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Obnova budovy ZUŠ – Spišské
Podhradie, parcela č. 103/2
Hlavný cieľ projektu:
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy
Dátum začatia realizácie projektu:

01/2019

Dátum ukončenia realizácie projektu: 10/2020
Nenávratný finančný príspevok:

660 714,33 €

Druh projektu:

Dopytovo orientovaný

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
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Úspešné a schválené projekty
v roku 2020.

1. Obnova budovy ZUŠ
na Sídlisku hrad
V auguste 2020 sme úspešne ukončili práce na celkovej rekonštrukcii budovy bývalého kina na Sídlisku hrad pod názvom
- Obnova budovy ZUŠ na Sídlisku hrad,
získali sme z Eurofondov 760 533,39 €
a z rokovania vlády SR v Levoči, ktoré
bolo 17. 1. 2019 sme získali ďalších
135 000 € na tento projekt. Celková
výška tejto investície predstavuje
1 222 000 €.
Táto rekonštrukcia zahŕňala okrem energetických opatrení na Základnej umeleckej škole ako výmena strešnej krytiny so
zateplením strechy a obvodového plášťa,
výmeny svietidiel, výmeny okien aj vybudovanie novej koncertnej sály pre 280
sediacich divákov so šatňami, toaletami
s príslušenstvom so samostatným vchodom a so vstupom aj pre imobilných divákov. Obnovou sa podaril vytvoriť multifunkčný priestor pre všetkých obyvateľov
nášho mesta a blízkeho okolia. V tomto
priestore si určite nájdu uplatnenie všetky
vekové kategórie od najmenších až po
najstarších.
Tento priestor je na prezentáciu nielen žiakov a ich učiteľov, ale pre všetkých ktorí
chcú potešiť ostatných svojím talentom
- hudbou, spevom, tancom, prednesom,
maľbou a podobne. Tento priestor je pripravený na rôzne kultúrne, filmové a divadelné predstavenia. V celom komplexe
vieme zrealizovať rôzne konferencie
a stretnutia spojením koncertnej, kongresovej a tanečnej sály. Celý tento priestor
vie ponúknuť zázemie pre 500 osôb.
Celková obnova týchto priestorov, ktorá
sa podarila spojením viacerých projektov
sa hýbe do výšky 2 000 000,00 €.

2. Hasičská zbrojnica Katúň

Zrekonštruovali sme v našej časti Katúň
bývalý obchod na hasičskú zbrojnicu.
Celková výšky nákladov obnovy činila
33 500,00 €. Výška dotácie z Ministerstva vnútra SR bola 29 900,00 €.

Celková obnova zahŕňala zabezpečenie
statiky budovy, úplná obnova strechy so
zateplením, výmena okien a dverí, vonkajší náter s omietkou a úplná rekonštrukcia vnútorných priestorov.

komplexný celok. 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.
V rámci obnovy kultúrnych pamiatok je
zrealizovaná revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky Biskupskej záhrady,
ktorá je súčasťou mestskej pamiatkovej
rezervácie za účelom realizácie kultúrno-duchovných podujatí a spoločných
cezhraničných aktivít medzi partnermi
práve na tomto mieste.

3. Hasičská zbrojnica
Sp. Podhradie
Obnovujeme budovu Hasičskej zbrojnice
v Spišskom Podhradí. Z Ministerstva
vnútra SR sme získali na obnovu
40 264.06 €. Zatiaľ sme obnovili vnútorné
priestory zbrojnice, vymenili okná a garážové brány. Výraznou zmenou na budove
je nová zateplená fasáda.

4. Kultúrno-duchovný turizmus
Spolu so Spišským biskupstvom
a mestom Glogow Malopolski sme ukončili stavebné práce na projekte Kultúrno-duchovný turizmus miest Spišské
Podhradie a 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.

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.
Aktivity projektu je možné rozdeliť
do 3 okruhov, ktoré spolu tvoria jeden

Obnova kultúrnych pamiatok v meste bola spojená s obnovou Kaplnky
sv. Františka Xaverského a Kaplnky
sv. Rozálie v priestoroch Spišského Jeruzalema.
Celková výška dotácie z projektu Interreg pre naše mesto činí 950 000,00 €.
Investície realizované mestom vo výške
350 000,00 € a investície realizované Spišským biskupstvom vo výške
600 000,00 €.

5. Systém zvozu BRKO

Ukončili sme projekt Zabezpečenie
systému zvozu BRKO v meste Spišské
Podhradie. Celková výška dotácie z Ministerstva. životného prostredia SR je
173 405,40 €.
Mesto zakúpilo nákladný automobil
Man s nadstavbou SEKO 12, ktoré bude
slúžiť na odvoz odpadu, t.j. BRKO zo
zberných nádob na zberný dvor. Mesto
zakúpilo 50 ks zberových nádob (1 100
litrových) a 877 ks nádob (120 litrových), ktoré budú slúžiť na zhromažďova-
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nie BRKO v záujmovom území mesta tak,
aby nevznikali kôpky zeleného odpadu.
Všetok hnuteľný majetok zakúpený prostredníctvom predloženého projektu bude
slúžiť hlavnému cieľu projektu a to zvýšeniu kapacity triedeného zberu BRKO
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vznikajúcich v záujmovom území mesta.
Cieľ bude dosiahnutý zavedením efektívneho zvozu BRKO v meste Sp. Podhradie
na existujúci zberný dvor v Sp. Podhradí
a v Sp. Novej Vsi, ktorá disponuje dostatočnou kapacitou na spracovanie BRKO.
Navýšenie zberu BRKO a triedenia je ale

závislé od existencie funkčného systému zberu BRKO a osvety, vďaka ktorej
budú obyvatelia motivovaní k ochrane
životného prostredia aj medzi samotnými
občanmi mesta, čím zabezpečíme podporu
predchádzania vzniku odpadov.

Úspešné žiadosti o finančné príspevky
Žiadosti o financie z Prešovského samosprávneho kraja
1. Obnova Mariánskeho
a Palešovho námestia
Výzva pre región PSK s názvom Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho
námestia - Spevnené plochy Palešovo
námestie - západ v celkovej výške oprávnených výdavkov 211 874,81 € z toho
dotácia z PSK je 105 937,40 €.
Hlavným cieľom je rekonštrukcia pamiatkovej zóny mesta Spišské Podhradie,
ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou
s vlastným číslom NKP 51 a je zapísaná

vo svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO spolu so Spišským hradom a pamiatkami okolia. Rekonštrukčné práce by spočívali v rekonštrukcii spevnených plôch,
ktoré prepájajú Mariánske a Palešovo
námestie s Galovou ulicou a spevnených
plôch medzi farou a farským kostolom
Narodenia Panny Márie.
Projekt má lokálny a regionálny charakter, je zameraný pre obyvateľov mesta
Spišské Podhradie a jeho blízkeho okolia.
Mesto Spišské Podhradie je prirodzeným
centrom pre obyvateľov okolo Spišského

hradu a Spišskej Kapitule. Mesto sa snaží
vytvárať vhodné podmienky pre obyvateľov z pohľadu pracovných príležitostí, vzdelania, zdravotníctva, školstva,
spoločenského, kultúrneho, duchovného
a športového vyžitia. Spoločne vytvárame podmienky, aby sa v Prešovskom
samosprávnom kraji žilo lepšie, zdravšie,
bezpečnejšie, modernejšie.
Zhotoviteľ: Kameň Spiš, s. r. o., Jablonov 40.
Cena celkom s DPH 211 844,44 €
Stavebný dozor. Ing. Peter Palenčár
Termín realizácie 10/2020 - 09/2021

Žiadosti o financie z Ministerstva kultúry SR „Obnov si svoj dom“
1. Obnova fasády
Starý jarok 42 NKP

s celkovou cenou 15 020,40 €.
Termín realizácie: 10/2020 - 11/2020

Zámerom je obnova omietok a kamenných prvkov na fasáde bytového domu
Starý jarok 42. Výška dotácie 12 000,00 €

2. Obnova Mestského mlyna

Zhotoviteľ: Mgr. Vladimír Bednárik,
Hlavná ulica 59/42, Granč Petrovce

Zámerom je vypracovanie projektových
dokumentácií a postupov na sanáciu vlhkosti v mlyne, ktorý ja národnou kultúrnou pamiatkou. Výška dotácie 9 000,00 €

3. Obnova Rímskokatolíckeho
kostola Narodenia Panny Márie
Rímsko - katolícka cirkev, farnosť Spišské Podhradie, spolu s mestom sa už dlhé
roky snaží o sanáciu vlhkosti a obnovu
kostola Narodenia Panny Márie. Na túto
záchranu prispelo Ministerstvo kultúry
dotáciou vo výške 18 000,00 €.

Žiadosti o financie z Min. život. prostredia SR cez mechanizmus Environmentálneho fondu SR
Boli sme úspešní v projekte „Odvodnenie kalov na ČOV v meste Spišské Podhradie“. Celková výška dotácie je 65 000,00 €.
Dodávateľom technológie je firma Moon Management, s. r. o., Prešovská 359/57, Bratislava 821 02 s cenou 83 640,00 € s DPH

Žiadosti o financie z Ministerstva financií na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok
Boli sme úspešní v projekte Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho
Námestia - Spevnené plochy – Galova I.
etapa.
Schválená výška dotácie je 200 000,00 €.
1. Projekt rieši rekonštrukciu dažďovej
kanalizácie, odvodňovacích rigolov,
obnovu mestskej komunikácie a spevnených plôch, výsadbu zelene. Navrhované

spevnené plochy budú časť z andezitových kociek 140x140x100mm uložených
do vrstvy z ťaženého kameniva, časť
z pravouhlej dlažby a časť z obaľovanej
asfaltovej zmesi. Dažďová kanalizácia
bude zvedená do vpustí a zároveň v tejto
lokalite je navrhovaná výsadba stromov.
Termín realizácie 09/2020 - 12/2021
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
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Ako sme to zvládli
alebo Pandémia koronavírusu v Spišskom Podhradí
Aj napriek súčasnej zložitej situácii, ktorá
nás všetkých postihla ide život stále ďalej.
Pandémia ochorenia Covid-19 a s ňou vyhlásenie mimoriadnej situácie priniesli do
našich životov rôzne obmedzenia, ktorým
musíme čeliť a prispôsobiť sa. Prijali sme
opatrenia a upravili celý režim fungovania
mestského úradu. Boli sme nútení zrušiť
všetky naplánované akcie a naučiť sa
žiť s pandémiou.
Už začiatkom apríla sa v našom meste
vyskytli prvé prípady nákazy koronavírusom. 14. apríla 2020 sa začalo s testovaním obyvateľov. Cieľom testovania bolo
zachytiť prítomnosť nákazy u ľudí, ktorí
mali pozitívnu cestovateľskú anamnézu
a zároveň bývali v rizikovej oblasti, kde
je intenzívnejší kontakt medzi ľuďmi
a je teda zvýšené riziko prenosu nákazy.
Testovanie sa uskutočnilo v dvoch vlnách
a to v mesiaci apríl a v letných mesiacoch,
kde sa potvrdilo 23 pozitívnych testov na
Covid-19.
V spolupráci s Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva Poprad mesto
zabezpečilo testovanie celkovo pre 307
osôb. Vzhľadom na vysoký počet testova-

ných sa odber vzoriek celkovo u 130 osôb
uskutočnil priamo v Spišskom Podhradí,
na zbernom dvore a futbalovom ihrisku. Odber vzoriek prebiehal za aktívnej
účasti zamestnancov sociálneho oddelenia
mestského úradu, ktorí sa stali súčasťou
odberového tímu spolu s Ozbrojenými
silami SR, zdravotníkmi nemocnice v Levoči, pracovníkmi Obvodného oddelenia
Policajného zboru a Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskom Podhradí.
Mesto Spišské Podhradie urobilo ďalšie opatrenia na ochranu najrizikovejšej
skupiny obyvateľstva v čase hroziaceho
šírenia sa koronavírusu a zabezpečilo
v spolupráci s DSS sv. Jána z Boha
v Spišskom Podhradí výdaj obedov pre
seniorov do jednorazových prepravných
obalov. V spolupráci s dobrovoľníkmi zo
Slovenského skautingu v snahe nevystavovať seniorov riziku nákazy ponúklo
mesto pomoc s nákupom potravín,
liekov a drogérie.
V závere by sme chceli poďakovať
organizáciám a dobrodincom, ktorí
v tomto neľahkom čase obdarovali obyvateľov nášho mesta, najmä tých, ktorí

sú najzraniteľnejší. Nadácia Letokruhy
v Kežmarku darovala trvanlivé mliečne
výrobky, ktoré naši sociálni pracovníci
rozniesli osamelým ľuďom vo vyššom
veku, ľuďom z marginalizovanej rómskej
komunity a ľuďom v karanténe na COVID-19. Ochranné rúška a dezinfekčné prostriedky mestu venovali Úrad
splnomocnenkyne vlády SR pre rómske
komunity, Oddelenie regionálnej koordinácie Spišské Nová Ves, Súkromná
spojená škola v Kežmarku a holdingová spoločnosť Eco Investment, a. s.,
Praha, ktorej súčasťou je spoločnosť
Tauris Group.
Aj mesto podalo pomocnú ruku a zakúpilo látky a ďalší materiál potrebný
na výrobu rúšok, do ktorej sa zapojili
niektorí zamestnanci mestského úradu,
ako aj niekoľko zamestnancov škôl
v pôsobnosti mesta Spišské Podhradie.
Zároveň chceme vyjadriť veľkú vďaku
jednotlivcom a skupinám, ktorí v tomto období pomohli a naďalej pomáhajú
mestu a prispievajú tak k ochrane zdravia
nás všetkých.
Sociálne oddelenie MsÚ (krátené)

Riziko nárastu prípadov domáceho násilia
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade aj v čase situácie pandémie COVID-19 upozorňuje na riziko nárastu prípadov domáceho násilia.
Domáca izolácia v spoločnom
priestore s násilníkom môže
spôsobiť stupňovanie agresívnych prejavov násilníka
a zároveň môže predstavovať
prekážky na vyhľadanie pomoci a kontaktovanie Policajného zboru, nakoľko obeť je
pod dohľadom násilníka.
Z dôvodu zvýšenia nárastu
rizika prípadov domáceho
násilia Policajný zbor:
1. upozorňuje obete, že domáce násilie neprestane samo
a môže sa stupňovať,

2. odporúča obetiam neváhať
a kontaktovať Policajný
zbor na telefónnom čísle
158, ktoré je dostupné
nepretržite, pričom na
telefonické kontaktovanie
môžu vyžiť situácie bez
prítomnosti násilníka
v domácnosti, pripadne
situácie, kedy sa sami
môžu vzdialiť z domácnosti
bez priamej prítomnosti
násilníka, napríklad vysypanie
odpadkov, vyprázdnenie
poštovej schránky, nákup
potravín, liekov a podobne,

3. odporúča, aby obete
o domácom násilí nemlčali
a ak majú možnosť, aby sa
zdôverili inej osobe (nemusí
to byť príbuzný, môže to byť
akákoľvek iná osoba, ktorej
dôverujú, napr. kamarátka,
susedia a podobne),
4. dáva do pozornosti bezplatnú non-stop Linku pre
ženy zažívajúce násilie
0800 212 212; poradkyne tejto
linky disponujú informáciami
o pomáhajúcich organizáciách
a sú pripravené poskytnúť

obetiam rady a odporúčania na
riešenie situácie,
5. apeluje na občanov, ktorí
majú poznatok o tom, že v ich
okolí dochádza k domácemu
násiliu, aby neváhali ihneď
kontaktovať Policajný zbor na
telefónnom čísle 158; oznámenie domáceho násilia polícii môže zabrániť v pokračovaní násilia a tým ochrániť
obete domáceho násilia.
plk. Ing. Ján Dubňanský
riaditeľ
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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.
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Spomienka na rodáka
9. septembra 2020 sa v Kongresovej sále
uskutočnila výročná členská schôdza Mestského spolku Slovenského červeného kríža
za účasti členov mesta Spišské Podhradie.
V úvode schôdze sme si minútou ticha uctili pamiatku nášho dlhoročného člena Jána
Sopka, ktorý naše rady opustil nečakane dňa
17. júna 2020.

bol od r. 2006. Za svoju nezištnú humánnu
pomoc ľuďom získal ocenenia Slovenského červeného kríža, konkrétne Medailu
prof. MUDr. Jána Kňazovického za viac
ako 100 odberov, ktorej predchádzali plakety bronzová, strieborná, zlatá a diamantová. V roku 2018 mu bol Územným spolkom Slovenského červeného kríža Spišská
Nová Ves odovzdaný Ďakovný list SČK.

Práca na poli darcovstva krvi je jednou
z hlavných priorít Slovenského červeného
kríža a práve Ján Sopko bol už od roku 1974
dlhoročným dobrovoľným, bezpríspevkovým darcom tejto vzácnej tekutiny. Krv
daroval 131-krát. Okrem darovania krvi
bol tiež 20-kát darcom krvnej plazmy
a registrovaným darcom kostnej drene.
Členom Mestského územného spolku SČK

Prvá pomoc je služba, ktorá má globálny
i regionálny charakter. A práve ľudia, ktorí
dávajú vzácnu tekutinu tým, ktorí ju potrebujú, sú pre nás vzorom a ostávajú v našich
mysliach aj naďalej. Pridaj sa k nám a staň
sa členom Mestského územného spolku SČK
a bezpríspevkovým darcom krvi. Ďakujeme…
Ing. Danica Baranová, členka MS SČK

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

Jeseň, pani bohatá
V jeseni naše záhradky a políčka, na ktorých
sme usilovne pracovali, odmenili sa nám
svojou bohatou úrodou. Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
a Základná organizácia Jednoty dôchodcov
na Slovensku sa preto rozhodli usporiadať
výstavu ovocia, zeleniny a kvetov, ktorá sa
konala v budove Nano Nagle na Galovej
ulici v dňoch 18. a 19. 9. 2020. Naši členovia aj nečlenovia, obyvatelia mesta priniesli
svoje dopestované produkty, ktoré sme
spoločne naaranžovali. Prekvapil nás záujem
obyvateľov a počet zapojených záhradkárov
a pestovateľov, veru mali sa čím pochváliť,
za čo im vyslovujeme veľké poďakovanie.
Poďakovanie patrí aj členom oboch základných organizácií, ktorí nezištne pomáhali.
Ďakujeme aj predstaviteľom mesta za ich
podporu. Výstavu sme oživili aj ľudovými
krojmi, rôznym náradím, používaným pri

Túto knihu si môžete zakúpiť

v Turistickom informačnom centre
Mariánske námestie 34, Spišské Podhradie

Cena: 13,–

práci v záhrade a na políčku, čo bolo zaujímavou atrakciou pre deti z MŠ a školského
klubu detí z I.a II.ZŠ. Záujem ľudí, ktorí
výstavu navštívili a pochválili, nás povzbudil
do ďalšej práce.
Mária Barbuščáková, predseda ZO JDS
Ing. Viera Gondová, predseda ZO SZZ
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Defibrilátor, ktorým možno zachrániť ľudský život
„Automatický externý defibrilátor (AED) je moderný
zdravotnícky prístroj, ktorý sa
používa k defibrilácii pri kardiovaskulárnych ochoreniach
rôzneho typu, kedy môže dôjsť
k život ohrozujúcej poruche
rytmu či zástave srdca. V týchto prípadoch sa defibriláciou
preruší tento nezdravý stav
postihnutého pomocou silného
elektrického výboja, aby sa
srdce následne mohlo pravidelne rozbehnúť“.

a zrozumiteľné hlasové povely
a inštrukcie v českom jazyku.
Zachrániť život s AED tak
dokáže aj laik. Prístroj je
zaregistrovaný v operačnom

stredisku záchrannej zdravotnej služby, čo znamená, že
keď niekto zavolá na tiesňovú
linku záchranky, tak volajúcemu oznámia, že takýto prístroj

v našom meste máme a upresnia kde je umiestnený. Vďaka
AED tak môže každý občan
Spišského Podhradia poskytnúť postihnutému neodkladnú
˗ účinnú prvú pomoc ešte pred
príchodom záchranárov.
AED je prístupný nonstop
pre potreby verejnosti na
budove Požiarnej zbrojnice
Dobrovoľného hasičského
zboru Spišské Podhradie.
„Veríme, že aj touto formou
prispejeme ku skvalitňovaniu
zdravotníckych služieb v našom meste a hlavne ˗ výrazne
zvýšime šancu postihnutého na
prežitie“.
red

AED je prenosný, plne automatický a sám vyhodnotí
zdravotný stav človeka a podľa
toho výboj buď uskutoční,
alebo nie. AED stačí dobre
počúvať ˗ vydáva jednoduché

Sto ruží pre Štefánika
Začiatkom februára 2019 vyhlásila vláda
Slovenskej republiky rok 2019 za Rok
Milana Rastislava Štefánika, keďže
4. mája 2019 uplynulo 100 rokov od
jeho tragickej smrti neďaleko Ivanky pri
Dunaji a 21. júla 2020 zasa pripadlo 140.
výročie jeho narodenia v Košariskách pri
Brezovej pod Bradlom. Rok M. R. Štefánika tak trval až do júla 2020.
Pri tejto príležitosti vznikla celoslovenská akcia Sto ruží pre Štefánika. Sadové
kríčkové ruže pomenované po generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi
vyšľachtil z odrody Brilant a v roku 1931
uviedol na trh svetoznámy český pestovateľ Jan Böhm. Ruža „Generál Štefánik“.
vyrastá do výšky 120 – 130 centimetrov.
Kvet je červenofialový a veľký približne
6 centimetrov.
Spoločnosť M. R. Štefánika objednala
u pestovateľa M. Šípa 100 kríčkov týchto
ruží a rozposlala ich záujemcom o jej
zasadanie. Do konca novembra 2019
bolo rozposlaných 50 kríčkov. Sú vysadené v mnohých mestách, ako napríklad
v Banskej Bystrici, Brezne, Kežmarku,
Košiciach, Lučenci, Partizánskom, Piešťa-

noch, ale aj v českom meste Frenštát pod
Radhoštěm. Ostatných 50 kríčkov bolo
zazimovaných a tie boli vysadené ďalšími
záujemcami na jar 2020.
Na Spiši tak už v jeseni 2019 pribudlo
15 takýchto ruží. Tie vysadili v Spišských Vlachoch, Spišskej Belej, Levoči
či v Spišskej Novej Vsi. Na tamojšom
gymnáziu študoval Štefánikov synovec
a v meste býval jeho brat Ladislav.

Aj vedenie mesta Spišské Podhradie prejavilo záujem o uctenie si pamiatky tohto
spomínaného veľkého Slováka. Spomienkovú ružu vysadili na centrálnom
mieste Mariánskeho námestia priamo
v parkovom priestore pri soche Imma-

culata. Miesto bolo následne v roku 2020
pri spomínanom 140. výročí narodenia
M. R. Štefánika označené nadpisom a síce
odhalením pamätnej tabuľky priamo pri
tejto ruži. Ide o vygravírovaný a čiernou
farbou zvýraznený text na žulovej tabuľke
umiestnenej na travertínovom základe ˗
symbolicky na „našom“ Spišskom travertíne ˗ z ktorého je postavená aj mohyla
M. R. Štefánika na Bradle.
Touto milou aktivitou si samospráva
nášho mesta spolu s nami všetkými dôstojne pripomenula, a teraz už aj naďalej
bude, túto významnú osobnosť neustále
pripomínať. Nepatrí sa nám zabudnúť
na – astronóma, fotografa, generála francúzskej armády, prvého československého
ministra vojny, politika, diplomata, ktorý
bol spolu s Tomášom Garriguom Masarykom a Edvardom Benešom kľúčovou
osobou pri založení prvej Československej republiky v roku 1918. Veď aj dnes
sú Štefánikovým najväčším odkazom jeho
morálne hodnoty: „Pravdovravnosť, nebáť
sa prekážok a posúvať veci dopredu“.
Mgr. Alena Krendželáková
(krátené)
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Tajuplné miesta Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule

Westwerk a južná sakristia
Stredobodom celej Spišskej
Kapituly je Katedrála sv. Martina, ktorá sa v posledných rokoch stala miestom niekoľkých
archeologických, architektonicko-historických a umelecko-historických výskumov.
Tie nám poskytli množstvo
objavov a poznatkov.
Podľa najnovších výskumov
sa zistilo, že samotná výstavba
Kostola sv. Martina sa začala pravdepodobne koncom
12. storočia. Svoju románsku
podobu nadobudol kostol
v prvej tretine 13. storočia.
Stavebný vývoj Spišského hradu a Spišskej Kapituly ovplyvnil mladší brat uhorského kráľa
Bela IV. - Koloman Haličský
(1208 - 1241), haličský kráľ,
ktorému patril Spiš ako kráľovské domínium a pôsobil tu
vo funkcii vojvodu. Románsky palác Spišského hradu
a prepoštský kostol v Spišskej
Kapitule spája spoločné architektonické tvaroslovie. Práve
do tohto obdobia možno zaradiť výstavbu druhého podlažia
chrámu v západnom priečelí
pod vežami. Tu bola na spôsob westwerku vybudovaná
reprezentačná zaklenutá sieň.
Dá sa vysloviť predpoklad, že
išlo o formu reprezentačného
priestoru, ktorý mohol plniť
funkciu kráľovskej kaplnky.
Teda bol určený pre súkromnú zbožnosť panovníka
a jeho najbližších, nakoľko
kaplnka v koncepte románskej podoby Spišského hradu
chýbala. Bol to samostatný,
od kostola oddelený priestor,
ktorý bol prístupný medzistenovým schodiskom z prízemia, severne od západného
portálu, o čom svedčí dodnes
zachovaná časť spomínaného
schodiska za organom. Dnes je
v priestore westwerku umiest-

nené lapidárium s kamennými
fragmentami, s jedinou románskou plastikou na Slovensku
- Leo albus. Okrem toho sú
v tomto priestore prezentované
aj archeologické nálezy, ktoré
sa podarilo objaviť pri jednotlivých archeologických výskumoch katedrály. Ide o mince
a medailóny z obdobia 12. až
17. storočia a taktiež záušnice
z hrobu ženy z 12. storočia.

14. storočia, a to po vypálení
staršej románskej severnej
sakristie Kumánmi za Ladislava IV. v roku 1289. Stopy
po tomto vypálení odkryl aj
sondážny výskum v priestore
chrámu, keď sa našlo prehorené murivo, či malta, ktorá bola
deštruovaná ohňom. V porovnaní so staršou románskou
sakristiou bola táto nová
sakristia postavená ako veľký

Ďalším zaujímavým priestorom kapitulskej katedrály je
jej južná sakristia. Ku Kolegiátnemu kostolu sv. Martina
bola pristavaná na začiatku

a štedrý priestor. Neslúžila
iba ako zázemie pre liturgiu,
ale aj ako priestor zasadnutí
kapituly kanonikov. Pečatili sa
tu listiny, uchovával sa tu aj ar-

chív a chrámový poklad. Okná
sakristie majú dodnes zachované masívne mreže. Po roku
1462 nastala zmena v jej
funkcii, ktorá bola spôsobená
rozsiahlou prestavbou chrámu.
Táto prestavba trvala do roku
1478. V tomto období bola
sakristia premenená na kaplnku a tým pádom aj konsekrovaná, o čom svedčia zachované
konsekračné kríže na stenách.
Funkciu sakrálneho priestoru
stratila v roku 1478 po konsekrácii prebudovaného kostola
a stala sa zasa iba sakristiou.
Bola vybielená a naďalej sa tu
uchovávali archívne dokumenty a chrámové cennosti. Keď
na prelome 16. a 17. storočia
bola postavená k severnej stene
svätyne ďalšia sakristia, stratila
južná sakristia svoju pôvodnú
funkciu a stal sa z nej sklad,
tzv. depositorium, kam sa ukladali liturgické potreby a náčinia a zároveň sa tu uchovával
aj kapitulský archív. Funkciu
depozitória plnila sakristia
do roku 2006, keď sa začal najrozsiahlejší výskum katedrály.
Tento priestor bol vyčistený
a následne tu prebehol archeologický výskum. Nasledovalo
zreštaurovanie zachovaných
nástenných malieb a taktiež
bola zrenovovaná pôvodná baroková tehlová dlažba. Dnes je
tu inštalovaná malá muzeálna
expozícia, súčasťou ktorej sú
dva vzácne paramentáre a zároveň aj liturgické náčinie potrebné k slúženiu omše. Okrem
toho môže návštevník na tomto
mieste vidieť vzácne relikvie
- lebky sv. Juraja, sv. Margity
Antiochijskej a jednej z 11 000
panien z legendy o sv. Uršuli
v barokových skrinkových
relikviároch.
Mgr. Monika Bizoňová, PhD.
Biskupský archív
v Spišskej Kapitule

Starý mestský dom sa nachádzal na mieste
terajšej lekárne. Bol niekoľkokrát opravovaný a na tento účel už nevyhovujúci.
Mesto preto dom odpredalo miestnemu
lekarníkovi za 70.000 Kčs a začalo stavať
vedľa mosta na prázdnom priestranstve.
Stavbu projektoval Ing. Jozef Kovács.
Cela stavba so zariadenim činila 295.688
Kčs. Ministerstvo soc. pečlivosti prispelo
7822 Kč, ostatne hradilo mesto. Koncom
roku bola stavba dokončená a 25. novembra slávnostné otvorenie novej radnice.

obyvateľstva – iba pre svojich vyvolených
a „lepšie kruhy“, preto ani pri stavbe nebrala do úvahy potreby ľudu, čo pri terajších podmienkách a pri veľkom kultúrnom
rozmachu – budova nestačí. Budova do r
1945 mala názov „Katolický dom“.
Týmito stavbami a zavedením kanalizácie
r. 1935 odstranila sa v mestečku cez letné
obdobie nezamestnanosť. Robotníci pracovali na týchto stavbách a tak si na čas
mohli zase vyrobiť.

Na druhej strane vedľa mosta stal starý
Kulturný dom – zvaný „mestský hostinec.“ Táto budova patrila k fare a bola
cirkevným majetkom. Bola v nej veľka
sála, kde sa robili zábavy a zhromáždenia.
Táto budova bola zrúcaná a na jej mieste
sa r. 1935 začal stavať nový Kultúrny
dom, ktorý je majetkom cirkvi a zisky
i nájom z Kultúrneho domu brala fara.
R. 1938 bola stavba Kulturného domu
slávnostne otvorená. Koncom roku sa tam
nasťahovala banka, poštový úrad a kaviareň.
V budove je sála a javisko, ktoré sú oveľa
menších rozmerov ako boli v starom
hotele.
Občania spomínajú, že duchovná vrchnosť
nepočítala s kultúrou pre široké vrstvy

Minulosť vs. súčasnosť

Inák sa v meste veľmi málo stavalo. Podľa
udajov za celých 10 rokov sa vystavalo
v mestečku iba 16 domov. Obyvatelia,
s výnimkou zámožných, nestačil zaokryť
svoje životné potreby zárobkom pre
častu nezamestnanosť. Mnohé rodiny žili
v takej núdzi, že v jednom byte a v jednej
miestnosti sa tiesnilo spolu viacej rodín
v nevyhovujúcich podmienkach zvlážť pre
malé deti, ktoré tým veľmi trpeli.
Doslovný odpis z kroniky

K R O N I K Y
O B E C N E J

Stavba mestskej radnice a Kultúrneho domu stavebníctvo
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Úžasná škola v prírode
Žiaci 3.A a 4.A triedy ZŠ v Spišskom
Podhradí na Palešovom námestí sa od
21. 9. do 25. 9. 2020 pod vedením p. uč.
Mgr. A. Blahovskej, Mgr. M. Olejníkovej
a zdravotníka Mateja Macejka zúčastnili
Školy v prírode v Jánskej doline v penzióne Galanto.

rastliny i stromy. Počas pobytu prešli
takmer 39 km. Za to všetko patrí veľké
poďakovanie animátorom. Boli úžasní
a dokázali zaujať naše deti naplno. Časový priestor, ktorý mali k dispozícii využili
vynikajúco.

Žiaci si získané vedomosti z vyučovacích
hodín v škole upevňovali a overovali
počas rôznych aktivít – rannej rozcvičky,
športových hier, súťaží, futbalu, návštevy Stanišovskej jaskyne a turistických
vychádzok. Navštívili zaujímavé miesta – rozhľadňu nad obcou Liptovský
Ján, Kaďu - termálny prameň, park
miniatúr – Mini Slovensko, soľnú jaskyňu. V Národnom parku Nízke Tatry mali
možnosť pozorovať stopy lesnej zveri,
počúvať rev jeleňov, spoznávať hmyz,

Pomocou aktívneho objavovania, hľadania, skúmania, pátrania a experimentov
získali zážitky, z ktorých môžeme ďalej
čerpať vo výchovno - vzdelávacom
procese počas školského roka. Animačný
program sa realizoval s odborníkmi, prostredníctvom ktorých sme spoznali Jánsku
dolinu. K zapamätaniu nových poznatkov
nám pomohli legendy a povesti, ktoré sme
si vypočuli.
Boli sme veľmi spokojní s ubytovaním,
stravou a príjemným prostredím, ako
i ochotou a trpezlivosťou personálu. Veríme, že žiakom sa pobyt v škole v prírode
páčil a spokojní, zrelaxovaní sa vrátili
s novými zážitkami domov.
p. uč. Mgr. Alena Blahovská,
Mgr. Mária Olejníková

Európsky týždeň športu
Počas Európskeho týždňa
športu sme pre žiakov našej
školy pripravili rôzne športové
aktivity. Žiaci 1. a 2. ročníka si
zasúťažili v telocvični, tretiaci
a štvrtáci strávili krásny týždeň
plný turistických vychádzok
v škole v prírode v Jánskej
doline. Piataci si zmerali svoje
sily na turnaji vo vybíjanej.
Žiaci 7. a 9. ročníka si stredu
23. 9. 2020 spríjemnili pre-

chádzkou na Spišský salaš,
kde si zahrali futbal, vybláznili
sa na detskom ihrisku a spálenú energiu doplnili výborným
občerstvením. Strávili pekné
športové popoludnie plné
zábavy. Nasledujúci deň sa
žiaci VII.A a VIII.A vybrali
na prechádzku do prírody. Po
dlhej dvojhodinovej ceste pešo
k ohnisku si opiekli klobásky,
nazbierali huby, zažili veľa

srandy a večer sa unavení
vrátili domov.
So žiakmi 6. ročníka sme sa
vybrali na turistickú vychádzku na Medvedí vrch
v Spišskom Hrhove. Počasie nám prialo a potešil nás
krásny výhľad z rozhľadne.
Samotná rozhľadňa má pekný
moderný vzhľad, postavená je
z červeného smreka. Tvorí ju
box zložený z piatich modu-

lov a vysoká je 12 metrov.
Ponúka výhľad na Vysoké
Tatry, Levočské vrchy a okolie
Spiša. Urobili sme viac ako
8 000 krokov, žiaci si vyskúšali
drevené hojdačky zavesené na
stromoch a strávili sme spolu
pekné športové popoludnie.
Heslo „ V zdravom tele, zdravý
duch.“ sme naplnili plnohodnotne.
Mgr. Barbora Labudová

Biela pastelka

Misijný jarmok

V tomto duchu sa naša škola zapojila, ako každoročne,
do verejnej zbierky Biela pastelka. Zorganizovali sme
dobrovoľnú finančnú zbierku.

„Život je zázrak, život je dar. Prejavuj vďaku za možnosť byť na tejto
planéte. Život síce nie je vždy jednoduchý, ale je reálny a bol Ti daný
z určitého dôvodu. Ako každý z nás, tak aj Ty tu máš svoju predurčenú
misiu.“ Aj Vy môžete podať ruku a prispieť!

Pomôžte nevidiacim a slabozrakým.

Táto zbierka je najväčšou svojho druhu na Slovensku.
Organizuje sa od roku 2020 Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa svojím príspevkom rozhodli
podporiť nevidiacich a slabozrakých v ich úsilí
o samostatný a plnohodnotný život. Taktiež ďakujeme
našim žiačkam – Viktórii Kubíkovej a Eme Eliášovej
za pomoc pri realizácii zbierky. Ďakujeme.

Pozývame vás na Misijný jarmok, ktorý sa uskutoční 16. 10. 2020
od 14.30 hod. na nádvorí ZŠ. Čakajú Vás stánky s rôznymi užitočnými výrobkami, ktoré pohladia oko i dušu, výborné občerstvenie
a iný sprievodný program. Všetko si to pre Vás pripravili naši žiaci
pod vedením učiteľov. Celý výťažok z predaja bude venovaný na
konkrétne misijné dielo. Príďte a pomôžte prispieť na dobrú vec!
(Bližšie informácie Vám poskytneme podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.)

Hneď 2 naše šikovné žiačky zabojovali
proti pandémii svojím talentom a počas
dní, ktoré strávili doma, venovali svoj čas
a svoje nadanie tomu, čo robia najradšej.
Tímea Kubíková z VIII. A triedy zabojovala umeleckým slovom a zapojila sa do
celoslovenskej literárnej súťaže Šumenie,
ktorú už 11 rokov vyhlasuje občianske
združenie Úlet. Hoci prebehol už 11. ročník, zapojili sme sa druhýkrát a Tímea

bola opäť úspešná. V kategórii próza hodnotila práce spisovateľka Barbora Vanická
a odmenila ju krásnym 2. miestom. Práca
bude odmenená a uverejnená v zborníku.
Ema Olejová z V. A triedy to skúsila
farbami a pastelkami. Pri príležitosti
75. výročia víťazstva v druhej svetovej
vojne Veľvyslanectvo Ruskej federácie
na Slovensku a Ruské centrum vedy
a kultúry v Bratislave usporiadali súťaž
detskej kresby „Rusko mojimi farbami.

75 rokov nášho spoločného Víťazstva.
“ Porota, ktorú tvorili profesionálmi
umelci z Ruska, rozhodla a v kategórii
Hodnotenie mladého umelca získala Ema
krásne 2. miesto. Práca bude odmenená
a 12. júna bude súčasťou online-výstavy
pri príležitosti Dňa Ruska.
Dievčatá, obom vám z celého srdca blahoželáme.
ZŠ, Školská 3, Spišské Podhradie

Týždeň mobility
Do národnej kampane Európsky týždeň mobility 2020 sa
tento rok zapojili aj deti z našej
školy (ŠKD) a to spôsobom
im vlastným. Najprv im pani
vychovávateľky v jednotlivých
oddeleniach vysvetlili význam
a zmysel športu, pohybu a radosti z týchto činností. Krátky
rozhovor mal v deťoch vzbudiť
pocit, aké majú šťastie, že
v dnešnej dobe mobilov, nie
sú imobilní, ale naopak môžu
sa hrať, behať, bicyklovať sa,
naháňať sa, či skákať.

Neskôr sa všetci presunuli na
školské ihrisko, kde spoločne
predviedli štafetové bicyklova-

nie. Tí menši (prváci, druháci)
mali k dispozícii aj kolobežky.
Radosť, ktorú deti mali pri

Deň európskych jazykov
Pri príležitosti Dňa európskych jazykov
(26. september) – vyučujúci v našej škole
v piatok 25. 9. 2020 na Školskej ulici
pripravili pre žiakov podujatia, na ktorých
sa mohli viac dozvedieť o pozdravoch
v jednotlivých jazykoch, mali možnosť
prezrieť si cudzojazyčné knihy. Dozvedeli sa o práci prekladateľov, vypočuli
si hymnu EÚ a na hodinách občianskej

náuky, cudzích jazykov a triednických hodinách si porozprávali o symboloch EÚ.
Učitelia vysvetľovali žiakom, že jazyková
rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie
väčšieho interkultúrneho porozumenia
a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho
dedičstva nášho kontinentu.
PK SJL A CUJ
ZŠ Školská 3, Sp.Podhradie

vzájomnom odovzdávaní si
bicyklov a prílb bolo hneď
vidieť v ich očiach a samozrejme aj počuť. Šťastný smiech
a búrlivé povzbudzovanie
kamarátov sa odzrkadlilo na
tom, že aj slabší športovci
pozbierali všetky sily, podali
skvelé výkony a svoje tímy tak
nesklamali.
Odmenou bol pre všetkých
veľký potlesk, milá pečiatka
a nálepka ako symbol snahy
a súdržnosti.
(p. vychovávateľky)

Biela pastelka
V piatok 18. 9. 2020 aj napriek
epidemiologickým opatreniam Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorganizovala zbierku na pomoc
nevidiacim a slabozrakým Biela
pastelka. Aj žiaci našej školy sa do
tejto akcie aktívne zapojili. Vybrali sa
do ulíc podporiť tento úžasný projekt,
na pomoc slabozrakým a nevidiacim
ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej
životnej situácii. Pravidelne sa zapájame do tejto zbierky a sme radi, že sa
nám podarilo aj tento rok vyzbierať
nejaké peniažky. Koľko sa nám podarilo vyzbierať, to ešte nevieme, ale
aj tak Vám všetkým milí pastelkáči
ďakujeme.

3
Š K O L S K Á

Aj počas pandémie sa dá vytvoriť niečo pekné 
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Výlet predškolákov v ZOO a v múzeu
Krásne teplé a slnečné počasie sme v piatok 11. 9. 2020 využili na návštevu ZOO
v Spišskej Novej Vsi. Deti s radosťou
v očiach prichádzali do materskej školy
a od rána rozprávali o zvieratkách, ktoré
v ZOO budú a ktoré spoločne uvidíme.
Cesta autobusom, vystupovať a sme tu.
V plnej kráse sa nám predviedli medvede,
opice, lev, tiger i ďalšie zvieratká. Detičky
pozorovali a všímali si ako zvieratká
vyzerajú, čo robia a pýtali sa množstvo
zvedavých otázok. Prežili sme krásny deň
plný zážitkov.

Z Á K L A D N Á

U M E L E C K Á

Š K O L A

Š K O L A
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Prešiel týždeň a naši predškoláci sa opäť
nevedeli dočkať… 18. 9. 2020 sme sa
totiž vybrali spoznávať opäť zvieratká,
ale nie exotické. Boli to zvieratká
lesné v múzeu Bijacovce. Múzeum sa
nachádza v areáli lesníckeho učilištia.
Deti tam mali možnosť vidieť veľa
krásnych vypreparovaných zvierat,
ktoré žijú v našich lesoch. O niektorých
zvieratách sme ani nevedeli, že u nás
v lesoch žijú a môžeme ich stretnúť.
Taktiež si predškoláci poobzerali krásnu
záhradu, ktorá sa nachádza pri kaštieli

a opäť plní zážitkov a unavení sa vrátili
späť do materskej školy.
Mgr. Erika Vlkolinská
poverená riadením MŠ

Obnova budovy ZUŠ
Základná umelecká škola v Spišskom
Podhradí od školského roka 2008/2009
sídli v budove na sídlisku Hrad 1138/28.
Po viac ako 10 rokoch pôsobenia v týchto
priestoroch ju však čakala náročná rekonštrukcia. Z tohto dôvodu sa v školskom
roku 2019/2020 na istý čas presťahovala
do pripravených náhradných priestorov,
v ktorých aj naďalej prebiehala výuka.
V priestoroch MsKS v Spišskom Podhra-

dí na Starom jarku 44 pôsobil výtvarný
odbor a vyučovala sa hudobná náuka,
tanečný odbor pôsobil v kongresovej sále
a individuálne vyučovanie hry na hudobnom nástroji prebiehalo v priestoroch na
sídlisku Hrad vedľa kongresovej sály.
Rekonštrukcia budovy na sídlisku Hrad
pod názvom Obnova budovy ZUŠ na
sídlisku Hrad v celkovej výške investí-

cie 1 222 000 € v sebe zahŕňala energetické opatrenia v ZUŠ a vybudovanie novej
koncertnej siene s kapacitou 280 divákov so šatňami, toaletami a so vstupom
pre imobilných divákov.
Vďaku úsiliu vedenia mesta Spišské Podhradie od školského roka 2020/2021 už
ZUŠ v Sp. Podhradí opäť sídli v zrekonštruovaných priestoroch. Slávnostné požehnanie koncertnej sály ZUŠ v Spišskom
Podhradí sa uskutočnilo 28. augusta 2020
za účasti primátora mesta MVDr. Michala
Kapustu a vzácných hostí, ktorí rôznym
spôsobom prispeli k úspešnej realizácii
celého projektu. V kultúrnom programe
pri tejto príležitosti vystúpili ľudová
hudba Branisko pod vedením Mikuláša
Demočka, DiS. art, školský orchester
ZUŠ pod vedením Júliusa Illeša ml., DiS.
art a žiaci tanečného odboru pod vedením
Mgr. Ivety Rusnákovej, DiS. art.
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD.

A K T UŠAPL OI RT YT
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Tomáš a Róbert Brindzovci (Ľubotice)
a Kristián Blahovský (Kluknava).

Od prvého júlového týždňa sme už vedeli,
v akej súťaži budeme fungovať nasledujúci ročník, zostával mesiac na prípravu
a doplnenie kádra. Novými resp. staronovými tvárami sú Tomáš Ferenc,
ktorý sa vrátil z Krompách, Igor Staňa
(Poprad, návrat z hosťovania v prvoligovom doraste), Tomáš Oravec (Levoča)
a v súčasnosti najlepší strelec tretej ligy
Michal Vilkovský (Lipany). Odišli

Slovnaft Cup nám po roku opäť chutí. Dostali sme sa už do 4. kola. V úvodnom sme
sa predstavili v neďalekých Harichovciach,
kde sme zvíťazili rozdielom triedy 3:0 po
góloch Rokytu, Komaru a Ferenca. V druhom kole sme vycestovali do susedných
Krompách. Tam sme opäť zvíťazili (2:1),
autormi našich gólov boli Ferenc a Cmorej.
Až 3. kolo sme absolvovali v domácom
prostredí, našim súperom bol druholigový

V úvode sme mali ťažký žreb, čo sa
prejavilo aj v našom postavení v tabuľke,
postupne ale začíname zbierať body
a posúvame sa vyššie. Mrzieť ale
určite môže vysoká prehra v Košiciach
na Slávii, či doma s lídrom súťaže
z Humenného, domáca strata bodov po
remíze v spišskom derby proti SNV po
slabších výkonoch, či prehra v Plavnici,
kde sme prakticky celý zápas boli lepší,
lenže naše individuálne chyby nás
pripravili o zisk bodov.

Beh okolo hradu
6. septembra sa uskutočnili bežecké preteky Beh okolo Spišského hradu na vynovenej trati.
Zmenu trate si vyžiadali súčasné
podmienky, neustále negatívne
skúsenosti s neprispôsobivými
občanmi v časti trate cez Dobrú
vôľu, či stále zložitejšie vybavovanie povolení viesť trasu po
cestách 1. triedy. Nakoniec sa jej
zmena zdala ako šťastná voľba,
pretože prakticky všetci bežci ten
krok hodnotili ako pozitívny zo
strany organizátorov. Zastávky
novej trasy: MsÚ-parkovisko pod
hradom-Spišský hrad-Bijacovce-Ordzoviany-Studenec-MsÚ.
naši domáci pretekári
kat. A 6. Marek Hodák
kat. A 7. Tomáš Mikolaj
kat. G 3. Eva
Pentráková
kat. F 6. Natália Vašáková
kat. B 10. Peter Roth
kat. D 7. Jozef Bača

m
m
ž
ž
m
m

Jej dĺžka bola 12 km. V ďalších rokoch sa ale natiahne na
obvyklých 20 km, tento rok bol
takpovediac „skúšobný“, s tým,
že sa plánuje aj polovičná trať na
10 km. V detských kategóriách
sa nič nemenilo, pre najmenších
predškolákov bola pripravená
200 metrová trasa, pre mladších žiakov 500 metrová a pre
starších žiakov 1200 metrová
ulicami mesta. Víťazom v hlavnej mužskej kategórii bol poliak
Andrej Dlugosz s časom 0:44:33,
ženskou víťazkou sa stala Denisa
Martonová z Krompách s časom
0:49:44.
1986
1988
1978
1983
1976
1954

Spišské Podhradie
0:53:50
Spišské Podhradie
0:58:18
MŠK Spišské Podhradie 1:09:10
Spišské Podhradie
1:09:50
Spišské Podhradie
1:13:42
Spišské Podhradie
1:14:49

Slavoj Trebišov. Ako minulý rok proti Podbrezovej z rovnakej súťaže, aj tento sme sa
vypli k výbornému výkonu a porazili sme
hostí 2:1 po góloch Maliňáka a Komaru,
keď sme museli otáčať nepriaznivý stav
0:1. V najbližších dňoch prebehne v sídle
SFZ v Bratislave žreb 4. kola, na ktorý
už netrpezlivo čakáme. Snáď nám prisúdi
opäť atraktívneho súpera.
V. Šolc
III. liga Východ
1 FK Humenné
2 ŠK Odeva Lipany
3 1. FC Tatran Prešov
4 Slávia TU Košice
5 TJ Mladosť Kalša
6 MFK Vranov n/Topľou
7 FK Plavnica
8 MŠK Tesla Stropkov
9 MŠK Sp. Podhradie
10 MFK Snina
11 FK Sobrance
12 FK Spišská Nová Ves
13 FK Krompachy
14 MFK Slovan Giraltovce
15 ŠK Bardej. Nová Ves
16 1.FK Svidník

11
11
10
10
11
10
10
10
10
11
10
11
11
11
11
10

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

1
3
1
2
1
1
2
2
1
1
1
3
2
1
0
2

0
0
1
2
4
3
3
4
5
7
6
6
7
8
9
7

35:7
32:7
32:7
24:14
30:20
14:13
17:14
17:20
20:26
15:18
12:24
13:21
10:28
7:25
11:25
7:27

31
27
25
20
19
19
17
14
13
10
10
9
8
7
6
5

baby preteky (6 r. a mladší 2014-2020) 200 m
1. David
Psota
m 2014 AC Stavbár Nitra
2. Adam
Jančár
m 2014 Chrasť nad Hornádom
3. Arthur
Valigura
m 2014 Spišské Podhradie
4. Vivien
Litecká
ž 2014 Spišské Podhradie
5. Jakub
Pasterňák
m 2014 Spišské Podhradie
6. Gabriel
Goleňa
m 2016 Švábovce
7. Filip
Longauer
m 2015 Spišské Podhradie
8. Kristián
Neubeler
m 2015 Krompachy
9. Anitka
Neubelerová ž 2017 Krompachy
10. Nina
Faltínová
ž 2017 Spišské Podhradie
žiaci I (7-10 rokov 2010-2013) 500 m
1. Sebastián Skubeň
m
2. Leo Jozef Vesenpacher m
3. Adam
Vesenpacher m
4. Jerguš
Faltín
m
5. Távi
Sosa
m
6. Ladislav
Jančár
m
7. Martin
Pasterňák
m
8. Kasper
Dlugosz
m
9. Lenka
Kalinajová
ž
10. Ivoni
Sosa
ž
11. Paula
Fábriová
ž

2010
2011
2011
2010
2010
2012
2010
2012
2012
2013
2012

žiaci II (11-14 rokov 2006-2009) 1200 m
1. Jakub
Dlugosz
m 2009
2. Dávid
Kalafut
m 2009
3. Patrik
Pasterňák
m 2008
4. Lýdia
Fabiánová
ž 2007

Košice
Smižany
Smižany
Spišské Podhradie
Ľubotice
Chrasť nad Hornádom
Spišské Podhradie
Poľsko
Spišské Podhradie
Ľubotice
Spišské Podhradie

Poľsko
Spišské Podhradie
Spišské Podhradie
Veľký Šariš

M E S T S K Ý

Po niekoľkoročnej anabáze v štvrtoligovej
spoločnosti sme sa v júli oficiálne vrátili
opäť do 3. ligy Východ, najvyššej regionálnej súťaže riadenej VsFZ. Po anulácii
a zrušení posledného ročníka 2019/2020
kvôli koronavírusu nastalo niekoľko
faktov, ktoré nás posunuli o súťaž vyššie. Po rozhodnutí riadiaceho orgánu sa
podávali prihlášky do rovnakej súťaže ako
rok predtým. Lenže po špekuláciách FK
Poprad s ich rezervou a zlej vnútroklubovej situácii v Šarišských Michaľanoch
nakoniec zostali ich miestenky v 3. lige
voľné, ktoré sme obsadili my a Slávia TU
Košice.

F U T B A L O V Ý

K L U B

MŠK v 3. lige
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KRÍŽOVKA

Uzávierka
ďalšieho vydania
je 31. 1. 2021
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Oddelenie voľnočasových aktivít MsKS, Školská 10, Spišské Podhradie

Ponuka krúžkov na školský rok 2020/21
Futbal – prípravka (Mgr. Vladimír Šolc) | Futbal – mladší žiaci (Bc. Martin Ďurica)
Futbal – starší žiaci (Tomáš Komara) | Florbal (Mgr. Vladimír Šolc)
Šípkarska liga (Mgr. Vladimír Šolc) | Lukostreľba (Erik Kaľavský) NOVINKA
Hasiči (Bc. Ján Galarovič)
Členské 1 € na polrok (trvalé bydlisko Sp. Podhradie, vek do 15 r.),
1,50 € na mesiac (trvalé bydlisko Sp. Podhradie, vek nad 15 r.),
2 € na mesiac (trvalé bydlisko mimo Sp. Podhradia)
Po zaplatení členského voľný vstup do budovy
Oddelenia voľnočasových aktivít MsKS
(PC-miestnosť, spoločenská miestnosť, športový areál a i.)
a do telocvične „Kotolňa“ (iba dole plocha, pre posilňovňu neplatí)

Pedikúra
Zdravá nožička

R-Nails

MANIKÚRA
A NECHTOVÝ DIZAJN
PONDELOK – PIATOK
8.00 – 15.00

MOBILNÁ PEDIKÚRA
ODBORNÁ PEDIKÚRA

0907 99 02 44
Katarína Karakaya
Galova 196/78, Sp. Podhradie
(budova Fachman)

PO 15.00 NA OBJEDNÁVKU

0949 521 348

15

€

Galova 196/78
(budova Fachman)

15

€

BRIKETY
PELETY

info@dopeca.sk | www.dopeca.sk

0910 649 623

DOPRAVA
A VYKLÁDKA
ZADARMO

kaviarenLuckafe

Pondelok - Piatok: 7.00 - 17.00
Nedeľa: 14.00 - 20.00

KEDY?

máme veľa vynikajúcich čajov
a k ním skvelé zákusky

ALE TIEŽ

Pondelok - Piatok: 7.00 - 17.00
Sobota: zatvorené, Nedeľa: 14.00 - 20.00

máme aj knihy a časopisy,
ktoré si môžete prečítať

OKREM TOHO

UROBTE SI NA ŇU ČAS :)

v kaviarni na Palešovom námestí
(oproti autobusovej zastávke)

KDE?

NAJLEPŠIA KÁVA V MESTE

kaviaren_luckafe

