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Mestské kultúrne stredisko v Spišskom Podhradí
a Základná škola na Školskej ulici 3

Vianočný
Vás srdečne pozývajú na benefičný koncert

DAR

11. decembra (piatok) o 16:00 hod.
v kine Slovan v Spišskom Podhradí
účinkujú:

Michal Smetanka

Evka Blašková
Výťažok z benefičného koncertu
poputuje na pomoc
pre Sabínku (Fajnorovú) a Kristiánka (Jančára)

Ľudová hudba KuFer

A K T U A L I T Y
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Úspešné a schválené projekty
v 4. štvrťroku 2019 sme ukončili:
1. Dom smútku
Celkové náklady: 400 000,00 €,
z eurofondov sme získali 319 087,74 €
V tomto období sme úspešne ukončili
práce na rekonštrukcii budovy Domu
smútku s názvom projektu Zníženie
energetickej náročnosti budovy správy
cintorína v Spišskom Podhradí. Obnova
tejto budovy zahŕňala kompletnú rekonštrukciu Domu smútku so zateplením
stropov, vonkajším zateplením s novou
omietkou, výmenou okien a vchodových

dverí, výmenou elektrických rozvodov,
vnútorného osvetlenia, rekonštrukciu
vykurovania a inštalovanie vzduchotechniky. Odstránenie vlhkosti na obvodových
vonkajších stenách, zabezpečenie statiky
budovy. Obnovou prešli aj toalety, omietky, podlahy a vznikol nový bezbariérový
prístup do priestorov cintorína.

2. Nové záchytné parkovisko
Celkové náklady: 350 000,00 €,
z eurofondov sme získali 297 950,52 €.

Tieto finančné prostriedky sme získali
z projektu Kultúrno-duchovný turizmus miest Spišské Podhradie a Głogów
Małopolski. Tento projekt realizujeme
spoločne s Biskupským úradom na
Spišskej Kapitule a družobným mestom
Głogów Małopolski.
Celý zámer je orientovaný na Ochranu
a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, špecifický
cieľ Zintenzívnenie trvalo udržateľného
využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Vybudovali sme a uviedli do života nové
záchytné parkovisko na Spišskej Kapitule
s kapacitou 80 osobných automobilov
a 6 autobusov s prepojením na Spišskú
Kapitulu, Spišský Jeruzalem a Biskupskú
záhradu. Zámerom projektu je podpora
cestovného ruchu v našom regióne a zviditeľnenie priestoru Spišského Jeruzalema
- Pažice, Sivej Brady, Spišskej Kapitule.

Nové investície:
1. Obnova budovy ZUŠ
Celková výška tejto investície je
1 222 000 €, z Eurofondov sme získali
760 533,39 € a z rokovania vlády SR
v Levoči, ktoré bolo 17. 1. 2019 sme
získali ďalších 135 000 €
V januári 2020 začíname s rekonštrukciou budovy bývalého kina na sídlisku
Hrad pod názvom - Obnova budovy ZUŠ
na Sídlisku Hrad. Táto stavba zahŕňa
okrem energetických opatrení na ZUŠ aj
vybudovanie novej koncertnej sály pre
280 sediacich divákov so šatňami, toaletami a príslušenstvom so samostatným
vchodom, samozrejme so vstupom aj pre
imobilných divákov. Z tohto dôvodu bude
ZUŠ presťahovaná do dočasných priestorov MsKS na Starom jarku 44 a do admi-

nistratívnej budovy 797 na Sídlisku Hrad.

2. Zariadenie na mechanicko
- biologickú úpravu
Celkové náklady 4 199 847,73 €,
výška financií z EÚ je 2 309 916,00 €
Začíname s výstavbou a vybudovaním
zariadenia na mechanicko - biologickú
úpravu zmesového komunálneho odpadu v obci Hincovce. Bude to zariadenie
v majetku firmy Hincom, s. r. o., kde
mesto Spišské Podhradie je akcionárom
a tam sa bude odvážať aj náš komunálny odpad na ďalšie spracovanie.
Návrh inovatívneho riešenia spočíva vo
výstavbe technológie na spracovanie

TKO. Srdcom technológie je vysokotlakový lis na triedenie odpadu, na vysoko
efektívnu separáciu odpadu a to vytriedením dvoch hlavných frakcií mokrej
a suchej zložky. Mokrá zložka s obsahom biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) vstupuje do fermentačných
procesov spracovania odpadov, ktorej
produktom je biometán. Suchá zložka je
vhodná ako energetický nosič v procesoch
energetického zhodnotenia odpadov (tuhé
alternatívne palivo TAP). V procese spracovania odpadu dochádza k vytriedeniu
magnetických a nemagnetických kovov,
ktoré sú určené pre ďalšie materiálové
zhodnotenie. Týmto riešením sa minimalizuje objem ukladaného odpadu na skládku
na inertný odpad, ktorý tvorí 8 až 10% odpadu (piesok, štrk, hlina). Predpokladaný
termín spustenia prevádzky je 12/2020.

Vážení Podhradčania, chcem sa vám všetkým poďakovať za trpezlivosť, ústretovosť a podporu. Chcem poďakovať poslancom mestského zastupiteľstva, kolegom na úrade za veľmi dobrú spoluprácu, pochopenie a trpezlivosť, 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
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Ken Follet

PILIERE MOCI

V polovici 19. storočia sú jednou
z najvýznamnejších bankárskych
rodín v Londýne Pilasterovci.
Členovia rozvetvenej rodiny tvrdo
presadzujú svoje osobné záujmy,
chamtivosť a zhýralosť niektorých
z nich nepozná hranice.
Jerzy Kosinski

POMAĽOVANÉ VTÁČA

V jeseni roku 1939 rodičia pošlú
svojho šesťročného syna na vidiek,
aby ho uchránili pred hrôzami
vojny. Ďaleko od civilizácie sa
nevinné chlapča postupne stretáva
s nepochopiteľnou zaostalosťou,
poverčivosťou, zlobou, najobludnejšími formami násilia a prejavmi
sexuálnych úchyliek.
Zuzana Široká

JABLOŇOVÉ LÁSKY

Tridsiatnička Simona stratila
všetko: zomrela jej matka, prišla o prácu a opustil ju milenec.
Chtiac-nechtiac zbalila svoj mestský život do kufra a presťahovala
sa na vidiek, do penziónu, v ktorom vyrastala ona, jej matka, stará
mama a prababičky.
Tessa Afsharová

ZLODEJKA Z KORINTU

Je prvé storočie, bohaté a krásne
mesto Korint prekypuje životom,
je však plné nebezpečenstiev
a skazenosti. Ariadne po rokoch
prežitých u matky v Aténach ujde
späť do korintského domu milovaného otca. Zakrátko však odhalí
tajomstvo, ktoré zničilo manželstvo jej rodičov.
Jana Pronská

DVE MINCE NÁDEJE

Helena Forgáčová, pani hradu, sa
po dobytí svojho sídla Osmanmi
ocitne medzi zajatcami priekupníka s otrokmi. Strach o syna, ktorý
sa narodil v zajatí, jej nedovolí,
aby prezradila, kto v skutočnosti
je. Nádej, že sa dostane na slobodu
a vráti sa domov, postupne zhasína.
Až keď jej jedného dňa neznámy
cudzinec daruje dve zlaté mince…
Anna Gondová, mestská knižnica
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Erasmus v Spišskom Podhradí

alebo krátka správa o netradičnej výučbe na tradičnom mieste vzdelávania
Medzi 7. – 15. októbrom sa v meste Spišské
Podhradie a predovšetkým na Spišskej Kapitule uskutočnili tvorivé dielne pre študentov
s medzinárodnou účasťou. Estónsko, Poľsko,
Česko, Rumunsko a Slovensko zastupovali takmer tri desiatky študentov rôzneho
zamerania. Podhradčanom nie je potrebné
zdôrazňovať, že práve Spišská Kapitula je
historickým centrom vzdelanosti najneskôr
od čias jezuitského kolégia v 17. storočí, či
prvého Učiteľského ústavu v Uhorsku. Teda
Erasmus tu bol ako doma.
Zahraničným garantom projektu a koordinátorkou bola pan, B. A. Anna Roganová
z Luxemburgu. Výtvarný workshop bol
viackrát realizačne preložený, preto od naformulovania projektu vznikal viac ako rok.
Prajnými krokmi ho práve pri vzniku posilnil
pán Hon, B.A. LL.B. Sergej Koperdák, ktorý
sa už dlhšie usiluje o obohatenie kultúry
osobným a profesionálnym pôsobením najmä v meste Spišské Podhradie.
Pretože väčšina účastníkov bola vo veku tínedžerov, pôvodná téma sa posunula od
vysporiadania sa s ťarchami 20. storočia,
(ktoré zanechali akési fantómové bolesti
vákua medzi monumentmi) a upriamila sa
viac smerom ku tvorbe vlastných príbehov,
narácií.
Od počiatočných uvažovaní o kreatúrach,
beštiách a démonoch z tradícií, ktoré na
seba preberajú určité významy, workshop sa

nakoniec vývojom a samotnými účastníkmi
pre-autorizoval na ich vlastné ašpirácie. Ešte
pred príchodom na Spiš, študenti obdržali podklady aj miestne inšpiračné zdroje,
ktorých obsah možno trochu prehliadame.
K nim patria aj pre hodnotové systémy a pre
kultúru nezastupiteľné zobrazenia - podrobenia si Zla - démonov vo výjavoch svätíc
a ich skutkov na bočnom oltári vo Farskom
kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom
Podhradí. Ďalšími obrazotvornými príkladmi sú konzoly v Kaplnke Zápoľskovcov
v Katedrále sv. Martina. Výjavy maskarónov,
opäť nie náhodne vytvorené beštie, sú veľmi
dôležité pre čítanie vizuálnych znakov v súvislostiach. Takéto zobrazenie vo výtvarnom
umení slúžilo a okrem iného zaiste aj stále
slúži na vysporiadanie sa so Zlom.
Výtvarnými prostriedkami workshopu boli
dostupné sochárske technológie a materiály
- predovšetkým hlina, sadra, drevo. Početne
zastúpení študenti rôzneho vzdelanostného
zamerania po prvý raz modelovali, robili
kovové nosné konštrukcie, aplikovali tekutú
sadru na textíliách, či okúsili vysokokvalifikovanú technológiu výroby silikónových
foriem. Pre vzájomné povzbudenie a predovšetkým pre špecifiká spolupráce, takmer
všetci pracovali v niekoľkých rôzne veľkých
národnostne zmiešaných skupinách - používajúc angličtinu. Z nášho mesta sa do medokončenie na str. 6

Fond na podporu umenia podporil nákup nových kníh

Čítaj, aby si žil

Mestské kultúrne stredisko v Spišskom Podhradí získalo v tomto roku prostredníctvom
projektu „ČÍTAJ, ABY SI ŽIL“ finančné prostriedky na nákup literatúry. Projekt podporil
z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý nám poskytol finančné prostriedky
vo výške 1 500,– eur a naša spoluúčasť bola
300,– eur.
Z pridelených finančných prostriedkov,
vrátanie spolufinancovania bolo zakúpených
186 kníh z toho 20 kníh náučná literatúra
pre dospelých, 76 kníh krásna literatúra pre

dospelých, 17 kníh náučná literatúra pre deti
a 73 kníh krásna literatúra pre deti. Sú medzi
nimi aj knihy vydané s podporou Fondu na
podporu umenia. Veríme, že realizáciou projektu prispejeme k zvýšeniu kvality našich
služieb a poskytneme našim čitateľom knižné novinky z oblasti ich záujmu. Knihy sú už
spracované a veríme, že prispejú k spokojnosti všetkých používateľov našej knižnice.
Knihy sú určené pre všetky vekové kategórie, deti, mládež, študentov, ale aj dospelých
čitateľov.

S P R A V O D A J S T V O

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

Cyklus koncertov v synagóge
25. 10. 2019 sa v synagóge uskutočnil
záverečný koncert cyklu „Koncerty v synagóge 2019“, ktorý niesol názov Musica
Iudaica Monarchiae II. „Sároši – Šarišskí“. Koncertný cyklus otvorila a taktiež
aj zakončila skupina Mojše Band, ktorá
reprezentuje židovskú hudobnú tradíciu
zo Slovenska. Projekt podporil Fond na
podporu umenia.

Mojše Band

Kapela sa systematicky venuje mapovaniu
židovského hudobného dedičstva z regiónov bývalej rakúsko-uhorskej monarchie
v edícii Musica Judaica Monarchiae.
Jasné postavenie na európskej scéne si kapela získala vďaka inovatívnemu pohľadu
na židovské dedičstvo. Mojše Band je
finalistom celosvetovej súťaže židovskej
hudby v Amsterdame v roku 2017 a taktiež je držiteľom prestížnej ceny Youtube
Award 2018 – 2019.

Diváci mali možnosť sa zoznámiť s pestrým odkazom niekdajšieho huncovského
rabinátu. Hudba, v ktorej je cítiť prítomnosť mnohonárodnostného Spiša. Odkaz
veľkých rabínov sa snúbi s hravosťou,
žartom a virtuóznymi interpretačnými výkonmi členov kapely Mojše Band. Práve
takýto program bol mimoriadne vhodný
na to, aby sa stal otváracím koncertom
cyklu, keďže práve synagóga v Spišskom
Podhradí je poslednou sakrálnou pamiatkou na niekdajšiu židovskú komunitu
v regióne.

zoznámiť sa s dielom Bélu Bartóka, jednej z najväčších skladateľských osobností
20. storočia. V duchu svadby sa niesol
v poradí šiesty koncert cyklu. Mojše Band
a členovia domáceho folklórneho súboru Dreveník publiku priblížili priebeh
svadby Malky Leibovitz a Mošeho
Katza. Svadobčania a hostia z celého
mesta sa v synagóge zúčastnili obradov,
ktoré skončili radostným tancom všetkých
zúčastnených. Podujatie sa konalo v rámci 770. výročia prvej písomnej zmienky
o meste Spišské Podhradie a bolo spo-

Na nasledujúcich koncertoch, v období od
25. 5. – 25. 10. 2019 diváci mali možnosť
vidieť rôznych interpretov v spolupráci
so skupinou Mojše Band. Druhý koncert
bol v réžií unikátneho komorného telesa –
Duo Antico Moderno, ktorí spolupracujú
intenzívne v rôznych telesách posledných 15 rokov. Okrem tradičného zvuku
koncertného akordeónu a huslí malo
publikum možnosť počuť zvuk renesančnej päťstrunovej fiduly, ale aj staručkého
harmónia. Koncert sa uskutočnil v rámci
Festivalu Spišský Jeruzalem a predchádzala mu vernisáž výstavy diel Matúša
Lániho. Na treťom koncerte v rámcu
cyklu si mohli diváci vypočuť projekt
manželov Zuzany a Jakuba Stračinovcov
a zoznámiť sa s ich pohľadom na tvorbu
jedného z najvýznamnejších slovenských autorov predovšetkým filmovej
a scénickej hudby. Na štvrtom koncerte
zaznel výnimočný projekt Reguita, ktorý
je spojením tradičnej liturgie Šabatu
a nových aranžmánov liturgických piesní
nekonvenčným prístupom Mojše Bandu.
V poradí piaty koncert priniesol možnosť

mienkou na početnú a významnú židovskú komunitu v meste. Na predposlednom
koncerte sa predstavili Jakub Stračina
a Mojše Band, kde zaznel výber z viacerých virtuóznych diel židovskej klasickej
literatúry najmä s centrálnym zreteľom
na prvok plaču v židovskej liturgii a na
jeho reflexiu v tvorbe vybraných autorov.
Na záver celého koncertného cyklu nám
členovia skupiny Mojše Band premiérovo predstavili a priblížili hudbu Židov
Šarišskej župy. Zazneli piesne a tance
chasidov z Bardejova, Stropkova, Kurimy,
Raslavíc a texty rabína Austerlitza z Prešova. Program bol zároveň aj premiérovou prezentáciou najnovšieho CD Mojše
Bandu.

Koncerty v synagóge 2019

Občianske združenie MOJŠI O.Z. vďaka
dodatočnej schéme Fondu na podporu
umenia a v spolupráci s mestom Spišské
Podhradie zorganizovalo v roku 2019
cyklus ôsmich komorných koncertov.
Cieľom projektu bolo prinavrátiť duchovný život do poslednej sakrálnej pamiatky
židovskej komunity, synagóge.
Počas koncertného cyklu mali diváci
možnosť počuť umelcov zo Slovenska,
Poľska a Izraela. Na realizácii projektu
sa podieľalo celkovo 40 umelcov, pričom
snaha bola zapojiť do projektu aj domácu
scénu reprezentovanú činnosťou ZUŠ.
Koncertné projekty vznikali výhradne pre
potreby uvedenia v synagóge v spolupráci
s Kiefer residence v Spišskej Belej, kde sa
okrem študijných procesov uskutočňovali
aj prvé verejné generálky. Mnohé z koncertov zazneli následne aj na iných pódiách doma, či v zahraničí a tri z projektov,
ktoré vznikli v rámci koncertného cyklu
boli zaznamenané aj na zvukovom nosiči.
Prvý koncert sa uskutočnil 24. apríla, kde
kapela Mojše Band uviedla prvý album
z veľkej hudobnej edície Musica Iudaica
Monarchiae, ktorý nesie názov Zipserim
(hudobné dedičstvo Židov Spišskej župy).

Kapele Mojše Band a aj všetkým zúčastneným interpretom ďakujeme za príjemný
kultúrny zážitok a tešíme sa na ďalšie
podobné projekty.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia v spolupráci s mestom
Spišské Podhradie.
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Erasmus v Spišskom Podhradí
dokončenie zo str. 4
dzinárodného projektu zapojili
Denisa Maximová a Miroslava
Klimová. Mirka sa odvážne
pustila do individuálnej činnosti a absolvovala tvorivý proces
od kresieb k rozpracovanému
hlinenému antropomorfnému
torzu. U iných tvorcov statický
objekt expandoval do animácie
v práci nazvanej Trpezlivosť.

Ďalším z niekoľkých výstupov,
spomenúc stručne, bola Nekonečná rozprávka, konštelácia
guľatých objektov umiestnených do vzájomných vzťahov.
Rozmerný objekt si našiel
dočasné umiestnenie uprostred
symetricky komponovaného
nádvoria Hotela Kapitula, kde
začala záverečná obhajoba
študentských prác pred verejnosťou.
Verejnú prezentáciu, vernisáž,
podobne ako otvorenie projektu, navštívil aj pán primátor MVDr. Michal Kapusta.
Participantom sa prihovoril, odovzdal spomienkové
predmety, publikácie Kronika
mesta Spišské Podhradie. Každý participant zároveň obdržal
certifikát o absolvovaní projektu Erasmus.
Výsledkom snaženia projektu nemalo byť vyškolenie

umelcov za niekoľko dní, ani
usmerňovanie vzdelávacieho
procesu smerom k zdanlivo
estetickému či prvoplánovo páčivému. Okrem výučby, k prácam prispela výrazná atmosféra miesta realizácie, vzájomná
komunikácia, spolupráca,
konzultácie a reflexie zadaného
na pozadí skúseností účastníkov. Na druhej strane tvorivý
proces a jeho algoritmy sa stali

Kubovčíkom, pánom Mikulášom Demočkom, DiS. art.
a hlavne žiakmi ZUŠ v Spišskom Podhradí. Podobne sa
uskutočnil výjazd do Spišských Vlách na koncert z cyklu
Musica Nobilis. Rozmanitosť
programu bola rozšírená
návštevou vedenia Košického
samosprávneho kraja a mesta
Košíc. Autentický folklór plný
inštrumentov a karpatského

predobrazom, platformou možno ďaleko širších dejov, ktoré
si študenti iných zameraní so
sebou odniesli. To je stručne
len časť charakteristík tohto
neformálneho vzdelávacieho
projektu Erasmus. Spoločný
čas študentov taktiež zásadne
spestrovali intenzívne aktivity
orientované na spoločenské
zručnosti, tvorenie tímu a podobne, ktoré viedol pá, B.A.
Yiğit Yavuz Aydoğan.

kultúrneho dedičstva priniesol
pán PaedDr. Michal Smetanka.
Program by presiahol časové
možnosti celého projektu,
preto sa prehliadka pamätihodnosti UNESCO upriamila na
návštevu Spišského hradu, Katedrály sv. Martina s podporou
pána vikára Mons. Ľubomíra
Štefaňáka a čiastočne na Spišský Jeruzalem. Spätná väzba
účastníkov, nadšenie a vďačnosť, boli silným povzbudením

Mesto Spišské Podhradie sa
počas trvania projektu odprezentovalo aj sprievodným
programom. Pani Mgr. Barbora Ilečková zabezpečila
špecifické súčasti podujatia.
Okrem koordinovania iného, zorganizovala a uviedla
pútavé uvítacie vystúpenie FS
Branisko s osobnou účasťou
riaditeľa pána Mgr. Štefana
Genčúra, DiS. art., pedagógmi pánom Mgr. Vladimírom

pre ďalší tvorivý život medzi
našimi klenotmi.
Oboznamovanie sa s našimi
monumentmi prepojilo niektorých hostí s ich domovinou.
Takým je základ nezachovalej
veže na Spišskom hrade a jej
stavebná predloha - byzantská veža Megalos Pyrgos
v dnešnom Istanbule, ktorý
je domovom koordinátora
projektu pán, B.A. Aydoğana.
Ďalej sú to stopy arpádovského
panovníka Kolomana Halíčskeho na hrade, i v architektúre
Katedrály sv. Martina a jeho
územné pôsobenie, ktoré
presahovalo dnešné východné
Poľsko smerom na východ.
Ján Zápoľský narodený na
Spišskom hrade a Transylvánia, ktorej bol vojvodom, alebo
rusínske obce na horizonte
Olšavickej planiny z čias Valašského osídlenia – všetko je
neodmysliteľne kultúrne a historicky spojené s Rumunskom.
Neformálne vzdelávanie, podľa môjho názoru, zaiste aj takouto metodikou preciťovania
významovej viac-vrstevnatosti,
naviazalo na odkaz famózneho humanistického vzdelanca
Erazma Rotterdamského, po
ktorom projekt nesie názov.
S vďakou za podporu všetkým
zainteresovaným
autor a realizátor projektu
Mgr. art. Peter Krupa

chovateľov pre zvýšenie úrovne chovného materiálu. Charakter organizácie je
športový: dosiahnuť, aby holub doletel zo
vzdialenosti až 1000 km. Chovatelia sa
zúčastňujú školení o správnom chovaní
a výcviku pošt. holubov. Odoberajú svoj
časopis. Dostávajú aj prídel krmiva.
Členstvo je riadne registrované, ročný
čl. príspevok činí 20 Kčs. Čl. sa schádzajú podľa plánu, pribl. raz mesačne. Každý
holub má svoj rodové číslo na krúžku
napr.: CS-0107-62-1413, čo znamená:
štát-organizáciu-rok-vlastné číslo holuba.

Minulosť vs. súčasnosť

V r. 1962 počet členov činí 14 chovateľov. Predsedom je Ján Mydlár, záhradník
v Hodkovciach. V tomto roku sa chovatelia holubov zúčastnili súťaže z vypúštiacich staníc: Štrba, Ružomberok, Žilina,
Bohumín, Česká Třebova, Pardubice,
Kolín, Cheb. Počet všetkých evidovaných
holubov v odbočke je 380. Klub spestruje
každým rokom verejné oslavy zvlášť 1.
mája vypúšťaním holubov nad zhromaždeným ľudom.
Doslovný odpis z obecnej kroniky

K R O N I K Y

Miestny klub chovateľov poštových
holubov vznikol v Sp. Podhradí r. 1955
pričinením chovateľa Št. Longauera,
učiteľa, ktorý sa stal i prvým predsedom
tejto organizácie. Pochytených bolo do
klubu pribl. 10 chovateľov z mesta i okolia spolu zo 6 obcí. Niektorí členovia: Fr.
Tobiáš holič, Ondirko murár, Boron stolár, Št. Lisoň maliar, Greňa a iní. Nadriadený orgán klubu je v Sp. Novej Vsi a to
od r. 1962: Okresný výbor Čsl. zväzu
chovateľov drobných zvierat. Cieľom
organizovania klubov bolo podchytiť

O B E C N E J

Spolok holubárov
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Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule
Na konci 18. stor. bola situácia
základného školstva v Uhorsku – kam patrilo aj dnešné
územie Slovenska – stále
biedna. Oproti stredoveku sa
zmenilo len málo. Jestvovali
síce tzv. farské školy, no učili
v nich väčšinou nevzdelaní
učitelia – remeselníci či vojnoví veteráni. Nízka úroveň vzdelania obyvateľstva so sebou
prinášala nedostatky v rozvoji
krajiny. Uvedomovala si to aj
Mária Terézia (uhorská kráľovná 1740 – 1780) a jej nástupcovia. Situáciu chceli zlepšiť
pomocou školskej reformy Ratio educationis (Racionalizácia
vzdelávania) z r. 1777 a 1806.
Zaviedli povinnú školskú dochádzku a učitelia základných
škôl sa začali vzdelávať v niekoľkomesačných tzv. kurzoch
normálnych škôl (vzdelávanie
podľa jednotnej normy). Spišský biskup Ján Ladislav Pyrker
Budova po prestavbe, 1933

(sp. biskup 1818 – 1820) považoval tento systém za nedostatočný. Výrazne predbehol dobu
a v r. 1819 založil v Spišskej
Kapitule dvojročný učiteľský ústav, ktorý sa venoval
špeciálne vzdelávaniu budúcich učiteľov. Išlo o skutočne
prelomovú myšlienku, ktorá
ukázala kultúrnu výšku Katolíckej cirkvi, i jej vnímavosť
pre potreby doby. Podľa tohto
vzoru začali po celom Uhorsku
vznikať aj štátne ústavy, no až
o pár desiatok rokov neskôr –
od r. 1842.
Učiteľský ústav v Spišskej
Kapitule sa postupne vyvíjal.
Z dvojročného cez trojročný (od r. 1868) a štvorročný
(od r. 1881) sa vyvinul až po
modernú strednú školu 20.
storočia. Zaujímavosťou je, že
si počas celých svojich dejín
ako jediná škola na Slovensku

zachoval slovenčinu – a to aj
v dobách, kedy maďarizačnému tlaku podľahli všetky
ostatné slovenské školy. Ústav
pôvodne sídlil vo východnom
trakte Spišského kňazského seminára (dnes Blok B
Kňazského seminára biskupa
J. Vojtaššáka). Od r. 1910 mal
svoje sídlo v budove bývalého jezuitského gymnázia,
v priečelí dnešného Bloku C
(Spišská Kapitula č. d. 13). Na
tomto mieste biskup Vojtaššák
v r. 1932/33 postavil vo svojej
dobe najmodernejší školský
komplex na území Československej republiky s učebňami, kabinetmi, internátom,
telocvičňou, kresliarňou
s hudobnou sieňou a kaplnkou
(dnes veľká aula kňazského
seminára). Od začiatku tu bolo
ústredné kúrenie, elektrina
a vodovod. Napriek tomu, že
dnes považujeme tento zásah
do urbanizmu Spišskej Kapituly za nie celkom šťastný, vo
svojej dobe vyvolával nadšenie
a úžas celého Slovenska.
Počas celého fungovania ústavu sa o jeho finančnú stránku
napriek mnohým urgenciám
starali sami spišskí biskupi
bez prispenia štátu. V r. 1944
bolo školstvo na Slovensku –
aj tunajší učiteľský ústav –
poštátnené. Štát však doň
ani teraz neinvestoval. Nový

Budova ústavu, 1911

školský zákon z r. 1948 dokonca zrušil učiteľské ústavy a nariadil pre učiteľov základných
škôl povinné vysokoškolské
vzdelanie. Posledné maturity
v Učiteľskom ústave v Spišskej
Kapitule sa konali v školskom
roku 1948/49. Následne bol
ústav definitívne zatvorený
a jeho budovy skonfiškované
s odôvodnením v duchu dobovej straníckej dikcie. Budú vraj
slúžiť „pre prípravné kurzy
vysokoškolského vzdelávania
robotníkov a roľníkov“, čo sa
samozrejme nikdy nestalo.
Učiteľský ústav v Spišskej
Kapitule počas svojej existencie vychoval 1777 pedagógov.
Podľa svedectiev pamätníkov
a literatúry väčšina z nich
preukázala výšku svojich osobnostných a morálnych kvalít
nielen svojím pôsobením na
rôznych miestach Slovenska,
ale celkovo aj svojím životom.
Tieto vlastnosti v nich počas
štúdií pomáhal rozvíjať okrem
iného aj katolícky a zároveň
vysoko odborný kultúrny a vedecký duch Učiteľského ústavu
v Spišskej Kapitule.
Prvé vyučovanie v novozaloženom ústave začalo 19. novembra 1819. V novembri tohto
roku sme si teda pripomenuli
200 rokov od založenia tejto
jedinečnej inštitúcie, ktorá bola
v dobe svojho vzniku a dlho
aj po ňom jediným ústavom
svojho druhu. Počas celých
svojich dejín až do násilného
zániku v r. 1949 bol zároveň
školou, na ktorej štúdium bolo
nielen bezplatné, ale po väčšinu období študenti dostávali
štipendium. Bola to zároveň
jediná stredná škola v Spišskom Podhradí a blízkom
okolí. Tieto danosti ponúkali aj
pre najchudobnejších mladíkov
z okolia možnosť dostupného,
no napriek tomu vysoko kvalitného vzdelania.
Vladimír Olejník

O dôležitosti zdravia pre náš
život sa presvedčili i naši žiaci
počas Týždňa zdravej výživy.
Na triednických hodinách si
jednotlivé triedy vyskúšali
rôzne aktivity. 5. A trieda riešila krížovky na tému Zdravá
desiata, neskôr si sami urobili
ovocné šaláty z najrozmanitejších druhov ovocia. 5. B
vytvorila spoločný projekt –
Pyramídu zdravej výživy.
V 6. A triede po prezentácii
žiaci horlivo diskutovali
o téme: Obezita – celosvetový
problém dospievajúcej generácie. „V zdravom tele, zdravý
duch.“ Aj pobyt na čerstvom
vzduchu je dôležitou súčasťou
zdravého životného štýlu, preto
sa žiaci 6. B triedy vybrali na
vychádzku. Rovnako si 9. B
užila športové popoludnie.

Siedmaci a ôsmaci prezentovali referáty. Žiaci 9. A triedy
nezabudli ani na negatívny
vplyv energetických nápojov na zdravie dospievajúcej
mládeže. Na prvom stupni sa
uskutočnilo blokové vyučovanie „Zdravá výživa“. Žiaci
zostavovali zdravý jedálny
lístok, rozoznávali ovocie a zeleninu pomocou hmatu, čuchu
a chuti, riešili hádanky, slovné
prešmyčky, tvorili básne
a výtvarné práce. Vyučovanie
ukončili ochutnávkou ovocia
a zeleniny.
Súčasťou Týždňa zdravej výživy bola exkurzia do Tatranskej mliekarne TAMI v Kežmarku. Šiestaci a siedmaci sa
dozvedeli všetko o spracovaní
mlieka a výrobe mliečnych

výrobkov. Sladkou bodkou
bola ochutnávka smotanového
krému PAŤA s novou príchuťou manga.
Každoročne našu školu
navštívia študenti Strednej
zdravotníckej školy z Levoče a nebolo tomu inak ani
tento školský rok. 11. 11. 2019
mali žiaci 6. ročníka blokové
vyučovanie na tému: Chráňme
si svoje zdravie. Študenti SZŠ
z Levoče predviedli ukážky podávania prvej pomoci,
ošetrovania rán jednoduchých
i zložitejších poranení, ale aj
zásady správneho držania tela.
Žiaci si za asistencie študentov

mohli sami vyskúšať ošetriť
malú i veľkú tržnú ranu, popáleninu, zatvorenú a otvorenú
zlomeninu, podať prvú pomoc
pri dusení, bezvedomí. Žiakom
študenti zmerali tlak, hladinu
cukru v krvi, zisťovali krvnú
skupinu a dávali im cenné
rady týkajúce sa starostlivosti
o svoje zdravie. Následne blokové vyučovanie pokračovalo
so žiakmi I. stupňa. Dúfame,
že všetci naši žiaci si z tejto
„cesty za zdravím“ vezmú čo
najviac a všetky poznatky,
ktoré získali aplikujú do každodenného života.
Mgr. Barbora Labudová a kol.

Vzdelanie je v Tvojich rukách
Ovládanie cudzieho jazyka umožňuje nielen lepšie dorozumievanie sa medzi ľuďmi, ale ponúka aj mnohé pracovné
príležitosti, či už na Slovensku alebo v zahraničí.
V spolupráci s Jazykovou školou na Javorovej ulici 16
v Spišskej Novej Vsi plánujeme otvoriť jej pobočku priamo
v našej Základnej škole na Palešovom námestí 9 už od januára 2020. Pod vedením skúsených lektorov ponúkame kurzy
anglického jazyka, neskôr aj nemeckého jazyka.
Preto neváhaj a pridaj sa k nám, pretože s cudzím jazykom
máš navrch!
Ing. Eva Grigerová, riaditeľka ZŠ

Učenie je radosť. Radi (sa) učíme.
Investícia do vzdelania sa ti niekoľkonásobne vráti.

PONUKA KURZOV ANGLICKÉHO JAZYKA:
2 - 4 hodiny týždenne popoludní v ZŠ na Palešovom nám. 9

OD ZAČIATOČNÍKOV AŽ PO POKROČILÝCH
začiatok vyučovania v kurzoch – január 2020
Vyskúšaj si svoju jazykovú úroveň v online teste na www.jssnv.sk
Kontakt: www.jssnv.sk, mail: js@jssnv.sk,
tel.: 0905 727 558, 053/381 01 88, 0917 801 457
www.zspalnam.sk, mail: direktor@zspalnam.sk, tel.: 0907 624 433

N Á M E S T I E

„Zdravie máš len jedno. Zdravie si za peniaze nekúpiš. Zdravie je najväčšie bohatstvo.“

PA L E Š O V O

Zdravie nadovšetko
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Škola v prírode
Hurá! Hurá! My žiaci 4. ročníka sme sa 14. – 18. 10. 2019
zúčastnili skvelého pobytu
v našich krásnych veľhorách
Vysokých Tatrách v nádhernom prostredí Hotela Forton,
ktorý sa nachádza v malej
podhorskej obci Stará Lesná. Hotel nás príjemne zaujal
krásnou zeleňou a nádherným
pohľadom na končiare Tatier.

nám slniečko dlhšie svietilo.
Vychádzky do Tatranskej
Lomnice, výlety na električke
na Štrbské pleso, na Hrebienok, Studenovodské vodopády, Tatranské národné
múzeum, video o záhadnom
svišťovi, Tricklandia, ako aj
kúpanie sa v bazéne v Hoteli
Lesná prispeli k zlepšeniu

nášho zdravia, ale aj k tomu,
aby sme sa niečo nové naučili,
lebo: „Lepšie je raz vidieť,
ako stokrát počuť“.
Veľa sme sa naučili, videli
a počuli, čo je super, lebo
z kníh sa toto učiť je oveľa
ťažšie, ako to vidieť v skutočnej realite. Zároveň sme sa mu-

Zúčastnilo sa nás 35 žiakov
spolu so 4 pani učiteľkami
a tetou zdravotníčkou. Počas
týždňa sme absolvovali každý
deň výlety, spolu počas týždňa sme prešli peši 53 km.
Nie je to málo, ale určite by
sme zvládli aj viac, keby

seli celý týždeň spoliehať sami
na seba, lebo sme boli sami bez
našich rodičov. Lepšie sme sa
navzájom spoznali a tolerovali
sa, čo je pre nás opäť veľká
skúsenosť. Zažili sme tam veľmi veľa krásnych zážitkov, na
ktoré nikdy nezabudneme.
Ďakujeme, že sme mohli prežiť
tak nádherný týždeň spolu
s našimi spolužiakmi, ako aj
s našimi pani učiteľkami, ktoré
to pre nás naplánovali a strávili
s nami tieto krásne dni plné slniečka v nádherných jesenných
Tatrách. Zároveň ďakujeme
našim drahým rodičom, že nás
na tento pobyt pustili.
Žiaci 4.A a 4.B

Plavecký výcvik
Aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili plaveckého výcviku v Sp. Novej Vsi. Naši tretiaci sa pod vedením skúseného plavčíka
oboznámili s bazénom, vodou a základnou

technikou dýchania a plávania. Po skončení plaveckého kurzu dostali všetci zúčastnení žiaci „ Mokré vysvedčenie “. Voda
sa stala pre všetkých kamarátkou, všetci

prekonali svoje prvotné obavy. Dúfame, že
bazén či kúpalisko navštívia znova a budú
sa naďalej rozvíjať to, čo sa naučili.
Mgr. S. Kočišová

Pomáhame iným a myslíme na iných!
Tento školský rok už prebehli
finančné zbierky Biela pastelka
(podarilo vyzbierať 248,59 €),
ktorá pomáha nevidiacim
a najväčšia verejná zbierka

na Slovensku Hodina deťom
(177,98 €). Pomáhame deťom
a mladým ľuďom zlepšovať
ich životy. Mysleli sme aj na
zvieratká a pre ne sme vyzbierali

71,30 €, ktoré sme poslali do
útulku v Kežmarku. Poďakovanie patrí našim žiačkam 8.-9.
ročníka, ktoré sa na zbierkach
aktívne podieľali ako dobrovoľ-

níčky, spolu s pani vychovávateľkami. Ďakujeme všetkým,
ktorí zbierky podporili. Aj
takýmto spôsobom sa môže
pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

Naše najnovšie úspechy
Beh Levočskou dolinou
– 1. miesto ZŠ (60 žiakov)
Stolný tenis – okresné kolo
1. miesto chlapci: D. Boďo, L. Žec, T. Siváň, M. Labuda
1. miesto – dievčatá: E. Fábryová, L. Némethová, J. Tardová, T. Vaceková
Krajské kolo – 6. miesto chlapci,
7. miesto –dievčatá
Vybíjaná najmladší žiaci – okresné kolo

– 2. miesto – J. Bučák, J. Ďurica, N. Stolárik, J. Baran, A. Fecko, T. Pekarovič,
K. Minďašová, M. Ivančová, Z. Glevická,
N. Kollárová, S. Mlynárová, B. Žecová
Bedminton – okresné kolo
1. miesto – dievčatá: E. Fábryová, L. Némethová, J. Tardová, 2. miesto – chlapci:
J.Belinský, D.Boďo, P. Nemec,
Piráti krásy – recitačná súťaž
1. miesto – M. D. Ilečková
2. miesto – G. Kozlíková

V našej škole sa dňa 4. 11. 2019 uskutočnilo školské kolo Olympiády v slovenskom jazyku. Žiaci 9. ročníkov si preverili svoje vedomosti zo slovenčiny. Všetci
účastníci získali diplom a vecné ceny.
Vyhodnotenie v kategórii C:
1. Klaudia Hudáková IX.A
2. Monika Jurečková IX.B
3. Jozef Suchý IX.A
4. Alexandra Nina Fecková IX.B
5. Viktória Zajacová IX.B

„Človek je krásny nielen vtedy,
keď má pružný krok. Človek
je krásny podľa múdrosti,
čo zračí sa mu v oku, podľa
vrások a bielych vlasov, podľa
slov, keď ponára sa v hovore
s deťmi do rokov, keď aj on
bol mladý. Človek je krásny
vtedy, keď ho ľudia majú radi.“

popoludnie. Deti na privítanie
potešili starkých kultúrnym
programom a odovzdali starkým vlastnoručne vyrobené

darčeky. Akcia to bola vydarená, vládla slávnostná, nevšedná
atmosféra a tešili sme sa veľmi
hojnej účasti.

Želáme si, aby sme takýchto
krásnych chvíľ ešte spoločne
veľa zažili, aby sme našli mier
v srdci a pokoj duši, aby nás
v ďalších rokoch sprevádzala len láska a porozumenie
v kruhu svojich najbližších
a priateľov.
Kto sa naučí vážiť si šediny,
nemusí sa báť, že zostane
v starobe nepovšimnutý. Nájdime si čas, vľúdne slovo, úsmev
pre starších neustále, nielen
počas októbra.
Eva Maturkaničová
riaditeľka MŠ

A naše deti majú svojich starkých veľmi radi.
Pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším sme našich starkých
pozvali do materskej školy.
Strávili sme spolu krásne

Tekvicové strašidielka
Medzi najobľúbenejšie jesenné aktivity patrí vyrezávanie
a zdobenie tekvíc. Koncom októbra sa všetky triedy zmenili na
jesenné tvorivé dielne.
Rodičia s pomocou svojich ratolestí menili tekvice rôznych tvarov, farieb a veľkostí na strašidielka. Naplno sa prejavila nielen
zručnosť, ale aj ich kreativita a fantázia. Využili šišky, listy,
šípky, ovocie, zeleninu, ale i odpadový materiál a farby. Výtvory
nakoniec skončili pred budovou materskej školy, kde si ich čaro
vychutnávali deti pri príchode a odchode domov. Spoločným
vyrezávaním tekvíc sme a j tento rok utužili vzťahy medzi materskou školou, rodičmi a deťmi.
Eva Maturkaničová, riaditeľka MŠ

Zo života detí z Materskej školy na Štefánikovej ul.
Aj deti z Materskej školy na Štefánikovej 40 zažívajú kopec zaujímavých
chvíľ…V októbri sa deti oboznámili
s tým, ako si jednoducho vyrobiť chutný
a zdravý šalát z ovocia alebo zeleniny.
So svojou pani učiteľkou si spoločne
pripravili všetko, čo k takému šalátu
patrí- mrkvu, jablká, banán, broskyne…
Spoločne všetko poumývali a s pomocou aj nastrúhali a nakrájali. Nakoniec si
samozrejme spravili ochutnávku toho, čo
sa im podarilo.
Taktiež v októbri sa vybrali na zaujímavý výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi.
Niektoré deti z MŠ videli prvýkrát živé

zvieratká, hlavne tie lesné a exotické. Výlet bol organizovaný v spolupráci s Nano
Nagle, za čo im patrí veľká vďaka.
V novembri sa deti so svojou pani učiteľkou vybrali na jesennú brannú vychádzku,
pozorovali okolitú prírodu, jesenné zmeny
v počasí, hľadali zaujímavé prírodniny…
Deti sa takýmto aktivitám veľmi tešia
a stále čakajú, čo si pre nich pani učiteľka
Bc. Iveta Mlynarčíková pripraví. Sme
radi, že sa deťom v materskej škole páči
a chodia tam s úsmevom na tvári…
Mgr. Erika Vlkolinská
riaditeľka MŠ

Š K O L A

Október - mesiac úcty k starším
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Rekonštrukcia budovy ZUŠ v Spišskom Podhradí
Základná umelecká škola v Spišskom
Podhradí od školského roku 2008/2009
sídli v budove na sídlisku Hrad 1138/28,
kde bola presťahovaná z nevyhovujúcich
priestorov budovy na Galovej ulici. Po
viac ako 10 rokoch pôsobenia v tejto budove ju čaká náročná rekonštrukcia.

zasadnutí pedagogickej rady, informoval
pedagogických zamestnancov o pripravenosti náhradných priestorov, do ktorých
sa má škola do vianočných prázdnin
presťahovať. Tanečný odbor počas rekonštrukčných prác bude pôsobiť v kongresovej sále na sídlisku Hrad, ktorá je už

vanie hudobného odboru bude prebiehať
v priestoroch budovy kongresovej sály
na sídlisku Hrad, vedľa učební odboru
audiovizuálnej a multimediálnej tvorby,
ktoré sa dokončujú. Pán primátor zároveň
informoval aj o samotnej rekonštrukcii,
začiatok ktorej je naplánovaný na január
2019 s tým, že od septembra 2019 by už
mala škola začať svoju činnosť v nových,
zrekonštruovaných priestoroch.
Primátor mesta zároveň uviedol, že napriek týmto podmienkam počíta s tým, že
škola bude aj počas rekonštrukcie budovy
podľa možností participovať kultúrnym
programom na podujatiach organizovaných mestom. Riaditeľ školy Mgr. Štefan
Genčúr, DiS. art. ho uistil, že zamestnanci
školy urobia maximum pre to, aby škola

Grafická koláž starej a novej budovy, autor Mgr. Vladimír Kubovčík.

na tento účel pripravená. Výtvarný odbor
a predmet Hudobná náuka sa budú vyučovať v priestoroch na ulici Starý jarok
44 vedľa knižnice. Individuálne vyučo-

Predám samostatne stojacu chladničku s mrazničkou.
Výška cca 180 cm. Používaná, funkčná. Dôvod predaja,
je kúpa väčšej. Cena dohodou. 0905 311 115
Predám sedaciu supravu 3+1+1 v zachovalom stave.
Je rozťahovacia. Dôvod predaja je kúpa nového nábytku.
Cena 100 €. 0948 105 408
Predám 5.1 domáce kino Samsung HT-D555.
Plne funkčné s komplet príslušenstvom. Cena 100 €.
0948 105 408
Hľadám knihu „Spišské Podhradie výberový slovník
nárečových výrazov - Edmund Hleba 1996“ a mal by záujem ju predať alebo podarovať. 0907 443 519 (V. Šolc).

aj počas tohto obdobia zabezpečovala
kvalitné kultúrne programy realizované
v spolupráci s mestom.
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD.

Slza v smútku stečie po tvári, bolesť
v srdci zabolí. Čo nám bolo drahé, osud
nám vzal, ostali len spomienky a v srdci
žiaľ. Ten, kto Ťa spoznal, si spomenie,
ten kto Ťa mal rád, nezabudne. Ani čas,
ktorý uplynul, nezahojí ranu v našich
srdciach.
25. 3. 2020 uplynie 5 rokov, čo nás
navždy opustil náš manžel, otec, dedko
a svokor Imrich GLEVICKÝ.
S úctou a láskou spomínajú manželka Margita, syn Peter s manželkou Máriou, dcéry Ľudmila a Martina s manželom Štefanom,
vnúčatá Erika, Martin, Daniel, Juraj, Katarína a Štefan.

S P O M I E N K Y

R I A D K O V Á

I N Z E R C I A

Rekonštrukcia budovy ZUŠ a s tým
súvisiace sťahovanie školy do náhradných priestorov bolo aj jedným z bodov
na zasadnutí pedagogickej rady dňa
12. 11. 2019. Primátor mesta MVDr. Michal Kapusta, ktorý sa zúčastnil na

Š P O R T
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Čo sa týka mládežníkov, vládne vcelku
spokojnosť, po problematickej minulej sezóne prišlo v doraste k zlepšeniu,
momentálne sú v tabuľke svojej súťaže
na peknom 2. mieste za lídrom zo Svitu.

IV. liga Sever - dospelí
1 MŠK Sp. Podhradie
2 TJ Župčany
3 FK Gerlachov
4 FK Soľ
5 MŠK Medzilaborce
6 MŠK Spišská Belá
7 OFK Kračúnovce
8 MFK Slovan Sabinov
9 ŠK Záhradné
10 FK Demjata
11 MFK Stará Ľubovňa
12 FK Svit
13 TJ Sokol Ľubotice
14 FK Nižný Hrušov
15 OFK - SIM Raslavice
16 OŠK Fintice

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

13
9
9
8
8
8
7
6
7
6
6
5
5
5
5
3

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

2
3
4
6
7
8
6
5
7
7
8
7
9
9
9
13

37:17
37:25
37:25
28:20
24:26
31:24
22:23
27:22
31:30
26:30
24:25
25:31
24:27
22:28
20:27
16:51

30. 10. 2019 sme organizovali akciu Halloweenska párty, ktorá sa uskutočnila v priestoroch klubu SOVA.
kde pre ne bolo pripravené aj sladké
potešenie. Ďalej nasledovalo hľadanie
pokladu formou indícií, cez ktoré sa mali
naše strašidlá prepracovať až k nemu. Po
úspešnom nájdení pokladu sme sa všetci
vrátili k šanteniu na tanečnom parkete. Na

F U T B A L O V Ý

41
32
31
27
26
25
25
24
24
22
21
20
18
18
18
10

Halloweenska párty
Hlavnou podmienkou tejto párty boli
kostýmy strašidiel. Deti boli kreatívne
a prišli vo veľmi zaujímavých maskách
napr. maska sestričky, zombíka a nechýbala ani čarodejnica. Deti sa počas celej
doby zabávali v spoločenskej miestnosti,

M E S T S K Ý

Mgr. V. Šolc

záver večera sme spolu s tajnou porotou
(Terézia Slebodníková, Matúš Mačak) vybrali 3 najlepšie masky: 1. miesto Vanesa
Kašprišinová, 2. miesto Simona Sekulová,
3.miesto Julka Klímová.
Jana Slebodníková

A K T I V Í T

V súčasnosti už prebieha dlhá štvormesačná prestávka, zranení hráči budú mať dostatok času na vyliečenie a ostatní dokonale zregenerovať pred začiatkom zimnej
prípravy v januári. Jarná časť sa začína
18. kolom 22. marca 2020, kedy vycestujeme v šlágri kola do druhých Župčian.
O postupových ambíciách je stále zložité
a predčasné rozprávať, dôležité bude, akú
skladbu bude mužstvo mať v marci. Ako
je to všade bežné, určite sa nevyhneme
nejakým pohybom v kádri smerom dnu
aj von. Čaká nás ťažká druhá polovica
sezóny, ktorú máme dobre rozbehnutú.
Sme ale poučení z tej predchádzajúcej,
kedy sme tiež zimovali na čele tabuľky
a časom nás preskočil Poprad B, ktorý si
už potom nenechal ujsť postup aj vďaka
našim zaváhaniam.

Základom je, že došlo u nich k zlepšeniu
tréningovej morálky, čo sa aj prejavilo na
výsledkoch a hernej kvalite. Žiaci, starší
i mladší, sú v tabuľkách v ich horných poloviciach a predovšetkým u nich dochádza
k hernému progresu oproti minulosti, čo
je potešiteľné. Tešia nás aj najmladší futbalisti – prípravkári, ktorí sú na 1. (U11),
resp. 2. mieste (U10) v porovnaní so súpermi z Levoče, Krompách a Sp. Hrhova.

V O Ľ N O Č A S O V Ý C H

Keďže prvé miesto je prvé miesto, hodnotenie je určite kladné a v tíme i v celom
klube vládne veľká spokojnosť s doterajším účinkovaním. Ako každé mužstvo,
ani my sme sa ale nevyhli drobným
zaváhaniam. Mrzia trošku domáce straty
bodov so Župčanami (3:3) a Gerlachovom (1:1), pohľad na tabuľku prezrádza,
že toto asi budú naši najvážnejší súperi
v boji o prípadný postup do vyššej súťaže.
Výsledkový výbuch sme zažili v Sp. Belej
(prehra 0:4) na konci jesene, kde sme sa
v chladnom počasí a silnom vetre nedokázali presadiť proti výborne pripravenému
súperovi. Po tejto prehre sme sa ale doká-

zali zmobilizovať a v poslednom novembrovom zápase sme porazili nováčika
z Demjaty v kádri s bývalým reprezentantom Stanislavom Šestákom.

O D D E L E N I E

Jesenná časť sezóny 2019/2020 je za
nami, môžeme teda hodnotiť vystúpenie
našich futbalistov v 4. lige sk. Sever. Naše
mužstvo MŠK Spišské Podhradie je po 17
zápasoch (15 jesenných zápasov + 2 jarné
predohrávky) na priebežnom 1. mieste
so ziskom 41 bodov a zároveň najlepším
skóre 37:17. Najlepším strelcom je zatiaľ
Tomáš Komara, ktorý strelil 11 gólov (4.
najlepší strelec súťaže), čo je výbornou
vizitkou pred nášho tvorcu hry a zároveň trénera. Za nami sú v tabuľke druhé
Župčany so stratou deviatich bodov a tretí
Gerlachov s 10-bodovým mankom.

K L U B

Futbalové hodnotenie jesene
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OMAĽOVÁNKA PRE NAJMENŠÍCH

SUDOKU
2
3
5

7
6 9
2 3

8
5
3
7

4
5
6

4 3

5
9 7 6
8
7
4 2

2
9 2 3
4 7
6
6 9
3
2
4
7
4
6 2
7

8

4
2
5
8

6
8
9 3 5

KRÍŽOVKA

Uzávierka
ďalšieho vydania
je 31. 1. 2019

Podhradčan - občasník mesta Spišské Podhradie. Evidenčné číslo MK SR - EV 5760/19. Náklad 1.000 ks. Poradové číslo 5/2019. December 2019. 1. ročník.
Nepredajné. Sídlo vydavateľa: Mestský úrad, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie. IČO 00329622. Redakčná rada: Mgr. Jozef Srnka,
Dana Blahovská, Mgr. Vladimír Šolc, Bc. Kamil Jurkovský, Ivan Sokolský. Príspevky môžete zasielať na email: podhradcan@spisskepodhradie.sk alebo
osobne do podateľne MsÚ. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Redakcia nezodpovedá za obsah doručenej inzercie a vyhradzuje si právo doručené
prípevky upraviť, skrátiť alebo aj neuverejniť. Texty neprešli jazykovou úpravou. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafiky
akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané. Grafický návrh, spracovanie a tlač © ywan.sk.

Mesto
Spišské Podhradie
vás pozýva na

vstupné

25

€

XII. MESTSKÝ
REPREZENTAČNÝ

konaný pod záštitou primátora mesta

PIATOK | 19:00

Kongresová sála mesta
Hudobná skupina

RUŽOVÝ PANTER

DUO

SPIŠ

ŽIACI

ZUŠ

Mestský úrad Spišské Podhradie 053 / 4195 111, Mestské kultúrne stredisko 0908 98 23 48

Mesto Spišské Podhradie, Mestské kultúrne stredisko, Mestský športový klub
a oddelenie voľnočasových aktivít pri MsKS
vás srdečne pozývajú

KULTÚRNE
PODUJATIA

ŠPORTOVÉ
PODUJATIA

5. 12. štvrtok 8.00 h

21. 12. sobota 8.00 h

vianočný punč 15.00 h, Mikuláš 15.30 h

telocvičňa Kotolňa

VIANOČNÝ FLORBALOVÝ
TURNAJ DOSPELÝCH

VIANOČNÉ TRHY
MIKULÁŠ

8. 12. nedeľa 15.30 h
ADVENTNÝ KONCERT

stredtnutie s primátorom mesta
kino Slovan

v našom meste

11. 12. streda 16.00 h
VIANOČNÝ DAR

benefičný koncert, účinkujú Michal Smetanka,
Ľudová hudba KuFer,
Detský spevácky zbor Villa Saxorum
Výťažok poputuje na pomoc pre Sabínku a Kristiánka
kino Slovan

17. 12. utorok 15.30 h
VIANOČNÁ HVIEZDIČKA

účinkujú žiaci ZŠ Palešovo námestie
kino Slovan

19. 12. štvrtok 18.00 h
PÁSLI OVCE VALASI

vianočný koncert ZUŠ, katedrála Sp. Kapitula

20. 12. piatok 11.00 h
MAŤKO A KUBKO

divadelné predstavenie
kino Slovan

31. 12. utorok 24.00 h
SILVESTER / OHŇOSTROJ

Mariánske námestie

21. 12. sobota 9.00 h

TURNAJ MLÁDEŽE PODBRANISKA
V MALOM FUTBALE
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA

umelá tráva, ZŠ Školská 3

23. 12. pondelok 9.00 h
FLORBALOVÝ TURNAJ ŽIAKOV

telocvičňa Kotolňa

27. 12. piatok 9.00 h

TURNAJ V MALOM FUTBALE ŽIAKOV

telocvičňa Kotolňa

28. 12. sobota 9.00 h
22. ROČNÍK POLMARATÓNU
SLOBODNÍ - ŽENATÍ

telocvičňa, ZŠ Školská 3

30. 12. pondelok 9.00 h

SILVESTROVSKÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ

telocvičňa Kotolňa

3. 1. piatok 9.00 h

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
PODHRADČANOV
DETÍ A DOSPELÝCH

telocvičňa Kotolňa

