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Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS)

Skôr, ako o ľuďoch rozhodneš, poraď sa s nimi
Sociálne služby sú pre mnohých ľudí dôležitým prostriedkom
zabezpečenia pomoci v životných situáciách, ktoré z rôznych
dôvodov nedokážu zvládnuť sami. Komunitné plánovanie
sociálnych služieb (KPSS) je spôsob ako spoločne utvárať
a udržiavať sociálne priaznivé prostredie pre všetkých, ktorí
potrebujú pomoc alebo podporu.

Dotazník je možné vyplniť aj elektronicky na
web stránke mesta (pozri QR kód). Veríme, že
Vám záleží na rozvoji sociálnych služieb v našom meste a vyjadríte svoj názor v čo najväčšom počte, za čo Vám vopred ďakujeme.
Mgr. Milada Kapustová, Ing. Tatiana Kamenická
sociálne oddelenie MsÚ

Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb je jednou
z originálnych kompetencií obce. Túto povinnosť ukladá obciam
zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Špecifické miestne demografické a ekonomické podmienky
určujú, aké služby sú potrebné a aké služby je možné z dostupných finančných zdrojov zaistiť. Pri KPSS sú zohľadňované
tieto miestne podmienky v maximálnej miere a to hlavne tým, že
dôležitou súčasťou plánovania je aj analýza potrieb užívateľov
služieb.
Obraciame sa preto na Vás, milí občania, s prosbou o spoluprácu
pri príprave KPSS na roky 2021-2030 prostredníctvom vyplnenia
dotazníka, ktorý je prílohou tohto vydania Podhradčana a dôležitým podkladom k vypracovaniu KPSS. Stačí vyplniť jeden
dotazník za celú domácnosť (hlavne u viacgeneračných domácností).

Pedikúra
Zdravá nožička
OTVORENÉ OD

2. 1. 2020

R-Nails

MANIKÚRA
A NECHTOVÝ DIZAJN

OTVÁRACIE HODINY
PONDELOK – PIATOK
8.00 – 15.00
PO 15.00 NA OBJEDNÁVKU

0907 99 02 44
Galova 197
(budova Fachman)

0949 521 348
Galova 197

(budova Fachman)

A K T U A L I T Y

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

Úspešné a schválené projekty
V tomto období sme ukončili práce na stavbách:
1. Prestavba a prístavba
časti Materskej školy
Celkové náklady: 600 000,00 €
z EU - 524 600,00 €
Stavebná firma: Alkon. spol, s. r. o.,
Spišská Nová Ves
Stavebný dozor: Ing. Ivan Fejedelem
Účelom predmetnej stavby je rekonštrukcia celého objektu budovy na Starom
jarku 46. Vznikli tam dve nové triedy pre
26 detí, šatne, spálne a denné miestnosti
pre deti s prístavbou spojovacej chodby.
Týmto vznikla jedna budova s jedným
súpisným číslom s kapacitou 146 detí.
Pôvodnú budovu škôlky sme zateplili
zvonku a na povale, vymenili sa svietidlá, vymenili sa staré rozvody kúrenia
a obnovila sa kotolňa. Obnovila sa kuchyňa MŠ. Vybudovalo sa detské ihrisko.

Výmena plechových striech v zadnej časti
traktu budovy. Tieto práce boli realizované z Eurofondov a z vlastných zdrojov sa
realizovali nové vnútorné omietky, podlahy, dvere, rozvody kanalizácie a vodovodu a nové rozvody počítačovej siete.

3. Komplexná obnova
Mariánskeho a Palešovho
námestia
Celkové náklady: 130 000,00 € zo štátneho rozpočtu 100 000, 00 € a vlastné zdroje
30 000,00 €.
Stavebná firma: Kameň Spiš
spol., s. r. o., Jablonov 40
Stavebný dozor: Ing. Peter Palenčár

cieľ Zintenzívnenie trvalo udržateľného
využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.
Zámerom projektu je podpora cestovného
ruchu v našom regióne a zviditeľnenie
priestoru Spišského Jeruzalemu / Pažice,
Sivej Brady, Spišskej Kapitule/ a zároveň
dobudovanie infraštruktúry – turistických
chodníkov, opravy národných kultúrnych
pamiatok a vybudovanie parkoviska nad
Spišskou Kapitulou. Mesto vybudovalo
veľké záchytné parkovisko nad Spišskou
Kapitulou. Parkovisko s kapacitou 80
osobných automobilov a 6 autobusov
s prepojením na Spišskú Kapitulu, Spišský Jeruzalem a Biskupskú záhradu.

Miestom realizácie bola plocha pred
mestským úradom. Lokalita je situovaná
v pamiatkovej zóne – Spišské Podhradie
číslo –ÚZPF 74. Priestor je obnovený,
vydláždený andezitovými kockami s celkovou plochou obnovy 1 400 m².

5. Obnova cesty
III. triedy do Katúň

2. Zníženie energetickej
náročnosti administratívnej
budovy Meštiansky dom
Mariánske námestie 34
Celkové náklady: 400 000,00 €
z EÚ 286 133,22 €
Stavebná firma: MIGI spol., s. r. o.,
Matejovce nad Hornádom
Stavebný dozor: Ján Molčan
Účelom predmetnej stavby bola 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,
rekonštrukciú vykurovania a inštalovanie
vzduchotechniky. Odstránenie vlhkosti na
obvodových vonkajších stenách.

4. Kultúrno-duchovný turizmus
miest Spišské Podhradie
a Głogów Małopolski.
Celkové náklady na parkovisko:
320 000,00 € zo štátneho rozpočtu a z EÚ
297 950,52 €.
Stavebná firma: Strabag s.r.o, Mlynské
Nivy 61/A - oblasť Východ.
Stavebný dozor: Ing. Ivan Fejedelem
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

Komunikácia do mestskej časti Katúň je
komunikácia III. triedy a prechádza dvomi krajmi Prešovským a Košickým.
Tohto roku Prešovský samosprávny kraj
zrealizoval obnovu asfaltového povrchu
2,5 km dlhého úseku. Obnova sa týkala
Májovej ulice a pokračovala ďalej za
mestom do mestskej časti Katúň.
V roku 2015 Košický samosprávny kraj realizoval obnovu svojej časti komunikácie.
Za tieto investície veľmi pekne ďakujeme
Prešovskému samosprávnemu kraju a Košickému samosprávnemu kraju.
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Úspešné a schválené projekty
V tomto období sme začali nové stavby:
1. Multifunkčné športovisko
pod Spišským hradom

3. Rekonštrukcia verejných
priestranstiev na Kúpeľnej ulici

Celkové náklady: 174 593,65 €
z rozpočtu PSK 87 498,00 €.
Stavebná firma: StavStar, s. r. o.,
Granč - Petrovce, Hlavná 59/42
Stavebný dozor: Ing. Ivan Fejedelem
Začiatok realizácie: september 2019
Termín ukončenia: december 2019

Celkové náklady: 16 0003,36 €
z rozpočtu SR 12 000,00 €.
Stavebná firma: CBR s.r.o, Hollého 29,
083 01 Sabinov

Mesto získalo finančnú podporu z Prešovského samosprávneho kraja z Výzvy pre
región na vybudovanie Multifunkčného
športoviska pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie

Mesto získalo finančnú podporu z Úradu
podpredsedu vlády SR z akčného plánu
pre menej rozvinutý okres Levoča. Zámerom je prepojenie historického centra
mesta – pamiatkovej zóny s mestským
mlynom – s múzejnou expozíciou – technickou pamiatkou zapísanou do zoznamu
UNESCO.

4. Zvýšenie návštevnosti
mesta prostredníctvom
obnovy pamiatky
UNESCO – budovy mlyna

2. Oprava budovy výhrevne
motorového vlaku
Celkové náklady: 29 999,98 €
z rozpočtu SR 26 000,00 €.
Stavebná firma: PROFIROB s.r.o,
Vajanského 4, 080 01 Prešov
Stavebný dozor: Ján Molčan
Začiatok realizácie: september 2019
Termín ukončenia: november 2019
Mesto získalo finančnú podporu z Úradu
podpredsedu vlády SR z akčného plánu
pre menej rozvinutý okres Levoča. Zámerom je obnova budovy – výmena strešnej
krytiny, dažďových zvodov, vonkajších
omietok.

Celkové náklady: 16 073,34 €
z rozpočtu SR 12 000,00 €.
Firma: elektroinštalácia:
ESTEA elektro s.r.o, Hviezdoslavova
1224/43, 053 11 Smižany
dodávka informačných drevených panelov:
Miroslav Melcher, 8. mája 1042/25,
059 71 Ľubica
Mesto získalo finančnú podporu z Úradu
podpredsedu vlády SR z akčného plánu
pre menej rozvinutý okres Levoča. Zámerom je výmena elektrických rozvodov
a osvetlenia. Umiestnenie výstavných
drevených panelov v múzejnej expozícii
mestského mlyna v Spišskom Podhradí.

5. Protipovodňové opatrenia po
Mimoriadnej situácii 16. 6. 2019
Mesto zobralo úver na financovanie aj
týchto protipovodňových opatrení po Mimoriadnej situácii a povodni 16. 6. 2019,
ktoré spôsobili škody na majetku mesta. Zároveň sa snažíme predísť týmto
nepríjemným a deprimujúcim stavom,
ktoré nám prináša globálne otepľovanie
a nepredvídavé zmeny počasia.

Predpokladané náklady po verejnom
obstarávaní: 104 950,96 € s DPH
Stavebná firma: UNISTAV s.r.o, Prešov
Stavebný dozor: Ing. Peter Palenčár
Začiatok prác: október /november 2019
Predpokladaný termín ukončenia: máj
2020
SO.01 – Kúpeľná ulica
Predmetom je odvodnenie ulice z dôvodu
zatekania z prívalových dažďov. Princíp
spočíva vo výkope ryhy v hĺbke 1 m
pre osadenie odvodňovacieho potrubia
DN300. Následne sa povrch zasype
a upraví. Celková dĺžka je cca 170 m.
SO.02 – Galova ulica
Predmetom je odvodnenie ulice z dôvodu
zatekania z prívalových dažďov. Princíp
spočíva vo výkope ryhy pre osadenie dažďového rigola s poklopom cez cestu, súčasne rekonštruujeme jestvujúcu dažďovú
kanalizáciu výmenou potrubia, jestvujúce
rigoly sa obnovia a vytvorí sa prechod potrubia až s napojením na recipient potoka.
Súčasťou stavebných prác bude aj obnova
chodníka a osadenie zábradlia.
SO.03 – Komenského ulica
Predmetom riešenia je odvodnenie ulice
z dôvodu zatekania z prívalových dažďov.
Princíp spočíva vo výkope ryhy pre osadenie odvodňovacích žľabov s kovovým
roštom s vyvedením na voľný terén za
obývanou časťou mesta.

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.
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

S P R A V O D A J S T V O
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Komenského ulica… od jednej križovatky po druhú
Keď už bolo v rodinných
domoch a v záhradách pri nich
počas leta čo najviac poopravované a vylepšené, súhlasili
sme – my – obyvatelia poslednej koncovej časti Komenského ulice od jednej križovatky
po druhú, že sa všetci stretneme, zabavíme a oddýchneme si
pri „Susedskom guláši“.
S touto myšlienkou sa už dlhší
čas pohrával jeden z našich
mladých susedov, Pali C., ktorý
túto myšlienku premenil spolu
s nami na skutočnosť. Dátum
akcie sme stanovili na sobotu 21. 09. 2019 a všetci sme
verili na dobré počasie, keďže
v prípravnom týždni bolo v našom regióne prechodné veľmi
studené a veterné počasie až do
piatkového večera. V sobotu
sme sa ale prebudili do príjemného slnečného dňa a teploty
sa opäť vyšplhali na hodnoty
hodné babieho leta. Ráno sa začalo posledným nakupovaním,
úpravou stolov a lavíc, ozdobovaním okolia balónmi, s čím
nadšene pomáhali všetky deti

a napokon samotným varením
gulášu. Jeho príjemná vôňa sa
niesla ulicou spolu so zvukom
mosadzného zvona, ktorý sme
zvolili za komunikačný prostriedok. Zvonenie dopoludnia
pozývalo tých susedov ktorý
guláš nevarili – na ochutnávku
a „doladenie chutí“. Keď už bol
guláš na poludnie dovarený, tak
zaznievalo nepretržité a krásne
vyzváňanie tohto úžasného
nástroja, ktorý nás všetkých
zvolával na oficiálny začiatok.
Po našom „nástupe“ a usadení, nás všetkých slávnostne
s prípitkom privítal organizátor Pali a poďakoval nám za
prejavenú chuť, elán a pomoc
pri príprave tohto nultého
ročníka susedského gulášu.
S príhovorom vystúpila aj naša
susedka Ivka Š., ktorá tiež
s radosťou uvítala tento nápad
a zaspomínala, ako sa v minulosti na ulici veselšie žilo,
ako sme sa častejšie schádzali
pri rôznych životných udalostiach, či sviatkoch počas roka.
Aj preto smelo píšem o akcii
ako o nultom ročníku, preto-

že sme sa všetci jednohlasne
zhodli na tom, že v takejto
aktivite chceme pokračovať
aj v ďalších rokoch. Po guláši
sa rozprúdila vrava, hodovali
sme pri rôznych dobrotách
ktoré sme dopredu ukuchtili
v každej domácnosti, o náladu
sa postaral aj sused Ondrej M.
svojím hraním na harmonike a na rad prišla aj tanečná
zábava. V tanci nás sprevádzali
aj rytmické zvuky zvučného
ozembuchu v podaní susedky
Zdenk, M.A. kým tancovali aj
najstarší obyvatelia ulice, deti
sa vyšantili v karnevalových
maskách, za čo ich sused Mirčes B. obdarovával, ako ináč
než sladkosťami a to špeciálne,
v kostýme septembrového Mikuláša. Tance a spevy striedali
občerstvovania a debaty. V tých
sme zaspomínali aj na susedov,
ktorý už nie sú s nami, tichúčko
sa vytratili z ulice a žijú si svoj,
už večný život. V neskorých
večerných hodinách sme opäť
všetci spoločne poupratovali
celú ulicu a rozišli sa domov
potešení, posilnení, odreagova-

Nelegálne skládky odpadu
Krásna slnečná októbrová nedeľa vytiahla mladú rodinku na prechádzku s víziou
nazbierať šípky na čaj, ktorý zahreje
v čase zimných sychravých večerov.
Šli chodníčkom poza Májová ulicu,
po medzi až k Spišskej Kapitule. Našli
aj šípkový krík, ale objavili aj niečo
nepekné, nechcené, niečo, čo do prírody
nepatrí. Objavili totiž nelegálnu skládku
drobného stavebného odpadu (DSO).
Niekto si dal tú námahu a namiesto
vývozu DSO na zberný dvor takto zhýzdil prírodu. Čierne skládky najčastejšie
vznikajú na opustených, nestrážených
pozemkoch, kde ľudia tak často nechodia. Preto apelujem na nás všetkých, na
obyvateľov nášho prekrásneho mestečka,

všímajme si aj takýchto ľudí, ktorým
nezáleží na prírode, neuvedomujú si,
že svojim počínaním môžu prispieť
k zvyšovaniu poplatkov za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad, pretože
tú čiernu skládku mesto musí upratať
a taktiež zaplatiť. V septembri roku
2018 mesto spustilo do prevádzky zberný dvor na Štefánikovej ulici. Slúži pre
obyvateľov a podnikateľov Spišského
Podhradia a mestskej časti Katúň. Zberný dvor bol vybudovaný aj preto, aby
nevznikali takéto čierne skládky, aby
sme si chránili prírodu, aby sme mali
čisté domovy.
Mária Kamenická
Správa majetku
a odpadového hospodárstva

ní a spokojní, že sa nám podarilo spojiť pre dobrú spoločenskú
vec bez predsudkov a že sme si
dokázali a potvrdili, že susedské vzťahy naozaj stoja za to,
aby sa utužovali, umocňovali,
jednoducho, aby sme si na ulici
ešte väčšmi spolunažívali.
Týmto chcem v mene všetkých
susedov, bolo nás 58 z toho 14
detí, poďakovať vedeniu mesta
Spišské Podhradie za povolenie na zorganizovanie tejto
spoločensko-kultúrnej akcie
a poďakovať aj zástupcovi primátora mesta, pánovi Jozefovi
Komarovi za to, že si našiel čas
a prijal naše pozvanie, pochutil
si s nami na našom susedskom
guláši, pohovoril so susedmi
mladými aj staršími, v tanci
vykrútil susedky a deti potešil
sladkosťou.
Ešte raz ďakujem aj Vám všetkým, susedia z Komenského
ulice… od jednej križovatky
po druhú.
Mgr. Alena Krendželáková
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K U LT Ú R A

Michaela Ella Hajduková

ZLATOVLÁSSKA

Život Sanny Schlosserovej je
utrpením. Pripadá jej ako pomalá
cesta do pekla, lemovaná cintorínom. Nebyť však podivnej udalosti, vyvíjal by sa celkom inak. Keby
nie jej náhlej výnimočnosti, nikdy
by nevidela sterilizovanie žien
a dievčat v Osvienčime, nepodstúpila ponižujúce deflorovanie
v lebensbornskom dome, neokúsila
bolesť na vyšetrovacích stoloch
Clauberga, Schultza a Schumanna,
nespoznala desivý úsmev doktora
Mengeleho, nestratila najlepšiu
priateľku Rivku. …ale ani by
nestretla Gabriela. Gabriela, ktorý
by šiel po ňu aj do pekla. A možno
tam napokon aj šiel.
Emília Beňová

NAVŽDY MOJOU

Odpúšťanie je vraj súčasťou
života, no odpustiť sa nedá všetko.
Lenže, čo urobíte, ak vás príde
požiadať o pomoc rodina človeka,
ktorý vám ublížil najviac? Podáte
im pomocnú ruku, alebo sa otočíte
chrbtom?
Sinéad Moriartyová

DOBRÁ MATKA

Kate kedysi bývala šťastná matka
a milujúca manželka. Po narodení
tretieho dieťaťa sa všetko zmenilo.
Manžel sa vracal z práce k vyčerpanej žene čoraz neskôr, neraz nasiaknutý ženským parfumom. Kate
nezvratný rozpad rodiny psychicky
zničil a pripravil ju aj o strechu nad
hlavou. Napriek ťažkému obdobiu
sa postaví na nohy a je odhodlaná
začať novú etapu života.
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Slnečný mládenec
za Petrom Krupom, spišským umelcom, maliarom, sochárom,
rezbárom, keramikárom, grafikom i divadelníkom, a neúnavným
výtvarným organizátorom
Od roku 1971, kedy začal prednášať levočským humanitným gymnaziálnym triedam
estetickú výchovu, až doteraz, to jest dobré
polstoročie, som ho nikdy nevidel so zvesenou hlavou, trudomyseľného, či apatického,
naopak, vždy kráčal vitálne vystrený, bradou
nahor, s vyjasneným čelom a slnečnou tvárou,
vždy len vpred a vpred, k novým a novým
výtvarným výzvam, k novým materiálom, štýlom a technikám. A to i v časoch, keď už jeho
rovesníci vešali remeslo na klinec, a starali sa
len o svoje dôchodcovské záhradky a starobné
dôchodky, on začínal pliesť prútené plastiky
a vypaľovať figurálne keramiky, a pop ritom
sa mozrejme maľovať, rezať a ryť, vystavovať a organizovať výtvarné dianie na Spiši.
Všetky tie nádherné meditatívne spišskokapitulské Jeruzalemy i poľskoslovenské regionálne plenéry, s nezabudnuteľnými záverečnými
vernisážami, na ktorých, ako ich spiritus
movens, bol vždy úchvatným sprievodcom
a rečníkom, i znalým a zábavným spoločníkom. Forever young. A to už uplynulo takmer
polstoročie. My, ostatní sme už osiveli a oplešateli, ohlúpli a otupeli, ale on zostal stále
tým plavým, energickým a entuziastickým
mládencom, plným živelného elánu a tvorivej
eufórie, snáď len tá blond brada mu trochu
nespoznateľne obelela.
Keď si nám, Peter, písal svoje parte, vyradil
si všetky tie oficiózne strádania a pokánia,
rozlúčky a žiale, slzy a smútky. Odchádzaš

podľa iného scenára, uprostred augusta,
s veselým úsmevom na tvári, mávajúc nám
letným klobúkom, tam, kde „ponuka Jeho
milosrdenstva nikdy nekončí, každé ráno je
nová“. Tvoj prechod na tú druhú, lepšiu stranu bytia, teda vnímame ako Tvoju umeleckú
derniéru, s poďakovaním za plodnú a požehnanú životnú a umeleckú púť, ktorá si zaslúži skôr záverečný shakespearovský divadelný pódiový potlesk a aplauz, než smútočné
stony a slzy. Pretože Vita est breve, ale
Ars longa, a Ty si sa v svojom súkromnom
i služo bnom ži vote plne oddal a zasvätil
službe umeniu, tej svetskej, estétskej ceste
nahor, k transcendentnému Bohu, a teraz iste
pokračuješ v svojej práci, tam, kde si prestal,
tam kdesi v Arkádii, na Parnase, kde spolu
s faunami fúkaš do fláut a fujár, merkúrom
ich plné koše prútim dekoruješ, múzam zas
ich oblé vázy modeluješ, bakchantom vínne
amfory vypaľuješ, a iste i samotnému Apollónovi nejaký malebný obraz namaľuješ,
snáď Spišský hrad, čo povieš?!, schvaľuješ?!
Keďže dnes už si tam, na tej oslávenej, slnečnej strane bytia, príjmi milý Peter, priania
dobrého zdravia a šťastia, a želania množstva ďalších umeleckých úspechov na tej
Tvojej, dočasnosť Vita breve prekračujúcej,
nebeskej ceste Ars longa, od svojich bohémsky priateľov, z tej pozemskej, odvrátenej
strany Mesiaca, z Ľevoči i z Podradza
MUDr. Marián Dzurík

Bezpečné mesto

Projekt bol finančne podporený Radou vlády
Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Daniel Silva

rekonštrukcia kamerového systému

Záhadná Francúzka v odľahlom
mestečku v andalúzskych vrchoch
začína písať nebezpečné pamäti - príbeh muža, ktorého kedysi
milovala v Bejrúte, a dieťaťa. Táto
žena pozná najväčšie tajomstvo
Kremľa. Pred mnohými rokmi sa
KGB podarilo prepašovať na Západ svojho človeka a ten teraz stojí
na prahu absolútnej moci.

Mesto Spišské Podhradie bolo úspešné aj
pri poskytovaní dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu pre
rok 2018. V rámci projektu „Bezpečné
mesto Spišské Podhradie, rekonštrukcia
kamerového systému“ sa nám podarilo
získať dotáciu vo výške 3 900 €, ktorá bola
použitá na modernizáciu záznamového
zariadenia, ako aj výmenu kamier osadených na budove mestského úradu, ktoré
snímajú Mariánske a Palešovo námestie.

DRUHÁ ŽENA

Anna Gondová, mestská knižnica

Obsluhu kamerového systému
mesto zabezpečuje
prostredníctvom
pracoviska „chránená dielňa“, ktorá sídli
na Mariánskom námestí 34 v Spišskom
Podhradí.
Veríme, že aj týmto spôsobom prispejeme
k zníženiu kriminality a budovaniu imidžu
„bezpečné mesto Spišské Podhradie“

OSŠ a žiačky tunajšej bývalej
poľnohospodárskej účtovníckej
školy. Ochotne pomohli vojaci
miestnej posádky i rodičia žiakov. Učitelia z celého okresu
na nedelnej smene stavbárov
dňa 12. XII. 1954 odpracovali
v počte 17 celkom 102 hodín.
Zabezpečovaním pracovných
síl stavba úspešne pokračovala
a do konca augusta 1955 sa
dostala pod krov. Robotníkom
výdatne pomohli mechanizačné prostriedky ako: báger,
buldozér, 3 miešačky na maltu
a betón na elektrický pohon,
cirkulár, vibrátor, 2 výťahy,
žeriav a 3 transportéry. Pod
riadením dobrého vedúceho
stavba školy splnila plán za rok

1955 už koncom novembra,
takže v plnení plánu školskej
investičnej výstavby dostala sa
koncom roku na druhé miesto
na Slovensku, a to za OSŠ vo
Veselom na Orave, ktorá bola
prvá na Slovensku. Propagácia novej školy sa previedla
napísaním článkov do Pravdy,
Priekopníka a Východoslovenského stavbára. Články napísal
riaditeľ školy Magut, ktorému
za jeho pomoc pri stavbe novej
školy dostalo sa uznania v Učiteľských novinách i zvláštnym prípisom Povereníctva
školstva. Nová škola bola
odovzdaná do prevádzky dňa
3. septembra 1956, kedy začalo sa v nej riadne vyučovať.

Slávnostné otvorenie školy
bolo vykonané dňa 9. sept.
1956 za účasti žiakov, rodičov,
učiteľov oboch škôl, zástupcov
ONV, KNV, MNV a občanov,
ktorí na stavbe pracovali. Nová
škola ma 14 tried so všetkým
príslušenstvom, aké má mať
moderná škola: šatne, telocvičňu, laboratória, družinu
mládeže, školskú jedáleň,
kabinety, dielne, úkryty. Stavba
má 23.163 m3 obostavaného
priestoru. Celkový náklad na
stavbu činil 6 161 212,– KČS.
Nová škola, možno povedať, je
najkrajšou budovou tunajšieho
mesta.
(doslovný odpis
z obecnej kroniky)

Stav žiactva i učiteľov
Stredná všeobecnovzdelávacia škola má dňa 1.IX.1960 tento
stav žiactva:
I. stupeň
1.-5. ročníky
278 žiakov
II. stupeň
6.-8. ročníky
210 žiakov
III. stupeň
9.-11. ročníky
84 žiakov
I.tr. večerného štúdia		
14 žiakov
Spolu…		
586 žiakov
Na tejto škole sa v tomto roku prvýkrát otvoril 11. ročník (s maturitou). Zaškolené deti sú z mesta od č. domu 1 až 300 a deti
počnúc 5. ročníkom z obcí: Studenec, Baldovce, Bugľovce a Harakovce. Počet učiteľov 22 (1 učiteľ chybuje).

Minulosť vs. súčasnosť

Základná deväťročná škola má stav žiactva:
I. stupeň
1.-5. ročníky
II. stupeň
6.-9. ročníky
Spolu…		

189 žiakov
285 žiakov
474 žiakov

Žiakov z robotníckych rodín… 268, z roľníckych rodín… 108,
z cigánskych rodín… 8, z iných rodín… 90
Zaškolené deti sú z mesta od č. d. 300 (pribl. do 610) a počnúc
5. ročníkom z okolitých obcí: Bijacovce, Ordzoviany, Beharovce,
Korytné, Dúbrava, Jablonov a Lúčka. Počet učiteľov 20.
(doslovný odpis z obecnej kroniky)

K R O N I K Y

S výstavbou novej školy u nás
sa započalo dňa 12. júna 1954.
Stavbu prevádzal n.p. Pozemné
stavby, závod IV. V Poprade.
Vedúcim bol Vladimír Oravec,
rodák zo Sp. Podhradia, ktorý
viedol stavbu do 31. aug. 1955.
Od 1. sept. 1955 až do ukončenia viedol stavbu Václav
Karbusický,rodák z Poděbrad,
bytom v Hrabušiciach. Stavba
od svojho začiatku zápasila
s nedostatkom pracovných
síl. Preto učitelia tunajších
osemročných škôl urobili
nábor robotníkov pre stavbu
školy nielen v Sp. Podhradí,
ale aj po dedinách pod Braniskom. Pracovali výpomocne
na stavbe aj žiaci I. OSŠ, II.

O B E C N E J

Výstavba novej školy SVŠ
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Jezuiti v Spišskej Kapitule
Spoločnosť Ježišova ako rehoľný rád vznikla oficiálne v roku
1540. Jej členovia - jezuiti
sa venovali hlavne školskej
činnosti a vypracovali dômyselný systém škôl. Okrem tejto
činnosti sa venovali aj činnosti
pastoračnej a k tomu bolo aj
zamerané celé ich štúdium
filozofie a teológie. Na území
Spiša nachádzame mnohých jezuitských pátrov, ktorí ovládali
hneď niekoľko jazykov, medzi
ktorými bol jazyk slovenský,
nemecký a maďarský.
S ich prítomnosťou na Spiši
sa môžeme prvýkrát stretnúť
v roku 1604. Ich povolanie
súviselo s osobou spišského
prepošta Martina Petheho de
Hethes, o ktorom je známe,
že sa zasadzoval o rekatolizáciu na tomto území, pretože v období 16. storočia
až 90% obyvateľov Spiša
prešlo na protestantizmus. Dňa
21. septembra 1604 spišský
prepošt Pethe vystavil listinu,
podľa ktorej mali Spoločnosti
Ježišovej pripadnúť majetky,
ktoré pôvodne patrili kartuziánskemu kláštoru na Skale
útočiska (Kláštorisko). Avšak

prepošt daroval jezuitom aj
niekdajšiu kartuziánsku kúriu
v Levoči. Všetky tieto majetky
a ich výnosy mali byť využité
na chod gymnázia, ktoré mali
jezuiti založiť v ich novej kúrii
v Levoči, ktorú však pre odpor
protestantského obyvateľstva
jezuiti neprebrali a z Levoče
boli s prepošom nútení ujsť.

v roku 1648 a otvorené boli
prvé štyri triedy: parva, principia, gramatica a syntax.

V rokoch 1622 - 1633 pôsobila
tzv. „spišská misia“ v zložení
dvoch pátrov na Spišskom hrade, kam si ich povolala Zuzana
Erdödyová. Následne sa znovu
na Spišskom hrade jezuiti ocitli
vďaka spišskému županovi
Štefanovi Csákymu, ktorý
si ich na toto miesto povolal
po prebratí hradu v roku 1636.

Jezuitskí pátri a aj ich študenti
sa už od samotného otvorenia
gymnázia stretávali s veľkým
problémom, ktorým bolo
ubytovanie študentov, pretože protestantskí obyvatelia
Spišského Podhradia odmietali
ubytovať študentov jezuitského
gymnázia. Preto len asi dvadsať študentov bývalo priamo
v Spišskej Kapitule. Bývali
v budove, ktorá bola v blízkosti prepoštskej záhrady a mnohí
ďalší z nich bývali v okolitých
dedinách Jablonov a Studenec
a odtiaľto do školy dochádzali
každý deň.

V samotnej Spišskej Kapitule
začali jezuiti pôsobiť od roku
1647. Dňa 24. apríla 1647
získali Kaplnku Kristovho tela
(Kaplnka Zápoľských) a niekoľko budov, ktoré boli určené
na založenie ich rezidencie
a gymnázia. Školskej a výchovnej činnosti sa jezuitskí
pátri venovali v Spišskej Kapitule takmer od svojho príchodu. Škola začala fungovať už

Študenti sa zúčastňovali aj
divadelných predstavení, ktoré
sami hrali pre verejnosť a ktoré
boli usporadúvané na významné cirkevné sviatky. V jezuitskom školskom systéme mali
práve divadelné predstavenia
ich študentov významnú úlohu
pri ich výchovnej činnosti.
Školský rok sa zvyčajne začínal
v novembri a máme zmienky
o tom, že v roku 1652 malo

toto gymnázium až 100 študentov. V rezidencii v tom istom
roku pôsobilo až desať jezuitov,
z ktorých traja mali na starosti
vyučovanie v gymnáziu.
V roku 1654 malo toto gymnázium dostatok študentov, no
v tomto roku sa v danej oblasti
rozšírila morová nákaza, kvôli
ktorej pátri prerušili vyučovanie na jeden mesiac. Nakoniec,
podľa slov ich kronikára, sa
nákaza prestala šíriť a obrátila
sa vraj iným smerom, a preto
vyučovanie bolo obnovené.
V roku 1662 vypukla ďalšia
morová nákaza a škola bola
zatvorená od augusta 1662 až
do februára 1663. Počas tohto
obdobia klesol celkový počet
študentov, ktorí pravdepodobne podľahli tejto epidémii.
Jezuitské gymnázium bolo ešte
raz zatvorené, a to v roku 1670
v dôsledku nepokojov, keď sa
na Spiši nachádzali protihabsburskí povstalci. V roku 1672
bolo úplne zatvorené a v roku
1673 bolo prenesené do Levoče, kde jezuiti získali vhodnejšie budovy pre fungovanie
tohto gymnázia.
Po prenesení rezidencie a gymnázia do Levoče v roku 1673
ostala v Spišskej Kapitule pôsobiť tzv. spišská misia, ktorá
sa väčšinou skladala z dvoch
až piatich pátrov a jej úlohou
bolo medzi obyvateľstvom pôsobiť pastoračne. V roku 1701
bola misia znovu povýšená
na rezidenciu a fungovala až
do zrušenia rádu v roku 1773.
Mgr. Monika Bizoňová, PhD.
Viac o téme: Bizoňová, Monika. OMNIA AD MAIOREM
DEI GLORIAM. Pôsobenie
Spoločnosti Ježišovej na Spiši
v 17. – 18. storočí. Kraków
: Towarzystwo Słowaków
w Polsce, 2018. 239 s.
ISBN 978-83-8111-116-4.

Mysleli sme nielen na plné
brušká našich žiakov, ale aj
na skrášlenie priestorov školy.
Zrekonštruovali sa dievčenské
a chlapčenské záchody na
II. stupni. Vďaka sponzorom

a ochotným rodičom sme
ušetrili nemalé finančné prostriedky. Zakúpili sa aj skrine
na prezuvky pre žiakov na II.
stupni. Pevne veríme, že aj to
prispeje k väčšiemu pohodliu
našich žiakov a čistote školského prostredia.

tradičný Krompašský jarmok.
Okrem kultúrneho programu
absolvovali aj vychádzku na
Plejsy. Žiaci I. stupňa uskutočnili turistickú vychádzku
k prameňu v Baldovciach.
Spolu prešli 9 kilometrov
a urobili 16 700 krokov. V rám-

Turistická vychádzka k prameňu v Baldovciach

Pre žiakov pripravujeme akčné
stredy, počas ktorých sa žiaci
zapotia fyzicky, vytvoria niečo
krásne, niečomu sa priučia
alebo si len tak polenošia.
Žiaci už mohli navštíviť mesto
Krompachy, kde sa konal

ci Európskeho týždňa športu
si žiaci vytvorili 4-členné
družstvá a navzájom bojovali
v školskom florbalovom turnaji. Žiaci I. stupňa si pozvali
na návštevu predškolákov
z MŠ a spoločne sa zabavili

pri výchovnom koncerte:
Naučme sa správne triediť
odpad. Všetky krásne sfarbené prírodniny sme využili
počas tvorivého popoludnia
s názvom Farebná a tvorivá
jeseň. Žiaci sa už teraz tešia
na ďalšie zábavné a zaujímavé
stredy. Nasledujúcu stredu
navštívili Zábavnú matematiku
v Prešove a na konci októbra
na nich čaká Halloweenske
popoludnie v knižnici.
Aj týmito aktivity chceme
prispieť k skvalitneniu života
v škole. Prvoradé je, aby sa
žiaci u nás cítili príjemne
a v takomto podnecujúcom
prostredí nasávali nové inšpirujúce vedomosti a zručnosti,
ktoré sú potrebné pre ich život.
Ing. Eva Grigerová
riaditeľka školy

Pestrý september
Naša škola neponúka len strohé
informácie, ale pre žiakov sú
pripravované aktivity počas
vyučovania i mimo neho z rôznych oblastí. Aj keď sa školský
rok len začal, my sme už stihli
mnohé zaujímavé exkurzie,
súťaže a aktivity.
12. – 13. septembra si žiaci II.
stupňa mohli zmerať sily v cezpoľnom behu počas viacúčelového cvičenia na Pažici. Víťazi
postúpili do okresného kola.
Vraví sa: „Koľko jazykov
ovládaš, toľkokrát si človekom.“ Žiaci 5. a 6. ročníka
18. septembra 2019 skúmali
krajiny a jazyky Európy na
Európskom dni jazykov. Najprv
v skupinách vytvárali projekty
o rôznych krajinách. Zistili
základné informácie o štátoch
a ľuďoch, ktorí v nich žijú,
o ich tradíciách, kultúre, typickom jedle, známych osobnos-

tiach a športovcoch, kultúrnych
pamiatkach a základných
slovách. Svoje projekty prezentovali pred svojimi spolužiakmi
z iných tried. Deň sme ukončili
futbalovým zápasom, kde proti
sebe hrali Anglicko – Francúzsko a Portugalsko – Španielsko.
V tom istom čase sa žiaci 7. –
9. ročníka zúčastnili Európskeho dňa jazykov v Košiciach.
Akciu pripravila UPJŠ v Košiciach najmä v podaní poslucháčov Filozofickej fakulty
z Katedry jazykov.
23. – 24. septembra 2019 sme
uskutočnili literárne exkurzie.
Žiaci 6. ročníka navštívili
Lyceálnu knižnicu v Kežmarku, kde sa nachádzajú stovky
prvotlačí zo 16. storočia, množstvo rukopisov a študovali tu
mnohé významné osobnosti.
Popritom sme si prezreli Drevený artikulárny kostol, Nový
evanjelický kostol i Kežmarský

zámok. Žiaci zo 7. a 8. ročníka sa vydali po stopách P. O.
Hviezdoslava a M. Kukučína.
Žiaci 9. ročníka pod vedením
Ing. Jozefa Dindu navštívili
13. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku - Európsku noc výskumníkov
v priestoroch obchodného
centra Max, kde na nich čakal
bohatý vedecko-populárny
program, ktorý pripravili vedci
z Astronomického ústavu SAV
v spolupráci s univerzitami,
ďalšími výskumnými ústavmi

a vedeckými inštitúciami nielen
spod Tatier.
Začiatkom októbra sme sa
zapojili do česko-slovenského
projektu Záložka do knihy
spája školy: List za listom –
baví ma čítať. Našej partnerskej
škole – ZŠ s MŠ Tučapy v Českej republike sme odoslali 48
záložiek z 1. – 5. ročníka a 75
záložiek zo 6. – 9. ročníka.
Už teraz sa tešíme na ďalšie
zaujímavé aktivity.
Mgr. Barbora Labudová

Návšteva Lyceálnej knižnice v Kežmarku

N Á M E S T I E

Letné prázdniny ubehli veľmi
rýchlo. Mnohí oddychovali a vyhrievali sa na teplom
slniečku. My sme nezaháľali
a pustili sme sa do práce.
Pripravili sme všetko preto, aby
sa zriadila výdajná školská
jedáleň pri základnej škole.
S radosťou Vám oznamujeme,
že od 3. 9. 2019 funguje Výdajná školská jedáleň v priestoroch ZŠ na Palešovom námestí 9. Vďaka podpore vedenia
mesta a ústretovej spolupráci so
Základnou školou na Školskej 3, môžeme našim žiakom
zabezpečiť bezplatné, kvalitné,
pestré a veľmi chutné obedy.

PA L E Š O V O

Čo máme nové
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Hrdzovlasá jeseň šantí s našimi žiakmi
Spoznávať históriu priamo
v teréne sme sa rozhodli 4.
októbra 2019 na tradičnej akcii
našej školy, Exkurzia: Hrady,
zámky, kaštiele a iné krásy
Slovenska. Žiaci VI. A, VI.
B a IX. B sa vybrali na málo
preskúmaný kúsok Horného
Zemplína do Humenného.
Naším cieľom bol kaštieľ
v Humennom, nádherná dominanta mesta, ktorú vlastnili
významné šľachtické rody:
Drugethovci, Csákyovci a napokon Andrassyovci. V expozícii múzea sme mohli vidieť

unikátne starožitné zbrane
a brnenia, barokové ikony,
hodnotné obrazy, pôvodný
mobiliár a mnohé ďalšie vzácne zbierkové predmety, ktoré
navodili pocit, že majitelia si

vyšli len niekde na prechádzku a každú chvíľu sa vrátia
späť. V budove kaštieľa sme si
prezreli aj zaujímavú prírodovednú expozíciu, v ktorej
bolo zastúpené vtáctvo, divo

žijúce zvieratá i plazy, či hmyz
z okolia Horného Zemplína.
Do tretice sme si prezreli aj
expozíciu ľudovej architektúry
a bývania – Skanzen Humenné, ktorý je umiestnený takmer
v centre mesta, no i tak skrytý
za parkom kaštieľa.
Exkurzia nám poodkryla kúsok
histórie nášho východného
Slovenska a snáď sme vo Vás
vzbudili dostatočnú zvedavosť,
aby ste i Vy „zablúdili“ do tohto krásneho kúta Slovenska.
Mgr. Mária Dupaľ

Národopisné múzeum Smižany – Krása ornamentu
Tento rok piataci navštívili Národopisné
múzeum v Smižanoch a pod vedením horlivých pracovníčok múzea vypĺňali pracovné listy zamerané na tému: Remeslo
má zlaté dno. Spoznali krásu ornamentov
na krojoch, obrusoch, truhliciach. Vytvárali ornamenty i osobné malé šperkovnice,

ktoré vyfarbili a poskladali. V priestoroch
múzea obdivovali kroje, historické čiernobiele fotografie a zvyky a tradície nášho
ľudu v minulosti. Navštívili aj rodný dom
kpt. Nálepku, pamiatkový objekt, ktorý je
ponímaný ako ukážka typickej roľníckej
usadlosti z prvej polovice 20.storočia.

Je jednou z najstarších expozícii Múzea
Spiša. Sú tu umiestnené osobné veci
hrdinu II. svetovej vojny – brig. gen.rála
in memoriam Jána Nálepku a jeho rodičov,
dokumenty a fotografie, ktoré rozprávajú
o činnosti Jána Nálepku ako študenta,
učiteľa a vojaka. Mgr. Kamila Komarová

Stará Ľubovňa a okolie
Žiaci siedmeho ročníka sa zase vybrali
do Starej Ľubovne, kde si so záujmom
prezreli Staroľubovniansky hrad postavený začiatkom 14.storočia a skanzen.
Ráno síce bolo chladné, ale i to neodradilo žiakov siedmeho ročníka, aby si svoj
poznávací deň nespríjemnili. Veď konečne

boli všetci opäť na exkurzii a spoznávali
ďalšie krásy Slovenska. V autobuse bolo
veselo. Na hradnom nádvorí Staroľubovnianskeho hradu si žiaci zahrali s veľkými
šachovými figúrkami šach a vypočuli zaujímavé rozprávanie o histórii hradu. Počas
prehliadky vykuklo slniečko. Po dvojhodi-

novej prehliadke hradu sa žiaci presunuli
do národopisnej expozícií v prírode, ktorá
predstavuje kultúrne hodnoty etnicky
zmiešaného regiónu severovýchodného
Spiša a severozápadného Šariša. Žiaci si tu
si prezreli 15 starých usadlostí a drevený
kostolík.
Ing. Danica Baranová

Miesto, ktoré si zaslúži návštevu
Medzi Prešovom a Vranovom
nad Topľou sa nachádza mestečko Hanušovce, ktoré sme si
vybrali ako cieľ našej októb-

rovej poznávacej exkurzie.
Deviataci a ôsmaci si pozreli
kaštieľ a vypočuli naozaj pútavý výklad o jeho nevšednom

osude. Súčasťou kaštieľa sú
historická i prírodovedná expozícia. Prehliadka pokračovala
v podzemí, kde sú nainštalované plastiky pravekých ľudí,
remesiel, odevov.
Nemenej zaujímavá bola
prechádzka v archeoparku.
Pôvodne to bol obrovský park,
z ktorého síce zostalo len pár
stromov, zato v ňom vyrástli
praveké a stredoveké obydlia.
Môžete ich navštíviť, dotknúť
sa vecí, aké pravdepodobne

vlastnili naši predkovia, zahrať
si na hudobných nástrojoch
alebo nakŕmiť poníky Dolára
a Maju. Na záver pre nás v archeoparku pripravili tvorivé
dielne. Kým chlapci strieľali
z luku, dievčatá si vyrábali
náramky a prstene.
Strávili sme krásne slnečné
dopoludnie v jedinom živom
archeologickom múzeu v prírode na Slovensku.
Mgr. Lenka Olejová

V ten istý deň sa v kine Slovan uskutočnilo Slávnostné oceňovanie osobností
mesta v štyroch kategóriách: Čestné
uznanie, Cena primátora mesta, Cena
mesta a udelenie Čestného občianstva
mesta. V kultúrnom programe pri tejto
príležitosti vystúpil talentovaný klaviris-

31. augusta 2019 sa žiaci tanečného
odboru ZUŠ pod vedením Bc. Ivety
Rusnákovej, DiS. art. zapojili do zaujímavého podujatia - rekonštrukcie židovskej
svadby Chupy v synagóge v spolupráci
s hudobným zoskupením Mojse Band.
Podujatie sa uskutočnilo v rámci koncertného cyklu Koncerty v synagóge 2019.
Dvojdňový program vyvrcholil 31. augusta 2019 o 20.00 hod. na Mariánskom
námestí pred mestským úradom kultúr-

Primátor mesta MVDr. Michal Kapusta udelil ZUŠ v Spišskom Podhradí pri
príležitosti 770. výročia prvej písomnej
zmienky čestné uznanie.
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD.

Jesenná branná vychádzka
Krásny, slnečný, jesenný deň 16. 09. 2019
sme sa rozhodli s detičkami z triedy Včie-

lok a Mravčekov stráviť v prírode. Prešli
sme kus cesty, až pod náš krásny Spišský
hrad. Počas celej cesty sme objavovali
stále niečo nové. Počúvali sme zvuky
jesennej prírody, pozorovali hmyz, vtáky,
stromy, kríky a krásne sfarbené lístie. Na
lúke pod Spišským hradom sme si našli
pokojné miesto na oddych, detičky sa posilnili dobrotami a džúsom a popritom sme
si vyrozprávali všetky naše nové zážitky.
Detičky z triedy Sovičiek, Myšiek a Mo-

„Tárajko a Popletajka“
Naši predškoláci dostali pozvanie zo Základnej školy Palešovo
námestie 9 na krásne interaktívne vystúpenie zamerané na
ekológiu a separáciu odpadu.
Tárajko a Popletajka sú dvaja
nerozluční priatelia z krajiny
Rozprávkovo a zapojili deti
zo ZŠ a MŠ do sveta separovaného odpadu. Predstavila
sa im medvedica, ktorá ich

prekvapila svojou veľkosťou
ale aj humornými scénkami,
pri ktorých ju podporoval zajko
Separko. Ďakujeme Tárajkovi
a Popletajke za skvelé popoludnie strávené s nimi a zároveň
patrí veľká vďaka pani riaditeľke, Ing. Eve Grigerovej za
pozvanie.
Mgr. Erika Vlkolinská
zástupkyňa riaditeľa MŠ

Š K O L A

nym Galavečerom k 770. výročiu prvej
písomnej zmienky v duchu spájania
Spišského hradu a Spišského Podhradia
v predstavení legendárnych príbehov,
ktoré súvisia s históriou celej lokality.
V galaprograme sa predstavil aj Školský orchester ZUŠ pod vedením Júliusa
Illeša ml., DiS. art. V jeho podaní zaznela
skladba Hearts and Flowers od hudobného
skladateľa, klaviristu a dirigenta, rodáka
zo Spišského Podhradia, Alfonsa Czibulku
a skladba Mikuláša Schneidera – Trnavského Keby som bol vtáčkom, ktorú zaspievala Eva Blašková. Sólo na akordeóne
zahral Andrej Cmorej a na klavíri Anton
Fuchs, DiS. art. Na záver zaznela skladba
Gabriel’s Oboe od Ennio Morricone.
Hrou na hoboji sa predviedol učiteľ ZUŠ
Mgr. art. Tomáš Kvasnica, DiS. art.

týlikov sa vybrali na vychádzku na Spišskú Kapitulu, odkiaľ si taktiež priniesli
kopec krásnych zážitkov.

Š K O L A

30. augusta 2019 sa členovia FS Branisko,
ktorý pracuje v ZUŠ pod vedením Bc. Ivety Rusnákovej, DiS. art. a Ing. Petra
Janigu zúčastnili slávnostnej sv. omše vo
farskom kostole Narodenia Panny Márie
a v ľudových krojoch niesli obetné dary,
čím ozvláštnili a skrášlili celú slávnosť.

ta, učiteľ v ZUŠ Anton Fuchs, DiS. art.,
ktorý svojim vystúpením nadchol nielen
ocenené osobnosti, ale aj publikum.

M AT E R S K Á

Kráľ Belo IV. v listine z 19. 9. 1249 prvýkrát spomína mesto, ktoré obývajú Sasi pod
Spišským hradom – Villa Saxorum Sub
Castro. Mesto Spišské Podhradie si pripomenulo toto výročie množstvom podujatí
počas celého roka. Na týchto akciách participovali aj žiaci a učitelia ZUŠ, ktorí ich
obohatili kultúrnym programom. Oslavy
vyvrcholili v dňoch 30. – 31. augusta 2019.

U M E L E C K Á

Zapojili sme sa do osláv 770. výročia
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Úspešný štart MŠK do novej sezóny
Nový ročník 2019/2020 začal pre naše
A-mužstvo ako z rozprávky. Po zložitej
letnej príprave, keď sa zmenilo zloženie
realizačného tímu po ukončení pôsobenia trénera B. Minďáša prišiel začiatok
súťaže, od ktorého sme nevedeli sami, čo
môžeme čakať. Situácia sa vyvinula nakoniec tak, že hlavným trénerom, ktorý vedie celý tréningový proces, sa stal Tomáš
Komara, náš stredopoliar so skúsenosťami
z Fortuna ligy. Keďže počas zápasov je
na hracej ploche, s týmito povinnosťami
mu vypomáha z lavičky Jozef Komara,
súčasne predseda klubu.
Káder sa počas leta pomenil, ale nie
zásadným spôsobom. Odišiel najlepší
strelec predchádzajúceho ročníka Tomáš
Ferenc do Krompách, Dávid Slejzák do
Rudnian, Pavol Papcun do Levoče, či
Dávid Maliňák do Širokého. Novými,
resp. staronovými tvárami v mužstve sú
Filip Rokyta (návrat z Popradu) a Lukáš

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

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
7
7
6
6
7
6
5
6
5
5
5
4
4
4
3

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

1
2
5
4
4
6
6
5
7
5
6
8
7
7
8
10

31:12
30:20
23:18
28:23
24:19
21:24
23:21
24:20
25:27
23:26
19:23
21:23
19:22
18:21
18:22
13:39

35
26
23
22
22
22
20
19
19
19
18
16
15
15
14
10

Cmorej (SNV). Pomaly sa zabudovávajú
odchovanci z dorastu (Brindza, Sakmár,
Gallovič, Chovanec, Pacák), ktorí sú
z nižšej vekovej kategórie už povolávaní
k A-mužstvu. Podstatné je, že základná
stredová os zostala takmer celá zachovaná, z čoho ťaží celé mužstvo.
V polovici októbra (v čase písania článku)
má MŠK bilanciu v 4. lige bilanciu 10
víťazstiev, 2 remízy a jedinú prehru
z Raslavíc. Do konca jesene nás ešte
čakajú domáce zápasy s N. Hrušovom
a Demjatou, vonku vycestujeme do
posledných Fintíc a k nováčikovi do
Sp. Belej. V súčasnosti je náš náskok
pred Župčanami 9-bodový a s vysokou
pravdepodobnosťou budeme aj zimovať
na prvom mieste v tabuľke. Toto sme už
ale zažili pred rokom, kedy nás potom na
jar preskočila popradská rezerva. Dôležité
bude, aby neprišlo do konca jesennej časti
k zbytočným bodovým stratám, udržať si

IV. liga sk.PT - starší dorast U19
1 FK Svit
11 9 1
2 MŠK Sp. Podhradie 12 7 3
3 TJ Slovan Smižany
11 7 0
4 OFK Vikartovce
11 7 0
5 OTJ Jamník
11 6 2
6 TJ Spišská Stará Ves 11 6 2
7 FK 05 Levoča
11 6 1
8 Slovan Markušovce 11 6 0
9 FK SEZ Krompachy
11 4 1
10 FAM Poprad
11 2 2
11 TJ Tatran Ľubica
11 2 2
12 1. ŠK Spišské Vlachy 11 1 2
13 ŠK Harichovce
11 1 0
14 OKŠ Spišský Hrušov* 0 0 0
*klub odstúpil zo súťaže

1
2
4
4
3
3
4
5
6
7
7
8
10
0

41:10
49:17
48:31
47:31
33:21
25:25
38:19
18:22
32:37
18:43
12:40
18:49
20:54
0:0

28
24
21
21
20
20
19
18
13
8
8
5
3
0

náskok pred prenasledovateľmi a prípadne
ho aj zveľadiť.
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.
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.
Mgr. Vladimír Šolc
Prípravka U10 sk.B
1 FK 05 Levoča
2 MŠK Sp. Podhradie
3 FK SEZ Krompachy
5 FK49 Sp. Hrhov

12
12
12
12

10
9
4
0

0
1
2
0

2
2
7
12

72:30
55:30
53:43
12:89

30
28
13
0

Prípravka U11 sk.G
1 MŠK Sp. Podhradie
2 FK 05 Levoča
3 FK SEZ Krompachy
5 FK49 Sp. Hrhov

12
12
12
12

10
9
4
0

1
1
0
0

1 102:30
2 98:39
8 45:58
12 5:123

31
28
12
0

II. liga sk.D - mladší žiaci U13
1 FK 05 Levoča
9 9
2 TJ Slovan Smižany
9 8
3 FK SEZ Krompachy
9 7
4 1. ŠK Sp. Vlachy
9 5
5 MŠK Sp. Podhradie
9 4
6 FK Svit
9 3
7 FAM Poprad
9 3
8 ŠK Harichovce
9 3
9 FK Vysoké Tatry
9 1
10 FK Veľká Lomnica
9 0

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0

0
1
2
4
4
5
5
5
8
9

69:11
38:6
49:13
39:27
25:15
20:19
23:28
21:33
19:60
4:95

27
24
21
15
13
10
10
10
3
0

II. liga sk.D - starší žiaci U15
1 FAM Poprad
9 8
2 TJ Slovan Smižany
9 8
3 FK SEZ Krompachy
9 7
4 MŠK Sp. Podhradie
9 5
5 FK Veľká Lomnica
9 5
6 FK Vysoké Tatry
9 4
7 FK 05 Levoča
9 3
8 FK Svit
9 2
9 ŠK Harichovce
9 2
10 1. ŠK Sp. Vlachy
9 1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
2
4
4
5
6
7
7
8

49:2
50:8
36:16
39:24
36:34
20:40
17:32
14:36
16:48
7:44

24
24
21
15
15
12
9
6
6
3

Z Á B A V A

ww w .spisske p o dhra d i e . sk
OMAĽOVÁNKA PRE NAJMENŠÍCH

13

SUDOKU
1
9
3 4 7 9
5 7
7 1 2
3
4
8

9 2
3
1
5 7
4

8 5

8 1
3
8
5

7
5

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

Uzávierka
ďalšieho vydania
je 21. 11. 2019
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Oslavy 770. výročia prvej písomnej
zmienky o meste Spišské Podhradie
770 rokov to je veľmi dlhá doba. Je to
čas, ktorý uplynul od prvej písomnej
zmienky o našom meste. Ale táto lokalita
je určite staršia, odborníci by nám to
patrične vysvetlili. Veď len na cintoríne
je hneď na začiatku hrob pozostatkov - 1 800 rokov pred Kristom. Keď si
zoberieme tých 770 rokov – čo je približne 10 ľudských životov a približne 30
generácií určite tu žilo mnoho šikovných
a výnimočných ľudí.

dnes na nás z neba - pán Mgr. Peter Krupa a pán Štefan Longauer.

vyvážene a tieto osobnosti budú príkladom
pre ďalšie obdobia a generácie.

Ďakovanie ľuďom je veľmi dôležité aby
sme si všetci uvedomili, že sám človek
toho veľa nezmôže, ale keď je to s nasadením celej skupiny, celého tímu a je
to s Božím požehnaním, tak je to oveľa
ľahšie. Ale aj napriek tomu sú potrební jednotlivci, ktorí svojim konaním, pôsobením,
vplyvom či príkladom potiahnu ostatných.

Občania mesta mohli posielať návrhy na
ocenenia od januára do konca marca 2019.
Proces výberu bol 4. stupňový. Najprv
bola verejnosť - prišlo spolu 300 nominácií. Tieto nominácie spracovala Kultúrna
komisia pri MZ potom Prípravný výbor
osláv 770. výročia, ktorý bol schválený
poslancami MZ a samotní poslanci, ktorí
13. 6. 2019 schválili jednotlivo každú
nomináciu na ocenenie - čestné uznanie,
cenu primátora mesta, cenu mesta a čestné
občianstvo mesta Spišské Podhradie. Za
tento čas, ktorý uplynul od príprav osláv
už nás dvaja laureáti opustili a pozerajú

Každý je dôležitý a potrebný. Každý
človek má na zemi svoje miesto.

Pri obdarovaní sme išli takou svojou cestou – našou cestou -podhradskou. Každá
ocenená osobnosť dostala med, ktorý
je produktom našich včiel z mestskej
včelnice v Spišskom Podhradí. Perníky napečené z nášho medu v našom
Komunitnom centre – našimi kolegyňami. Novou knihou – Dejiny Spišského
Podhradia vo svetle inštitúcií, ktorej
autorom je Ľuboslav Hromják.

Osobnosti, ktoré boli ocenené sú jednotlivci ale aj skupiny a spolu tvoria jedno veľké
spoločenstvo, ktoré nás všetkých posúva
niekam s Božou pomocou. Čas ukáže kam
- ale myslím si, že cestou požehnanou. Sú
to ocenení ľudia zvnútra ale aj zvonku.
Z verejného života ale aj z duchovného.
Z tretieho sektora – občianske združenia
a neziskové organizácie. Organizácie ale
aj jednotlivci. Riadiaci pracovníci ale aj
robotníci. Verím, že sme ich všetci vybrali

Chcem poďakovať všetkým oceneným,
že prišli na túto slávnosť a prijali tieto
ocenenia. Ďakujem veľmi pekne.
Zároveň sa chcem poďakovať všetkým,
ktorí pomáhali pri príprave tejto slávnosti.
Prípravnému výboru, Kultúrnej komisii,
poslancom MZ, kolegom z mestského
úradu a mestského kultúrneho strediska,
ZUŠ, pánovi dekanovi a moderátorke slávností PhDr. Dáši Uharčekovej – Pavúkovej.
MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta

Zoznam ocenených pri príležitosti 770. výročia
ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA
Mgr. Pavol Lacko
Ing. František Slebodník, i.m.
Mons. PaedDr. Andrej Imrich
J.E.Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.
CENA MESTA
Mesto Vrbové
Mesto Glogów Malopolski
Mesto Ogrodzieniec
Mesto Perečín
Mgr. Stanislav Kamenický
Mgr. Jozef Bača
MVDr. Michal Kapusta
PhDr. Ján Volný, PhD.
Dr. Ivan Borovský
Anton Hockicko
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