
Občianske združenie Miestna akčná skupina LEV je známa vďaka realizá-
cii množstva aktivít v kráľovskom území leva (okres Levoča). Partnerstvo 
tvoria zástupcovia verejnej správy, podnikateľov, neziskové organizácie, 
poľnohospodárske a  lesnícke subjekty, aktívni obyvatelia a  iní dôležití 
aktéri, ktorí sa usilujú o  spoločné ciele v  rôznych sférach (cestovný ruch, 
vidiecka krajina, úprava verejných priestranstiev, kultúra, tradície ...). Pri-
spievame tak k zatraktívneniu prostredia okolo nás, podporujeme tradič-
né remeslá, vytvárame perspektívy pre sieťovanie - prepájanie. Tieto kroky 
vedú k rozvoju územia nielen srdcom, ale aj činmi. Patrí do neho aj mesto 
Spišské Podhradie, vyhľadávaná turistická lokalita.

Financie, ktoré prišli do mesta sa premenili na farebné, nápadité detské 
ihriská, multifunkčné ihrisko (projekt „Dve detské ihriská – pre malé a väč-
šie deti“, druhý „Plníme deťom sny“ a tretí „Na Májovej dobre, na Májovej 
zdravo!“). Odmenou je detský smiech a radosť v tvárach detí, spokojnosť 
zo strany rodičov. Priestor, v  ktorom trávia voľný čas ich ratolesti je plný 
rozmanitých podnetov. 

Keďže človek nie je živý len chlebom, ale aj duchom a „živou“ kultúrou združenie 
sa pričinilo k výstavbe amfiteátra v priestoroch pred mestským úradom (projekt 
„Podporme kultúru a zachovajme tradície“). Pri jeho výstavbe sa myslelo aj na 
dostatočný priestor pre divákov a pekný výhľad na okolie. Obyvateľov a náv-
števníkov mesta pod Spišským hradom poteší „vystúpenie kultúry z kamenných 
budov“. Atraktívnosť tejto destinácie zvýšia aj podujatia profesionálnej i neprofe-
sionálnej kultúry, tradičnej ľudovej tvorivosti a iné multižánrové aktivity. Kultúra 
je unikátnou komunikáciou prekračujúcou mnohé bariéry a hranice. 

Verejná zeleň je miestom krátkodobej rekreácie, miestom stretávania sa, 
hier detí. Nový park vybudovaný v  rámci projektu „Svieži vzduch v  no-
vom parku“ potešil viaceré generácie - od nula do 99 rokov. Ide o dôle-
žitý krajinný a architektonický prvok s veľmi významnými ekologickými 
funkciami. Určite nie posledným je projekt výstavby parkoviska využíva-
ného nejedným mototuristom. Všetky akcie su zamerané na zachovanie 
špecifického rázu vidieckej krajiny s  podporou prírodných a  kultúrnych 
hodnôt, ktorá je už od vekov menená človekom. Viac informácií: www.
maslev.sk
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František Šebest 70 rokov
Jozef Bujnovský 70 rokov
Emília Gondová 70 rokov
Mária Chovancová 70 rokov
František Lacko 70 rokov
Ján Trošan 75 rokov
Anton Hockicko 75 rokov
Juraj Roch 75 rokov
Imrich Novák 75 rokov
Ján Holub 75 rokov

Helena Kešeláková 75 rokov
Helena Bokšanská 75 rokov
Mária Siksová 75 rokov
Ján Krendželák 80 rokov
Helena Ochotnicka 80 rokov
Margita Petreková 80 rokov
Štefan Gall 85 rokov
Eleonóra Kontrošová 85 rokov
Anna Nováková 92 rokov

Mária Bajáková nar. 1923
Martin Jaš nar. 1941
Štefan Berko nar. 1932
Alžbeta Dzuríková nar. 1925
Ladislav Pagáč nar. 1946
Anna Patakyová nar. 1924
Františka Litecká nar. 1956

Významné životné jubileá oslávili a oslávia Opustili nás

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme a  prajeme do ďalších rokov hlavne veľa zdravia 
a pohody v kruhu najbližších.

Rodinám príbuzných vyslovujeme úprimnú 
sústrasť.

RTVS spustila infolinku na pomoc občanom v súvislosti s úhradami

Mesto Spišské Podhradie a Klub historických koľajových  
vozidiel pri Rušňovom depe Haniska pri Košiciach  

a Terra Incognita – projekt Košického samosprávneho kraja

pozývajú na historickú jazdu motorovým rušňom „Magda“ M131.1125

dňa 19. mája 2013 (nedeľa)
na trase Spišské Podhradie – Spišské Vlachy a späť

RTVS spustila infolinku na pomoc občanom, 
ktorí si uplatňujú nárok na úľavy z platenia 
úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS. 
Infolinka s telefónnym číslom 18288 je k dispozí-
cii 7 dní v týždni od 8.00 do 20.00 hod. 

Generálny riaditeľ RTVS Václav Mika zároveň 
požiadal o pomoc pri komunikácii s občanmi 
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). RTVS 
vypracovala manuál, ako postupovať pri uplat-
ňovaní nárokov na rôzne typy úľav, ktorý budú 

mať k dispozícii aj samosprávy. Manuál je zve-
rejnený na internetovej stránke uhrady.rtvs.sk. 
a spisskepodhradie.sk

RTVS zriadila avizovanú infolinku na zefektív-
nenie komunikácie s verejnosťou v súvislosti so 
zákonom o úhrade za služby verejnosti posky-
tované RTVS platným od 1. januára 2013. RTVS 
informovala, že vzhľadom na neprimerané ťaž-
kosti, ktoré majú prevažne dôchodcovia a osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím pri uplatňo-

vaní nárokov na rôzne typy úľav, bude tolerovať 
predkladanie požadovaných dokladov až do 30. 
júna 2013. 

Občania, ktorí v tejto lehote preukážu svoje ná-
roky na úľavu, získajú túto úľavu spätne od za-
čiatku roka 2013. Po tomto termíne už nebude 
možné so spätnou platnosťou akýmkoľvek spô-
sobom uplatňovať predmetné úľavy. Potrebné 
doklady je možné doručovať aj v elektronickej 
podobe na emailovú adresu uhrady@rtvs.sk.

Nie každý mesiac má svoje špecifikum a nie kaž-
dý mesiac je spájaný s ľudským citom. A práve to 
je dôvod, prečo je máj oslavovaný ako lásky čas, 
čas zábav, čas radosti.

V  našom malom mestečku, pod majestátnym 
hradom sa 1. máj niesol v  súťažno-zábavnom 
duchu. Gulášoví nadšenci, ale aj zábavy chtiví 
boli prizvaní na úžasnú akciu, ktorá sa konala 
od rána. 

Organizátorom súťaže bolo Mestské kultúrne 
stredisko a  Mesto Spišské Podhradie. Súťaž sa 
konala v Parku kultúry za Mestským úradom. 
Prihlásené družstvá sa stretli ráno, už pred 9,00 
a  svedomite si pripravovali tie najlepšie ingre-
diencie pre svoj guláš. Do súťaže sa zapojili 3 
družstvá: 
1. Kolpingova rodina
2. Rodozuška
3. Poľovníci Branisko

Súťažné družstvo bolo vybavené vlastnými su-
rovinami a materiálno - technickým vybavením, 
pričom organizátor poskytol drevo a vodu. Ne-
odolateľná vôňa sa rozliehala po celom parku. 

Najlepším gulášom pre rok 2013 sa nepreko-
nateľne stal guláš, ktorý vyhotovila Kolpin-
gova rodina.

Gulášmajstrom patrí naozaj veľký obdiv 
a úprimné blahoželanie k víťazstvu!!!

Po vyhodnotení súťaže nás žiaci ZŠ, spevácke-
ho zboru VILLA SAXORUM, žiaci ZUŠ, deti Ma-
terskej školy, detský folklórny súbor Dreveník 
a  ľudová hudba BRANISKO zabávali úžasným 
program. K  dobrej nálade počas dňa prispela 
svojimi skladbami aj skupina Country Duo 
Weteráni. Na sprievodných podujatiach sa po-
dieľali pracovníci Centra voľného času Spišský 
hrad a Skauti.  

Neskutočným zážitkom pre všetkých zúčastne-
ných bolo „Postavenie mája“, ktorý sa majestát-
ne týči v  Parku kultúry za Mestským úradom. 
Máj bol postavený za asistencie dobrovoľného 
Hasičského zboru v  Sp. Podhradí a  zástupcov 
Skautov. 

Máj – ako najkrajší mesiac v roku vyčaril na tvá-
ri všetkých prítomných úsmev, rozohrial srdcia 

v hrudi a to najpodstatnejšie, venoval každému 
jednému z  nás životnú skúsenosť: „Venovať 
jeden druhému svoj vzácny čas a naučiť sa 
predovšetkým  milovať seba samého, len tak 
nás budú milovať aj iní.“  A to bez ohľadu na 
počet spriaznených duší...

Mgr. Marta Lacková

Majáles 2013 v Spišskom Podhradí

Podané žiadosti o dotácie v I. štvrťroku 2013
1) Obnova verejných priestranstiev na Mariánskom námestí

 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok  
z Programu rozvoja vidieka 2007-2013 pre 

úpravu verejného priestranstva pred poštou, 
kinom a pred mestským úradom;

Cena celkom s DPH 23 590,20 €

Vypracoval: MVDr. Michal Kapusta zástupca primátora

Príchod Odchod

Spišské Podhradie 15:00
Spišské Vlachy 15:15
Spišské Vlachy 15:30
Spišské Podhradie 15:45

Trhovisko je presťahované do parku kultúry za mestským úradom
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Rok 2013 je pre mesto Spišské Podhradie 
jubilejným rokom. V tomto roku sa iba v 
troch lokalitách Slovenska slávi 20. výro-
čie od zaradenia mesta medzi pamiatky 
zapísané do zoznamu svetového kultúr-
neho dedičstva UNESCO: Spišské Podhra-
die, Banská Štiavnica a Vlkolínec. 

Mesto Spišské Podhradie bolo zaradené 
do zoznamu UNESCO pod názvom: Spiš-
ský hrad a jeho okolie, o 16 rokov neskor-
šie doplnený o historické mesto Levoča 
(2009).

Aj keď sa mesto vzhľadom na neľahkú 
ekonomickú situáciu k tomuto výročiu 
správa opatrne, nedá sa nepoukázať na 
snahu jednotlivcov i kolektívov, bojujú-
cich za historické  a kultúrne hodnoty 
okolo nás v miere, v akej si to zaslúžia.

Nedeľa 5. mája bola začiatkom predstavovania osobnosti roka Spišského 
Podhradia, rodáka z nášho mesta, umelca Eleka Luxa, pri príležitosti 130. 
výročia jeho narodenia (1883-1941). Jeho sochárske diela sú známe kaž-
dému obyvateľovi mestečka. Veď kto by nepoznal napríklad Harmattov 
náhrobok? Jeho tvorba je známa aj v Maďarsku, jeho diela sú vystavova-
né v maďarskej národnej galérii v Budapešti, kde žil a tvoril dlhé roky svoj-
ho života, ako aj v múzeách v Paríži, v Londýne, v Amsterdame a v Haagu.

Významná širokospektrálna akcia duchovného charakteru, Spišský Je-
ruzalem, dobre zapadá do slávnostnej atmosféry výročia. V tomto pro-
jekte ide predovšetkým o historické poukázanie na jedinečne stvárnené 
udalosti života a utrpenia Ježiša Krista, prirodzene osadené do prostredia 
Sp. Kapituly, Pažice a najbližšieho okolia, mesto nevynímajúc. V dňoch 
16.-19. mája bude tento fenomén predstavený verejnosti bohatými 
sprievodnými kultúrnymi podujatiami. Nenechajme si újsť dni bohaté na 
program, akým by sa mohli pochváliť najvýznamnejšie mestá na Sloven-
sku, ako napr. Košice - mesto kultúry 2013, vďaka iniciatívne ktorého sa 
projekt Spišského Jeruzalema mohol rozbehnúť (popri aktivitách ďalšie-
ho spoluorganizátora, Prešovskej samosprávy). Počas štyroch dní osláv 
zaznejú koncerty, otvoria sa výstavy, usporiadajú sa tvorivé i zábavné 
programy, odborné a duchovné prednášky a stretnutia na tému utrpenia 
Krista a jeho slávneho vzkriesenia.

V mesiaci jún sa pripravuje slávnostná derniéra venovaná osobe vynález-
cu J. Harmattu spojená s predstavením E. Luxa širšej verejnosti. Odborná 
garancia nad predstavením obidvoch významných osobností je v rukách 
umelcov, rodákov kráčajúcich v šľapajách týchto významných osobností, 
Mgr. Petra Krupu st. a Mgr. art. Petra Krupu ml.

S netrpezlivosoťu a s veľkými očakávaniami sa pracuje na prezentácii dl-
hoočakávanej knihy spisovateľky a novinárky, PhDr. M. Varsányiovej CSc, 
s titulom Spišské párky. Aj keď sa výroba spišských párkov spolu s utajova-
ným receptom ústne traduje vo viacerých verziách, táto kniha predstavu-
je prvé literárne spracovanie vo forme faktografickej-beletristickej novely, 
a to práve z pera vnučky jedného z najznámejších výrobcov. Dúfame, že 

dobrou prezentáciou a neustálym oživovaním tejto svetovo uznávanej 
receptúry znova zažiari perla mäsiarskeho remesla s originálnou tradí-
ciou v našom mestečku.

S nie menším úsilím sa pracuje na vydaní Lexikónu osobností Spišského 
Podhradia, ktorého autorom je HEDr. Ľ. Hromják, riadiaci sa vysokou 
odbornosťou k významným cirkveným historikom na Slovensku. Kniha 
je prameňom poznania osobností, ktoré zanechali výraznú stopu svojho 
pôsobenia, resp. majú pôvod v našom mestečku a sú svedkami toho, čo 
ideál a ľudský duch v zápale presvedčenia môže dokázať.

V priebehu roka chceme ďalej priebežne predstaviť najvýznamnejšie pa-
miatky mesta jeho obyvateľom v tzv. Prechádzkach pamiatkami mesta, 
v ktorých sa predstavia najkrajšie a najhodnotnejšie inštitúcie a budovy 
mesta s ich prepojením na spoločenstvá ľudí, ktorí ich vytvárali, udržia-
vajú a tvoria. Manželia Siváňovci, reštaurátori, predstavia v septembri 
gotický bočný oltár vo farskom kostole, známy nezvyčajným objavom po-
čas reštaurovania. Predstavený bude aj kláštorný kostol Sv. Jána z Boha, 
rovnako ako aj evanjelický kostol v kontexte dejín evanjelikov žijúcich v 
Spišskom Podhradí. Súčasťou cyklu bude predstavenie synagógy a židov-
ského spoločenstva žijúceho v Spišskom Podhradí (Dr. theol.M. Varšo). 
Hradohranie, kultúrna akcia Spišského hradu v mesiaci august  s vystú-
peniami odhaľujúcimi históriu mestečka a s historickým sprievodom po 
jeho uliciach bude určite vhodnou príležitosťou spoznať najznámejšiu 
dominantu širokého okolia, ako aj vzácnosti mestečka pod ním. Spišskú 
Kapitulu s jej bohatou históriou predstaví HEDr. Ľ. Hromják nielen z per-
spektívy minulosti, ale aj z pohľadu súčasného diania tohto významného 
centra cirkevnej kultúry Spišskej diecézy, a to vedcom aktuálne pôsobia-
cim na viacerých významných inštitúciách.

Ku koncu septembra sa pozornosť upriami na slávenie 1150. výročia prí-
chodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Stopy ich pôsobenia 
možno podľa vážnych faktov vzťahovať aj na územie nášho mesta, o čom 
snáď viac povedia pozvaní hostia na sviatočné popoludnie, venované po-
čiatkom kultivovania národa na území Veľkej Moravy a v Spišskej kotline.

Okrem doteraz spomenutých kultúrnych aktivít sa všetky kultúrne, špor-
tové aj ostatné zábavné podujatia kultúrneho leta budú niesť v duchu 
vzácneho výročia, cieľom ktorého je zvýrazniť výnimočnosť genia loci 
predovšetkým nám, ktorí tu smieme žiť a tvorivo sa podieľať na zveľadení 
nám zvereného vzácneho dedičstva.

Miroslav Varšo

Varsanyi, Lányi, Bigoš, Salanci.../ poľské /Polák, 
Jaworek, Groc

Multikulti / podhradská jazyková botanika
/Patriotizmus áno, nacionalizmus nie.- Ján-Pavol II./ Od 15. 4. 2013 (t.j. pondelok) bude každý pon-

delok realizovať zber Biologického rozloži-
teľného odpadu – zeleného, do ktorého patrí 
hlavne pokosená tráva, lístie, odpady z údržby 
stromov a kríkov, chemicky neošetrené drevné 
odrezky, pozberové zvyšky, burina...). Žiadame 
občanov, aby takýto odpad pripravili na odvoz 
pred svoje nehnuteľnosti smerom k ulici.

Taktiež Vám dávame na vedomie, že tzv. „jar-
né upratovanie“ sa nebude realizovať formou 

pristavených veľkoobjemových kontajnerov po 
uliciach, ale obyvatelia Spišského Podhradia 
majú možnosť uložiť svoje nepotrebné, opotre-
bované, zastarané veci, ktorých sa chcú a potre-
bujú zbaviť na zberné miesto pri železničnej 
stanici (veci väčších rozmerov, ktoré neviete 
umiestniť do 110 l. nádob) v dňoch: 

pondelok, streda, piatok v čase:  
od 10.00 do 15.00 hod. 
sobota v čase od 8.00 do 13.00 hod.

Odpady

Ako správne nakladať s odpadom?

Druh odpadu Spôsob nakladania s odpadom
Komunálny odpad  
a drobný stavebný odpad

- uloženie do zbernej nádoby

- odvoz každý druhý utorok

Biologický rozložiteľný odpad – zelený - uloženie pred nehnuteľnosť 

- odvoz každý pondelok

Papier - uloženie do vriec resp. zberných nádob

- odvoz podľa kalendára zvozu separ. odpadu

Sklo - uloženie do vriec resp. zberných nádob

- odvoz podľa kalendára zvozu separ. odpadu

Plasty - uloženie do vriec resp. zberných nádob

- odvoz podľa kalendára zvozu separ. odpadu

Elektroodpad: elektrické a elektronické 
prístroje a zariadenia – televízory, rádia, pc, 
práčky, variče, ohrievače, chladničky, ...

- uloženie pred nehnuteľnosť

- odvoz 22. 3. 2013 a 25. 10. 2013

Nebezpečný odpad: akumulátory, žiarivky 
a výbojky (nepatrí tam: rozpúšťadla, farby, 
pneumatiky, oleje,...)

- uloženie pred nehnuteľnosť

- odvoz 22. 3. 2013 a 25. 10. 2013

Výmena preukazov
„Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným po-
stihnutím“ a  preukazov „Fyzickej osoby 
s  ťažkým zdravotným postihnutím s  po-
trebou sprievodcu“

Preukazy občana s  ťažkým zdravotným po-
stihnutím (ďalej „preukaz ŤZP“) a  preukazy 
občana s  ťažkým zdravotným postihnutím 
s potrebou sprievodcu (ďalej „preukaz ŤZP/S“) 
vydané podľa zákona účinného do 31.decem-
bra 2008 platia len do 31. decembra 2013 aj 
v  prípade, že je na preukaze uvedená doba 
platnosti: „Bez časového obmedzenia“.

Preukazy sa vymieňajú už od 01.01.2009, 
teda od účinnosti zákona č.447/2008 Z. z. 
o  peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene 
a  doplnení niektorých zákonov v  znení ne-
skorších predpisov. Výmena preukazov ŤZP 
a preukazov ŤZP/S prebieha na Úradoch prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého 
pobytu držiteľa v  čase úradných hodín na 
počkanie a bezplatne. K výmene je potrebné 
predložiť preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S, 
identifikačný preukaz / občiansky preukaz / 
a fotografiu veľkosti 3x4 cm.

Úradné hodiny na ÚPSVR Poprad, pracovisko 
Levoča, úsek sociálnych vecí a rodiny:
Pondelok: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00 – 12:00

Prichádza jar, ktorá nám so sebou prináša teplé 
a suché počasie, počas ktorého je zvýšené nebez-
pečenstvo vzniku požiarov, čo sa prejavuje zvyšo-
vaním počtu požiarov v prírodnom prostredí. Ako 
vyplýva zo štatistiky požiarovosti, najčastejšou 
príčinou vzniku požiarov bol človek. Väčšina po-
žiarov vznikla z nedbanlivosti a neopatrnosti pri 
manipulácii s otvoreným ohňom, pri vypaľovaní 
suchej trávy, fajčením v prírode. Nebezpečenstvo 
požiarov v jarnom období počas suchého a teplé-
ho počasia stále trvá a stúpa so stúpajúcou náv-
števnosťou prírody.

Všetci občania sú preto povinní dodržiavať zá-
sady ochrany pred požiarmi najmä v čase zvý-
šeného nebezpečenstva vzniku požiarov, plniť 
príkazy a  dodržiavať zákazy na označených 
miestach, nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov 
a  stromov alebo zakladať oheň na miestach, 

kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu alebo spa-
ľovať horľavé látky na voľnom priestranstve.

Celkovú bilanciu požiarovosti ovplyvňujú v tom-
to období najmä požiare v  prírodnom prostredí 
ako sú požiare lesov a trávnatých porastov, ktoré 
vznikli v  priamej súvislosti porušovania zákona 
o ochrane pred požiarmi. Občania  svojim nezod-
povedným a  ľahkovážnym konaním ohrozujú 
seba, svoje okolie, majetok a hlavne majetok su-
sedov a prírodu. Vypaľovanie trávy je každoročne 
sa opakujúcim javom, a  preto sa na všetkých ob-
čanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Levoči s výzvou rešpekto-
vania Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ob-
čanov týmto vyzýva: 

nevypaľujte trávu ani iné suché porasty! 
nezakladajte oheň v prírode na miestach, 

kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže rozšíriť!
nefajčite v lesoch! 
na kladenie ohňa v prírode využívajte len 

priestory na to určené – ohniská a nezakla-
dajte oheň priamo v lese.

pri odchode ohniská dôkladne uhaste.

Za vypaľovanie porastov bylín, kríkov, stro-
mov a zakladanie ohňa v priestoroch alebo 
na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozší-
reniu je možné uložiť pokutu až do výšky 331 
€, čo v súčasnej dobe predstavuje nemalú fi-
nančnú hodnotu. Chrániť lesy a prírodu prislú-
cha nám všetkým a preto dodržiavajte predpisy 
o ochrane pred požiarmi a správajte sa v prírode 
zodpovedne, je predsa pre nás a naše deti.

Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Levoči

Vypaľovanie trávy

20. výročie zaradenia 
nášho mesta do zoznamu UNESCO
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Žiaci 1.- 4.ročníka sa v rámci projektového vyu-
čovania v dňoch od 22.- 26. apríla 2013 venovali 

dopravnej výchove, dopravným značkám a do-
pravným predpisom. Vyvrcholením celého týž-

dňa bola návšteva dopravného ihriska v Levoči. 
Žiaci si tak mohli v praxi overiť svoje teoretické 
vedomosti pri praktickej jazde na bicykli a kolo-
bežkách priamo na dopravnom ihrisku.

Dodržiavanie dopravných značiek spojiť s  bez-
pečnou jazdou na bicykli nebolo vôbec ľahké. 
Ich dodržiavanie pozorne sledovali dopravní 
policajti, ktorí prísne sledovali jazdu aj správa-
nie chodcov na dopravnom ihrisku. Dopolud-
nie ubehlo žiakom veľmi rýchlo. Domov sme sa 
vracali zdraví, šťastní, plný zážitkov. Veríme, že 
sa sem ešte určite vrátime a budeme si tak môcť 
upevňovať svoje vedomosti a zručnosti v praxi, 
a tak predchádzať dopravným nehodám.

MZ 1. - 4. roč., Školská 3, Sp. Podhradie

Preddomím poskakujú deti, 
lúč slnka každý obličaj, 
jak zrkadlo vdol blankyt svieti, 
ký tieň ním? Škovran s piesňou letí - 
ó, srdce moje, zaspievaj!

To sú verše nezabudnuteľného slovenského 
básnika P. O. Hviezdoslava, z ktorých prýšti jeho 
vzťah k  slovenčine. Neopakovateľné verše, ne-
opakovateľný jazyk. Láska k  rodnému jazyku 
pretrvala veky a je aktuálnou aj v súčasnej dobe. 
Láska k materinskej reči vyústila do mnohých re-
citačných i autorských súťaží. Jednou z najpre-
stížnejších recitátorských súťaží je postupová 
súťaž Hviezdoslavov Kubín, venovaná pamiatke 
jedného z  najväčších a  najosobitejších sloven-
ských básnikov. V školskom roku 2012/2013 sa 
konal už 59. ročník tejto súťaže.

4. 3. 2013 sa v  ZŠ na Palešovom námestí 9 
v  Spišskom Podhradí uskutočnilo základné 
školské kolo recitátorskej súťaže Hviezdosla-
vov Kubín. Súťaž prebiehala v  3 kategóriách 
v prednese poézie a prózy. V 1. kategórii žiakov 
2., 3. a 4. ročníka dohliadala na výkony recitá-
torov porota na čele s p. učiteľkou Mgr. F. Terin-
govou, v 2. a 3. kategórii žiakov 5. až 9. ročníka 
hodnotila prednesy porota , ktorej predsedala 
p. učiteľka Mgr. M. Farkašová. Súťaž sa niesla 
v  pokojnej umeleckej atmosfére. Divákmi boli 
samotní súťažiaci, podporiť ich prišli spolužiaci 
a kamaráti. Je potrebné oceniť snahu všetkých 
zúčastnených recitátorov, ktorí aj v  dnešnej 
pretechnizovanej dobe siahnu po umeleckom 
slove. Zvlášť obdivuhodné je, že sa do súťaže 
zapájajú aj chlapci, ktorí boli v  školskom kole 
najúspešnejší. Porota po zvážení prednesov 
niektoré miesta neudelila. 

Tu sú výsledky školského kola:

POÉZIA

1. kategória:
1. neudelené
2. Viola M. Uharčeková 4. A
3. Emanuel M. Nesládek 2. A

2. kategória:
1.  Dávid Panák 5. B
2.  Bohdana Zumríková 6. B
3.  Lukáš Cmorej 6. B
 Lenka Jacková 5. B

3.  kategória:
1.  neudelené

2.  Patrícia M. Biroščáková 9. A
3.  neudelené 

PRóZA

1. kategória:
1.  Boris Kovalík 4. A
2.  Zuzana Štefaňáková 3. A
3.  Denisa Maximová 3. A

2.  kategória:
1.  Pavol Lopatka 5. A
2.  Anežka Kokoruďová 7. A
3.  Karolína Kapustová 7. A

3.  kategória:
1.  neudelené
2.  neudelené
3.  Jana Šefčíková 9. A

Víťazi školského kola, recitátori umiestnení na 
1. mieste, postúpili do okresného kola, ktoré sa 
konalo 21. marca 2013 v  príjemnom prostredí 
Mestského divadla v  Levoči. Okresné kolo pre-
biehalo v  4 kategóriách. Výkony súťažiacich 
recitátorov posudzovali 4 odborné poroty. Traja 
víťazi školského kola B. Kovalík, P. Lopatka a D. 
Panák v  sprievode p. učiteľky Mgr. M. Farkašo-
vej reprezentovali školu peknými prednesmi. 
Vo veľkej konkurencii víťazov školských kôl bol 
úspešný Dávid Panák z 5. B  triedy. Skončil na 2. 
mieste v 2. kategórii v prednese poézie. Na súťaž 
ho pripravila p. učiteľka Mgr. M. Farkašová. Sr-
dečne blahoželáme!

Mgr. Mária Farkašová 
Základná škola

Palešovo námestie 9

Hviezdoslavov Kubín 2013Program na Kultúrne leto 2013

Bezpečne do školy, bezpečne domov

Mesiac Dátum Podujatie

JÚN

7. 6. 2013 (piatok) Absolventský koncert ZUŠ

19. 6. 2013 (streda) Divadelné predstavenie Spišského divadla  - 
Takmer Bohyňa

23. 6. 2013 (nedeľa)  Osobnosti Spišského Podhradia – Harmatta, Lux

24. 6. 2013 (pondelok) Koncert ZUŠ v Evanjelickom kostole – prvý stupeň 
ZŠ

25. 6. 2013 (utorok) Koncert ZUŠ v Evanjelickom kostole – druhý 
stupeň ZŠ

29. – 30. 6. 2013 (sobota - nedeľa) Spišské folklórne slávnosti

JÚL

14. 7. 2013 (nedeľa) Divadelné predstavenie Divadla Kontra – Rum 
a Vodka

19. 7. 2013 (piatok) Koncert pre mladých - Komajota

27.- 28. 7. 2013 (sobota - nedeľa) UNESCO Cup

28. 7. 2013 (nedeľa)
Koncert vážnej hudby v synagóge – Tomko Trio 
Levoča + predstavenie synagógy a židovského 
spoločenstva žijúceho v Sp. Podhradí

AUGUST

4. 8. 2013 (nedeľa) Folklórny súbor – Čačináre

9. – 10. 8. 2013 (piatok - sobota) Oslavy 20. výročia zapísania mesta do zoznamu 
UNESCO, historický sprievod mestom

11. 8. 2013 (nedeľa) Divadelné predstavenie Divadielka Gašparko 
Prešov – Dlhý, široký, bystrozraký

18. 8. 2013 (nedeľa) Dychová hudba Ordzovianka

24. 8. 2013 (sobota) Kráľovský maratón

SEPTEMBER

1. 9. 2013 (nedeľa) 20 mierových kilometrov

Prechádzka pamiatkami mesta

22. 9. 2013 (nedeľa) 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metóda na 
Veľkú Moravu

Podracke tarhy

PONTES – medzinárodný hudobný festival + 
prehliadka Kláštorného kostola 

OKTÓBER Musica Nobilis – medzinárodný hudobný festival

Zmena programu vyhradená
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Tata, mama, poď sa hrať

Deň Zeme
Vyčistime si Spišské Podhradie 2013

Pestrá paleta činností žiakov ZŠ na Školskej ulici

Pod týmto názvom sme v  našom ŠKD na 
Školskej ulici v Spišskom Podhradí dňa 27. 4. 
2013 pripravili stretnutie rodičov a deti náš-
ho klubu. Počasie nám prialo a zábavné od-
poludnie mohlo začať. Pani vychovávateľky 
pripravili veselé súťaže, pri ktorých sa dobre 
zabávali nielen deti, ale aj rodičia. Úsmevy 
vyvolali súťaže, keď sa všetci museli zmestiť 
do jedného veľkého vreca, alebo keď prená-
šali vodu v malých pohárikoch z jednej fľaše 

do druhej a súťažili komu sa podarí rýchlejšie 
naplniť prázdnu fľašu. Svoju zručnosť ukázali 
pri triafaní loptičiek florbalovými hokejkami 
do malých valčekov. Samostatnou súťažou 
v odbíjaní pingpongovej loptičky rodičia za-
bávali svoje deti. Na záver si rodičia posedeli 
pri kávičke a  deti boli odmenené sladkou 
maškrtou. Bolo to vydarené odpoludnie, veď 
čas, ktorý trávime so svojimi deťmi, nie je čas 
premárnený. 

Vážení rodičia v  našom ŠKD organizujeme aj 
mnoho iných zábavných akcií napr. Jazdy zruč-
nosti na kolobežkách, kolieskových korčuliach 
a bicykloch. Usporadúvame zážitkové náučno-
-zábavné hry ako sú rytierske a  indiánske dni, 
súťaž v speve ľudových piesni pod názvom Slá-
vik ŠKD atď. Deti sa tešia na hru a zábavu, lebo 
naše ŠKD ponúka deťom mnoho hier a zábavy. 

Vychovávateľky Barbuščáková, Kyseľová.

Okrem získavania vedomostí v škole sa žiaci za-
pájajú do rôznych súťaží, v  ktorých sú úspešní. 
Chceme Vám predstaviť šikovných žiakov našej 
školy.

Geografická olympiáda

Obvodné (okresné) kolo Geografickej olympiády 
sa uskutočnilo 11.2. 2013 v  Levoči. Kategória E 
– Marek Krivda, IX.C - 2. miesto, postup na kraj-
ské kolo; Kategória G – Elena Kovalská, VII.B – 
3. miesto; Kategória H – Patrik Kešeľák, VI.A – 1. 
miesto, postup na krajské kolo. Krajské kolo sa 
uskutočnilo 10. 4. 2013 v Prešove.

Hviezdoslavov Kubín

V  umeleckom prednese poézie a  prózy v  škol-
skom dňa 6. 3. 2013 boli úspešní títo recitátori:

I.  kategória prednesu poézie (2. - 4. roč.)
1.  Tomáš Kešeľák  III.A
2.  Klaudia Hudáková II.A
3.  Šimon Olej II.A

I.  kategória prednesu prózy (2. – 4. roč.)
1.  Matúš Belinský IV.B
2.  Katarína Lesnická IV.A
3.  Lukáš Labuda IV.B

II.  kategória prednesu poézie (5. - 7. roč.)
1. Peter Kozlík V.B
2.  Dušan Vojtanek V.A
3.  Eva Blašková VI.A

II.  kategória prednesu prózy (5. - 7. roč.)
1.  Matúš Kacej V.B
2.  Lucia Jurečková V.B
3.  Andrea Pavľaková V.A

III. kategória prednesu poézie
1.  Adam Blaško IX.B
2.  Klaudia Bašistová VIII.A
3.  Neudelené

III. kategória prednesu prózy
1. Terézia Siváňová VIII.B
2. Michal Ilečko VIII.A
3. Silvia Kožušková IX.A

Víťazi školského kola postúpili do okresného 
kola 21. 3. 2013. Úspešnou recitátorkou sa v III. 
kategórii v  prednese prózy stala Terézia Sivá-
ňová, ktorá získala 3. miesto.

Beseda s Jánom Pochaničom, 
spisovateľom pre deti

Do našej školy zavítal spisovateľ Ján Pochanič, 
ktorý žije a  tvorí v  Prešove. Porozprával nám 
o  svojich knihách a  svojej tvorbe, odpovedal 
nám na zvedavé otázky. Stretnutie s  ním bolo 
milé, cítili sme sa uvoľnene. Na záver bola auto-
gramiáda.

Mgr. Kamila Komarová, ZŠ Školská 3

Každý rok si svet pripomína Deň Zeme. Naša 
planéta je krehká. Zvlášť v ostatných rokoch sa 
o  nej veľa hovorí. Dennodenne môžeme pro-
stredníctvom médií sledovať zmeny a  výkyvy 
počasia, rôzne prírodné katastrofy a  nešťastia, 
ktoré dokazujú obrovskú silu prírody. K zmenám 
našej planéty prispievajú aj samotní ľudia. Jej 

ochrana je veľmi dôležitá a  potrebná. Každý 
z  nás môže svojou kvapkou prispieť k  tomu, 
aby sa jej krehkosť nerozbila, aby sme ju zacho-
vali a  neničili ju. Je niečo krajšie, ako relaxovať 
v  lone prekrásnej prírody, ktorej ticho je rušené 
len spevom vtákov a šumom stromov, vdycho-
vať vôňu čistého vzduchu a sviežej prírody? Ko-
chať sa pohľadom na rozkvitnuté lúky a stráne? 
Aby sme mohli aj v  budúcnosti zažívať takéto 
pocity, rozhodli sme sa prispieť k  jej ochrane aj 
tým, že Deň Zeme nie je pre nás len obyčajnou 
frázou a všedným dňom. Už tretíkrát sme čistili 
naše mesto. Symbolicky v  roku, keď si Spišské 
Podhradie pripomína 20. výročie zápisu mesta 
a jeho okolia do svetového zoznamu kultúrnych 
pamiatok UNESCO.

19. apríla 2013 sa všetci žiaci Základnej školy 
v  Spišskom Podhradí na Palešovom námestí 
spolu so svojimi triednymi učiteľmi zapojili do 
akcie Vyčistime si Spišské Podhradie 2013. Ani 
im neostala ľahostajná výzva ochrániť a vyčis-
tiť svoje životné prostredie, aj im leží na srdci 
čistota našej prírody. Rozišli sa po celom mes-
te Spišské Podhradie a  jeho okolí. Tí mladší do 
blízkeho okolia školy, starší do vzdialenejších 
častí, ôsmaci čistili Sivú bradu. Ak si myslíte, že 
protestovali argumentom, že nebudú čistiť to, 

čo znečisťuje niekto iný, mýlite sa. Dokonca sa 
na tento deň tešili. A bol to deň , aký sme ešte 
v  tomto roku nemali. Teplý a  slnečný s  blan-
kytne modrou oblohou. Postupne sa napĺňali 
vrecia, v  ktorých pribúdalo množstvo rôznych 
odpadkov, ktorých sa nevhodným spôsobom 
zbavili nezodpovední ľudia. Žiaci s  plnou ver-

vou a doslova s radosťou objavovali zabudnuté 
plastové fľaše, topánky, časti oblečenia, papie-
re, pneumatiky, sklo. Zabávali sa na objave-
ných kuriozitách, medzi ktoré patrili koberce, 
časť zvieracej lebky či osobné preukazy vodičov 
kamiónov. Prekrásne čistinky posiate prvými 

jarnými kvetmi zbavovali množstva plasto-
vých fliaš, ktoré v týchto prekrásnych zákutiach 
zabudli smädní okoloidúci. Zaplnené vrecia 
pribúdali, určené úseky sa zbavovali toho, čo 
nemá byť ich súčasťou. 

Jednoduchá práca priniesla dobré ovocie. Čisté 
ulice, parkoviská, príroda. Plné vrecia odpadu. 
A  nakoniec dobrý pocit, že sme všetci prispeli 
k ochrane našej planéty. Nech sa jej krásou opá-
jame nielen my, ale aj budúce generácie. Nech 
neslúži len ona nám, ale aj my jej. 

Po ukončení akcie sme mali dobrý pocit, že 
sme prispeli k očisteniu nášho mesta a pripojili 
sme sa k tisíckam nadšencov, ktorí čistia všetky 
kúty našej krajiny. Všetci chceme krásne a čisté 
Slovensko. Nuž si ho také zachovajme a  ne-
znečisťujme ho. A tým, čo to ešte nepochopili, 
odkazujeme, aby sa k  nám nabudúce pridali. 
Minimálne tým, že odpadkami nebudú dopĺ-
ňať inventár prírody. Určite budú mať úžasný 
pocit z  toho, že prispeli k  záchrane našej pla-
néty. Znečisťovateľom odkazujeme, že existujú 
aj iné spôsoby zbavovania sa nepotrebných 
vecí. Nech sa zamyslia nad tým, ako vníma-
jú deti situáciu, keď po nich ostane vyčistené 
mesto a  o  rok je na tých istých miestach od-
padu ešte viac. Nech sa presvedčia o  tom, že 
pohľad na čisté mestá a prírodu je naozaj úch-
vatný a nádherný. 

Mgr. Mária Farkašová
Základná škola, Palešovo námestie 9
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Listáreň 
Vážení Podhradčania, v  tejto rubrike budú uverejňované Vaše otázky, postrehy či pripomienky 
k fungovaniu mesta a verejného života v Spišskom Podhradí, na ktoré Vám budú poskytovať od-
povede kompetentní. 

Svoje príspevky nám posielajte na mailovú adresu kultúra@spisskepodhradie.sk alebo adresu re-
dakcie: Mestské kultúrne stredisko, Mariánske námestie 1, 053 04 Spišské Podhradie 

Hokejový turnaj
Začiatkom marca sa uskutočnil medzinárodný 
hokejový turnaj za účasti troch mužstiev: Spišské 
Podhradie, Biele tigre zo Spišského Podhradia a 
Sandefjord z Nórska. Pre nepriaznivé počasie 
sa turnaj konal na zimnom štadióne v Gelnici. 
Tímy preukázali veľa bojovnosti a vo finále sa 
stretli mužstvá Spišské Podhradie - Sandefjord. 

Zápas skončil 2:2 o víťazovi rozhodli až samo-
statné nájazdy. Turnajový pohár si odniesli hráči 
z Nórska. Ďakujeme za spoluprácu a pomoc pri 
organizovaní turnaja: vedeniu Mesta Spišské 
Podhradie, Minerálne vody - pán Lengyel, Peter 
Lepeták, Ľuboslav Murín.

Vladimíra Kondrátová

Primorsko je jedným z najnavštevovanejších juhobulharských letovísk pre jeho cenovú dostup-
nosť. Leží asi 55 km južne od Burgasu a rozkladá sa na polostrove. Mesto je olemované dvoma 

pieskovými plážami. Obidve pláže s jemným žltým pieskom, vzdialené od seba len 300 m, majú 
pozvoľný vstup do mora a čistú vodu. Severná pláž je situovaná do otvoreného mora, preto je 
obľúbená najmä milovníkmi vĺn. Južná pláž leží v zálive, kde nie sú veľké vlny, preto je vhodná 
aj pre malé deti aj neplavcov. Známa je svojimi atrakciami. Na oboch plážach sú k prenájmu 

slnečníky a lehátka, vodné bicykle a skútre, plážová masáž.
Program: 8-dňový oddych pri mori v izbách s vlastným sociálnym zariadením, chlad-

ničkou, TV, balkónom (väčšinou s výhľadom na more), do cca 200 m od pieskovej pláže, 
možnosť fakultatívnych výletov – starobylé mestá Sozopol, Burgas či Nessebar, turecký 

Istanbul, prírodná rezervácia pri rieke Ropotamo, či atraktívna výletná plavba okolo 
pobrežia a rybolov na otvorenom mori.

V cene: doprava luxusným autobusom zn. Mercedes, 7x ubytovanie, 7x raňajky, delegačný 
servis, poistenie insolventnosti CK, pobytová taxa, komplexné cestovné poistenie.

Možnosť doobjednať: 7x večera 44,10 €/osoba
Nahlásiť sa môžete na uvedenom tel. čísle, alebo priamo v kancelárii CVČ čo najskôr.  

Zálohu 150 € je potrebné zaplatiť do 15. 5 .2013. Počet miest je limitovaný.
Tento zájazd organizujeme v spolupráci s CK, pričom CVČ na zájazd finančne neprispieva.

Viac info na katkakol79@gmail.com alebo uvedených tel. číslach.

Centrum voľného času „Spišský hrad, tel. č. 0907 990 403, www.cvcsh.sk, fb cvč spišský hrad

10-Dňový pobytový zájazd v Primorsku 
(Bulharsko) v penzióne Mária, a hoteli Flamingo

Termín: 1. 7. – 10. 7. 2013

245 €/osoba – 225 €/dieťa do 12 r.

Program kina
MÁJ 
16. 5. 2013, štvrtok 19,00 hod., MP od 15 rokov
JEŽIŠ NAZARETSKÝ I. čASť

19. 5. 2013, nedeľa 19,00 hod., MP od 15 rokov
JEŽIŠ NAZARETSKÝ II. čASť

Judea pred 2000 rokmi patrila k  územiam 
Rímskej ríše. Mladá žena Mária sa vydá za 
Jozefa, keď jej anjel zvestuje, že sa stane 
matkou božieho syna, Ježiša Krista. Porodí 
ho v  maštali v  Betleheme, kde ju navštívia 
traja mudrci, ktorí sa poklonia jej synovia 
a prinesú mu vzácne dary zlato, myrtu a ka-
didlo. O  33 rokov neskôr Ján Krstiteľ oča-
káva príchod nového mesiáša, o  čom káže 
všetkým ľuďom. Mesiášom je Ježiš Kristus. 
Kráľovi Herodesovi sa jeho kázne nepáčia, 
pretože vyvolávajú medzi ľuďmi nepokoje, 
a  preto ho dá zatknúť a  neskôr popraviť. 
Ježiš dospel, učil sa a  načúval starším, na-
pokon z  neho vyrástol duchovný vodca 
podrobeného národa. Učí a koná množstvo 
zázrakov, ale zápasí aj s diablom a jeho po-
kušeniami. Má svojich dvanástich verných 
druhov, apoštolov, ktorí ho verne nasledujú 
na jeho ceste. Po príchode do Jeruzalema 
vyhodí kupcov z  chrámu. Cíti, že čoskoro 
zomrie, pretože jeho učenie sa nepáči žiar-
livým kňazom, ktorí žiadajú od rímskeho 
miestodržiteľa Piláta, aby Ježiša zatkol 
a dal popraviť. Napokon miesto pobytu me-
siáša prezradí Judáš Iškariotský. Ježiša po 
mučení popravia ako zločinca na kríži...

Hrajú: Robert Powell, Anne Bancroft, Ernest 
Borgnine, Claudia Cardinale, Valentina Cor-
tese, James Farentino, James Earl Jones, Sta-
cy Keach, Tony Lo Bianco, James Mason, Ian 
McShane, Laurence Olivier, Donald Pleasen-
ce, Christopher Plummer, Anthony Quinn, 
Fernando Rey, Ralph Richradson, Rod Stei-
ger, Peter Ustinov... 

Žáner: historická dráma; Tal./VB; DVD

BERIEME KULTÚRNE POUKAZY


