stolu.
Stačilo už len vytvoriť krásnu vianočnú ikebanu, ktorá
bude zdobiť stôl a pripomínať
rodičom a učiteľom, že ich deti
sú originálne, tvorivé, skrýva sa
v nich schopnosť vytvárať niečo
nové a pekné. Vedia nás potešiť,
a teda ako povedal Antoine de
Saint-Exupéry: „Treba mať na
zreteli predovšetkým lásku.“
Naša škola chce vzdelávať
a vychovávať žiakov v duchu
slov už spomínaného autora:
„Neuspokojíte žiakov prázdnymi formulkami, ale obrazmi plných živých, vzájomne
spätých prvkov. Nebudete ich
sýtiť mŕtvymi poznatkami,
ale vybudujete im štýl, aby
sa naučili chápať svet okolo
seba. Nebudete posudzovať
ich schopnosti podľa zdanlivej
zručnosti v takom či onakom
smere. Budete dbať na tvorivý
čin žiaka. Budete vštepovať
rešpekt. Budete priúčať túžbe
po dokonalosti, budete učiť
nádhernej spolupráci všetkých
a každého s každým.“
PhDr. Zuzana Vilčková
ZŠ, Palešovo námestie 9

Dňa 29. 3. 2019 piatok so začiatkom o 10.30 hod. sa v priestoroch Kongresovej sály mesta Spišské Podhradie na Sídlisku Hrad 8
uskutoční slávnostná akadémia pri príležitosti osláv Dňa učiteľov. V rámci programu vystúpi spevácky zbor
slovenských učiteliek OZVENA. Pri tejto príležitosti zároveň primátor mesta MVDr. Michal Kapusta
ocení vybraných pedagógov za zásluhy v rozvoji školstva v Spišskom Podhradí.
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SUDOKU

OMAĽOVÁNKA PRE NAJMENŠÍCH
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7.30 – 17.00
SOBOTA

7.30 – 12.00
Galova 196/78, Spišské Podhradie

0908 844 841

Otváracie hodiny

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

¯

vchod do predajne
zo Sídl. Hrad
0918 204 443, www.mojesladke.sk
naša kvalita

▶ kompletné čistenie interiérov a exteriérov
motorových vozidiel
▶ vysávanie, čistenie a ošetrenie plastov
▶ hĺbkové tepovanie interiéru všetkých vozidiel
▶ čistenie a ošetrenie kože
▶ chemická a mechanická dekontaminácia laku
▶ voskovanie
OBJEDNÁVKY NA TEL. ČÍSLE:
▶ nanopovlak

0948 22 62 92

Štúrova 10/1, Spišské Podhradie

8.00 12.00, 13.00 16.00
¯
¯
8.00 12.00, 13.00 16.00
¯
¯
8.00 12.00, 13.00 16.00
¯
¯
zatvorené
8.00 12.00, 13.00 16.00
¯
¯
7.30 10.30 Obednajšia prestávka
¯
zatvorené
12.00 13.00

MG - AUTO & DETAIL

. dobrá cena . vaša spokojnosť

Podľa vašich požiadaviek alebo našich ponúk upečieme zákusky, koláče a torty. Objednávky vopred podľa dohody.

PONDELOK – PIATOK

Zákusky na vaše oslavy, svadby, krstiny, kary a iné podujatia, alebo len tak pre spríjemnenie vašich všedných dní

SPOJOVACÍ MATERIÁL
ŽELEZIARSTVO
AUTODIELY
ZÁHRADNÉ POTREBY
KUCHYNSKÉ A DOMÁCE
POTREBY

Cukrárenská výroba

