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SUV Kia Sportage vo výbave EXTRA.
Zbožňujete vzrušujúce zážity s rodinou a priateľmi? Neuspokojte sa s priemerom, 
vyžadujte maximálnu kvalitu, komfort a extra výbavu. Vyberte si nový akčný model 
Kia Sportage EXTRA so zvýhodnením až do 3000 € a ako bonus získate extra 
výbavu, ktorá okrem iného obsahuje: navigáciu s dotykovým displejom, bezkľúčový 
prístup Smart Key, LED svetlomety s automatickým prepínaním diaľkových svetiel, 
zadnú parkovaciu kameru, aktívneho asistenta udržiavania v jazdnom pruhu, systém 
monitorovania únavy vodiča a o veľa viac. K tomu vám pribalíme aj zimné   
pneumatiky zadarmo a jedinečnú sedemročnú záruku. Máme auto pre každého.

Pre vzrušujúce zážitky 
s rodinou a priateľmi.

www.kia.sk

Názov dílerstva
Ulica a číslo • PSČ Mesto • Tel.: +421 XX XXX XXXX
email • www.xy.sk

G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA

Kombinovaná spotreba paliva 5,5-9,0 l/100 km,emisie CO2: 145-204 g/km / WLTP. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

CELKOVÉ 
ZVÝHODNENIE 

AŽ DO 3 000€ 

PF20001
PF20003

PF20002

kiapoprad@motorgroup.sk
www.motorgroup.sk

Motor Group Poprad, spol. s r.o.
Partizánska 3800,  058 01 Poprad
Tel. č. 052/787 9230

Tlačivo vyhlásenia si môžete stiahnuť
na webovej stránke zariadenia www.zpskk.sk,

prípadne je možné si ho vyzdvihnúť
na recepcii zariadenia.

Občianske združenie
Zariadenia pre seniorov

a Zariadenia opatrovateľskej služby
Kežmarok

Pomôžte nám zlepšiť starostlivosť
o seniorov

– darujte nám 2 % z dane

Adresa: 
Vyšný mlyn 13, 060 01  Kežmarok

IČO: 45786038
Číslo účtu: SK23 1111 0000 0014 0243 8018

OZ ZPS a ZOS
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Marec – mesiac knihy
 

Neviem, či v  iných 
štátoch je niektorý 
mesiac venovaný kni-
hám. U  nás sa marec 
„upísal“ knihe v roku 
1955. Koľko sa robilo 
besied so spisovateľ-
mi, koľko bolo iných 

aktivít! Prečo nie, ale... A  tu je to ALE. Čo 
ostatné mesiace, po knihe nesiahneme? 
Tento článok by mal byť akousi oslavou 
mesiaca knihy. Ale keď vidím ten úpadok 
čítania a vydávania kníh, naozaj nemôžem 
písať chválospevy. Pripadá mi, že dnes už 
nie je módny ani mesiac knihy, ani čítanie 
kníh. Máme onakvejšie výmysly doby – 
počítače, tablety, mobily, a  tam nájdeme 
všetko, čo len chceme. Pamätám na svoje 
detstvo a mladosť, keď bolo len rádio a za-
čínala televízia. Ak sme chceli niečo vedieť, 
siahli sme po knihách. Knižnice boli, samo-
zrejme, aj v  školách. Zošity obsahov boli 
tiež samozrejmosťou a nebolo odkiaľ odpi-
sovať (iba ak od spolužiaka). Dokonca sme 
robili tzv. Fučíkov odznak, v rámci ktorého 
sa museli prečítať určité predpísané knihy. 
Teda museli sme ho robiť... Musím napí-
sať, že socialistické učebnice slovenskej 
literatúry boli rozhodne lepšie než terajšie 
učebnice. Získali sme základný prehľad 
o slovenskej literatúre, o českej, o svetovej. 
Dnes žiak strednej školy nevie, kto je Bo-
žena Němcová, o  Babičke nikdy nepočul, 
problémom je Bernolák, Kollár, niektorí 
štúrovci, ale aj autori zo začiatku 20. sto-
ročia. Vraj dnešní žiaci a  študenti tomu 
nerozumejú. Žiaľ, problémy sú aj s  vydá-
vaním kníh – vydavateľstiev síce pribudlo 
ako húb po daždi, ale každé potrebuje žiť 
– a podľa toho robí aj výber kníh na vyda-
nie. Knihy, siahajúce do hĺbky, sa už u nás 
„nenosia“ – česť výnimkám. Množstvo prí-
behov je „lacných“, ale čitateľsky vďačných 
(napr. chudobná dievčina sa vydá za mi-
lionára, potom zistí, že je nemanželským 
dieťaťom ďalších milionárov...), v mnohých 
knihách nachádzame hromadu hrubých 
výrazov a čím je ich viac, tým sa to považu-
je za väčšie umenie. Problémom je aj vyso-
ká cena kníh. Mnohí si radšej v tej hodnote 
kúpia niekoľko pív. A  potom sa čudujme, 
kam naša spoločnosť kráča...

 Nora Baráthová

Podpredseda vlády SR pre investície a in-
formatizáciu Richard Raši dnes v Kežmarku 
vyhlásil dopytovo-orientovanú výzvu, ktorá 
je zameraná na moderné technológie vo 
verejnej správe. Výzva na spolufinanco-
vanie projektov je rozdelená na dva typy 
aktivít. Do prvého patrí migrácia na open 
source systémy a  zavedenie chatbotu, do 
druhého podpora budovania inteligent-
ných miest a regiónov.

Následne spoločne s  primátorom mes-
ta Kežmarok Jánom Ferenčákom oficiálne 
otvorili zrekonštruovanú križovatku na síd-
lisku Juh. Kruhový objazd postavili v priebe-
hu dvoch mesiacov.

„Toto je projekt, ktorý je ideálnym vzo-

rom, ako môže vláda pomôcť mestám, 
v  ktorých má svoje výjazdové zasadnutia. 
Od obyvateľov som sa dozvedel, že im táto 
prestavba uľahčila dopravnú situáciu. Aj na 
tomto príklade vidíme, že primátor má byť 
aktívny a vláda nemá sedieť len v Bratisla-
ve,“ povedal na otvorení Richard Raši.

Podľa Ferenčáka sa tým zvýšila bezpeč-
nosť všetkých účastníkov cestnej premávky. 
„S križovatkou sme mali veľký problém, kto-
rý už nie je. Prechádza tu nielen veľa áut, ale 
chodcov, či už dôchodcov alebo detí. Pre-
stavbou križovatky sa zvýšila bezpečnosť, 
prechody sú osvetlené, onedlho pribudne 
aj vodorovné dopravné značenie. Občania 
sa môžu cítiť bezpečnejšie, a to je pre mňa 

dôležité,“ uviedol. V  jarných mesiacoch 
budú zrealizované sadové úpravy a  vodo-
rovné dopravné značenie.

Podpredseda vlády spoločne s  primá-
torom mesta a generálnym riaditeľom Tat-
ranskej mliekarne Ľubomírom Valčuhom 
neskôr uviedli do prevádzky aj novú linku 
na plnenie čerstvého mlieka.

„Vďaka nej sa nám hodinová kapacita 
spracovania mlieka zvýši z 5 tisíc litrov na 6 
a pol tisíc litrov mlieka. Nová linka má vyššie 
hygienické štandardy a  predĺži trvanlivosť 
trvanlivého mlieka,“ povedal Valčuha. Ako 
dodal, v tomto roku má mliekareň napláno-
vané investície vo výške približne 20 milió-
nov eur. Najväčšou z nich bude syráreň na 

výrobu syrov typu niva. 
V  tomto roku otvoria 
taktiež linku na výrobu 
hrudkového tvarohu 
a neskôr aj masla.

„Tatranská mliekareň 
patrí medzi najkvalit-
nejších výrobcov mlie-
ka na Slovensku. Taktiež 
sa zapája takmer do 
každej výzvy v  rámci 
európskeho spolufinan-
covania projektov, vý-
sledkom čoho je vysoká 
konkurencieschopnosť, 
reagovanie na nové 
trendy, zvyšovanie ka-
pacity výroby a  stabili-
zácia pracovného trhu. 

Vďaka európskym fondom vieme pomáhať 
zamestnávateľom, aby boli kvalitní, stabilní 
a  vedeli zabezpečovať zvyšovanie zamest-
nanosti,“ uviedol Raši.

Investície víta aj primátor Kežmarku Ján 
Ferenčák. „Investície sú dobrou správou pre 
mesto Kežmarok v oblasti potravinárskeho 
priemyslu. Taktiež zabezpečujú budúcnosť 
podniku a  jeho terajších či  budúcich za-
mestnancov. Výrobky mliekarne budú tak 
šíriť dobré meno mesta nielen na Sloven-
sku, ale aj v ďalších krajinách,“ dodal. Nová 
linka umožní aj plnenie nových druhov 
výrobkov, niektoré sa už čoskoro objavia 
v predaji.

 Lorant Paugsch

V Kežmarku oficiálne otvorili kruhový 
objazd a novú plničku mlieka

Križovatka na sídlisku Juh je po zrekonštruovaní bezpečnej-
šia pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Nová plnička 
mlieka je hygienickejšia a rýchlejšia.

Eva Kelbelová, Richard Raši a Ján Ferenčák slávnostne otvorili 
kruhový objazd na sídlisku Juh.
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	Nová okružná križovatka medzi mestami Kežma-
rok a Spišská Belá by mala byť dokončená v najbližšom čase 
a  počas tohto obdobia platia pre tento úsek dopravné ob-
medzenia. Ide o súčasť projektu ďalšieho dobudovania prie-
myselného parku, na ktorý kežmarská samospráva získala 
dotáciu 2,27 milióna eur zo štátneho rozpočtu. Projekt mesta 
Kežmarok má predovšetkým zabezpečiť dopravné napojenie 
nového výrobného závodu Mubea na štátnu cestu prvej trie-
dy číslo 66.
 Zdroj: spis.korzar.sme.sk

	Samospráva mesta Spišská Belá získala finančné 
prostriedky pre mikroprojekt z  prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja a  zo štátneho rozpočtu v  rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR Interreg V-A 2014 – 
2020. Partnerom mikroprojektu je poľské partnerské mesto 
Szczawnica. Spišská Belá plánuje v  rámci realizácie projektu 
od apríla do októbra 2020 niekoľko aktivít. Najdôležitejšou 
bude dobudovanie cyklistického chodníka.
 Zdroj: spis.korzar.sme.sk

	Na zastávkach Tatranských elektrických železníc 
vo Vysokých Tatrách pribudli knižné búdky. Osadilo ich tam 
občianske združenie Tatranský parlament, ktoré sa rozhodlo 
projektom spestriť domácim i návštevníkom čakanie na elek-
tričky, aj samotné cestovanie. Združenie si miesta, na ktorých 
boli osadené búdky, prenajíma od Železníc SR, za meter štvor-
cový prenajatej plochy platí päť eur ročne. Drevené búdky ne-
chali Tatranci vyrobiť v miestnom stolárstve v Tatranskej Lom-
nici, následne ich maľbami spestrili žiaci lomnickej základnej 
školy a základnej umeleckej školy.
 Zdroj: spis.korzar.sme.sk

	Ukážky tvorby nadaných umelcov, ktorí získali titul 
majstrov ľudovej umeleckej výroby za rok 2019, sú vystavené 
v galérii a predajni Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Tat-
ranskej Lomnici. Návštevníci tak môžu medzi vystavenými 
predmetmi vidieť paličkové čipky, vyrezávané fujary, ručne 
maľovanú majoliku, pletené čiapky a šály, výrobky z vŕbového 
prútia či obrázky z upravenej slamy.
 Zdroj: spis.korzar.sme.sk

	Poslanci mestského zastupiteľstva v Poprade schva-
ľovali návrh nového spoplatnenia parkovísk. Išlo o všeobecne 
záväzné nariadenie o vymedzení úsekov miestnych komuni-
kácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel. Predkladal 
ho Peter Fabian, riaditeľ Správy mestských komunikácií Po-
prad.
 Zdroj: spis.korzar.sme.sk

	Jedinečný projekt vo forme mobilnej aplikácie 
Sound Walk Strážky približuje atraktívnou a  modernou for-
mou históriu renesančnej pamiatky Kaštieľa Strážky. V  au-
diopríbehoch, ktoré rozširujú lektorský výklad, ožívajú po-
stavy významných obyvateľov kaštieľa a  realita sa prelína 
s  fikciou. Namiesto tradičného formátu audiosprievodcu je 
tento projekt zameraný na vytvorenie príbehu a  rozpráva-
nia, ktoré sa skladajú zo samostatných zvukových nahrávok 

V skratke

 pokračovanie na str. 6

V kine Iskra bola 6. februára v rámci Filmového kabinetu deťom žia-
kom ZŠ s MŠ Nižná Brána predstavená tvorba animovaného filmu. 
Žiaci mali aj možnosť vytvoriť si papierové postavičky. „Toto poduja-
tie šíri osvetu v tvorbe animovaného filmu a pre deti z mnohých miest 
Slovenska je to milá skúsenosť,“ ozrejmili animátorky Lenka Chovan-
cová a Petra Sedláková z Asociácie slovenských filmových klubov.

V Poľskom meste Rzeszow sa 5. februára už druhýkrát konalo Sloven-
ské fórum. Panelové diskusie sa dotýkali tém ako životné prostredie, 
európske fondy, vzdelávanie či projektov cezhraničnej spolupráce.

Primátor mesta Ján Ferenčák vo februári vymenoval do funkcie 
riaditeľky Materskej školy Karola Kuzmányho 41 v Kežmarku Dašu 
Arpášovú na zastupovanie počas materskej dovolenky Sylvie Pavli-
govej. Počas menovania jej primátor zaprial veľa úspechov v tejto 
zodpovednej práci.
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História spoločnosti Aspel sa začala písať 
pred 25 rokmi v Belgicku, kde spoločnosť vzni-
kala len na základe jedného závodu. „Už od 
začiatku bola spoločnosť zameraná na elek-
trotechnický priemysel, ktorý tvorí aj teraz 90 
percent z  jej celkovej produkcie,“ predstavil 
spoločnosť konateľ Velislav Ivailov Bakardjiev. 
Spoločnosť so svojím sídlom v Kežmarku bola 
do Obchodného registra SR zapísaná v  sep-
tembri 2005.

Rok 2020 pre túto spoločnosť prinesie ďal-
šie personálne rozšírenie a  z  tejto aktivity sa 
teší aj primátor mesta, ktorý so spoločnosťou 
Aspel komunikoval už dlhšie obdobie, keď 

sama spoločnosť iniciovala návrh rozšírenia 
závodu. „Táto spoločnosť, ktorá je vybudovaná 
v  Kežmarku, bude veľmi významná, pretože 
bude jediná v Európe, a tým pádom mesto zís-
ka fabriku, ktorá bude ako jediná operovať na 
tomto trhu,“ priblížil primátor mesta Ferenčák. 
„Je všetkým známe, že ekonomika je v  kríze. 
Podnikateľ a  výrobca sa nemôže rozvíjať bez 
toho, aby neplánoval svoje ľudské zdroje,“ 
potvrdil víziu vytvorenia pracovných miest 
Bakardjiev, ktorý v  spoločnosti Aspel vidí prí-
ležitosť aj pre domácich odborníkov z oblasti 
výroby.

„So spoločnosťou komunikujeme o ďalších 

krokoch, ktoré pomôžu znížiť nezamestnanosť 
v  meste Kežmarok,“ povedal Ferenčák. Práca 
v stabilnej medzinárodnej spoločnosti, akou je 
Aspel, podľa slov primátora môže tiež poskyt-
núť zázemie pre rast obyvateľov v meste.

 Ondrej Miškovič

Ján Ferenčák s Velislavom Ivailovom Bakard-
jievom na pracovnom stretnutí v Kežmarku.

Rozšírenie výroby belgickej spoločnosti Aspel
pomôže znížiť nezamestnanosť v regióne

Pred organizačným výbo-
rom stála najdôležitejšia otázka, 
akému remeslu tohtoročný fes-
tival Európske ľudové remeslo 
(EĽRO) venovať. 

„Keďže pôjde o  jubilejný, už 
30. ročník festivalu, nevyzdvih-
neme ani jedno remeslo, ale 
festival bude venovaný všetkým 
remeselníkom a všetkým zruč-
ným ľuďom, ktorí sa niečomu 
venovali a niečo tvorili,“ objasnil 
primátor mesta a  riaditeľ festi-
valu EĽRO Ján Ferenčák.

Ako ďalej dodal, tohtoroč-
ná edícia festivalu bude mať aj 
niekoľko noviniek. Najväčšou z 
nich bude rozšírenie areálu. Na 
Kostolnom námestí bude his-
torický trh a  brána na ulici Dr. 
Alexandra sa posunie až ku ho-
telu Club. Vďaka tomu pribudnú 
nové stánky či viac atrakcií.

Na historickom trhu bude 
možné platiť iba novou menou 
– Kežmarským dukátom. „Ním 
budú návštevníci platiť na histo-

rickom trhu, alebo si ho vezmú 
domov ako spomienkový pred-
met,“ prezradil Ferenčák.

Napriek tomu, že festival má 
európsky charakter, po novom 
sa na ňom nebude zabúdať 
ani na regióny Slovenska. „Kaž-
dý rok by sme chceli nechať 
priestor inej časti našej krajiny. 
V  tomto roku to budú Kysuce. 
Návštevníci festivalu tak budú 
môcť spoznať tradície, zvyky 
či jedlá z okolia Kysuckého No-
vého Mesta, Čadce, Turzovky či 
Starej Bystrice,“ uzavrel primá-
tor.

Tohtoročné EĽRO otvorí svo-
je brány v piatok 10. júla a vyvr-
cholením festivalu bude koru-
novácia kráľa remesla v  nedeľu 
12. júla popoludní.

 Lorant Paugsch

Vo štvrtok 13. februára zasadli 
poslanci kežmarského mestské-
ho zastupiteľstva prvýkrát

v  tomto roku, pričom na 
programe mali desať oficiálnych 
bodov.

Poslanci schválil zapojenie sa 
do dvoch projektov. Vďaka jedné-
mu z nich by sa mala naštartovať 
rekonštrukcia mestskej tržnice na 
regionálnu tržnicu. Mesto sa tak 
bude uchádzať o  príspevok vo 
výške 80-tisíc eur. Spolufinanco-
vanie bude vo výške piatich per-
cent z výslednej výšky príspevku.

Tým druhým je podpora ko-
ordinačných a  implementačných 
kapacít regionálneho rozvoja 
v  rámci samosprávy. Cieľom je 
skvalitniť systémy a  optimalizo-
vať procesy napríklad tvorbou 
analýz, hodnotením dopadov le-
gislatívy či manažérskych činnos-
tí v oblasti regionálneho rozvoja.

Na programe bolo aj schva-
ľovanie niekoľkých nájmov. Dva 
dni v mesiaci bude v priestoroch 
na Kostolnom námestí Centrum 
právnej pomoci poskytovať kon-

zultačné služby a právnu pomoc 
osobám v materiálnej núdzi, ako 
aj záujemcom o osobný bankrot.

Priestory v  kežmarskej ne-
mocnici boli prenajaté pre le-
vočskú Všeobecnú nemocnicu 
s poliklinikou, ktorá tam plánuje 
prevádzkovať urologickú a  ne-
urologickú ambulanciu, čím sa 
rozšíri poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti pre obyvateľov 
mesta a okresu Kežmarok.

V  rovnakom objekte bude 
umiestnené aj oddelenie labora-
tórnej medicíny s úsekom hema-
tológie, krvnej banky a  klinickej 
biochémie.

Na programe bola aj prvá 
tohtoročná zmena rozpočtu. 
Ňou poslanci schválili zníženie 
dotácie pre 1. Mestský futbalový 
klub, keďže kežmarská futbalová 
mládež bude financovaná cez 
Mestský športový klub. Dotáciu 
získal aj hokejbalový tím, ktorý 
účinkuje v  extralige. Schválená 
dotácia bola aj pre Klub priateľov 
Magury.

 Lorant Paugsch

Jubilejný ročník Európskeho
ľudového remesla bude venovaný
všetkým remeselníkom

Kežmarskí poslanci zasadli 
prvýkrát v tomto roku

Organizačný výbor festivalu už od začiatku roka pracu-
je na jubilejnom 30. ročníku, ktorý sa už tradične uskutoč-
ní počas druhého júlového víkendu.

Zaoberali sa nielen plánovanou rekonštrukciou mest-
skej tržnice, ale aj prenájmom priestorov pre levočskú ne-
mocnicu či financovaním niektorých športových klubov.

Primátor mesta Ján Ferenčák sa vo februári v Kežmarku stretol s konateľom spoloč-
nosti Aspel Slovakia, ktorá je zameraná na plastové výrobky, najmä pre automobilo-
vý priemysel. Nová výrobná hala poskytne najmodernejšiu techniku v oblasti výroby 
a obrábania plastov a vďaka tomu spoločnosť navýši svoju výrobu o 40 percent.
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naviazaných na konkrétne časti kaštieľa. Od sôch v parku sa 
návštevník napríklad dozvedá o  zakázanej láske maliara La-
dislava Medňanského či o živote barónky Margity Czóbelovej.
 Zdroj: spisskabela.sk

	Hasiči v  podtatranskom regióne mali v  dôsledku 
nepriaznivého počasia niekoľko výjazdov k nehodám. „Vietor 
nafúkal sneh na cesty, čo zhoršilo aj viditeľnosť. Pri Rakúsoch 
v  okrese Kežmarok zapadol autobus s  niekoľkými poľskými 
cestujúcimi, všetci vyviazli bez zranení,“ uviedol pre agentú-
ru SITA operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského 
a  záchranného zboru v  Prešove. Hasiči absolvovali aj výjazd 
pre uvoľnený plech zo strechy opustenej budovy pri Ceste na 
letisko v  Poprade, odstraňovali aj popadané stromy v  Spiš-
skom Bystrom a v Mengusovciach. Uvedené udalosti sa zao-
bišli bez zranení aj väčších škôd.
 Zdroj: cas.sk

	Výsledky testovania piatakov potvrdili veľké regio-
nálne rozdiely. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 
dosiahli výrazne nižšiu priemernú úspešnosť. Test z matema-
tiky písalo celkovo 48 570 žiakov. Priemerná úspešnosť žiakov 
bola 63,4 percenta. V teste zo slovenského jazyka a  literatú-
ry dominovali žiaci z Bratislavského kraja. Najmenej úspešní 
žiaci boli v Prešovskom kraji, ich priemerný výsledok dosiahol 
58,1 percenta. Významne lepšie výsledky zo slovenského ja-
zyka a literatúry v porovnaní s národným priemerom dosiahol 
okres Bratislava I. Výsledky oveľa horšie ako národný priemer 
dosiahli okresy Trebišov, Kežmarok a Gelnica. Žiaci zo sociálne 
znevýhodneného prostredia dosiahli priemernú úspešnosť 
24,4 percenta. Naopak, žiaci bez sociálneho znevýhodnenia 
dosiahli priemernú úspešnosť 66,4 percenta.
 Zdroj: domov.sme.sk

	Mesto Vysoké Tatry podporí projekty obyvateľov su-
mami od 500 do 4 000 eur. Aj v  tomto roku chce prerozdeliť 
50-tisíc eur v  rámci svojho participatívneho rozpočtu. Uchá-
dzať sa o finančnú podporu na svoje projekty môžu miestne 
mimovládne organizácie, zariadenia poskytujúce sociálne 
služby, účelové zariadenia cirkví, ale aj zoskupenia minimálne 
troch obyvateľov.
 Zdroj: spis.korzar.sme.sk

	Súčasťou projekcie v  popradskom  kine Tatran,  or-
ganizovanej v  spolupráci so Slovenským filmovým ústavom 
pri príležitosti 50. výročia Majstrovstiev sveta FIS v severských 
lyžiarskych disciplínach vo Vysokých Tatrách, bolo aj uvedenie 
dvoch krátkometrážnych filmov režiséra Štefana Kamenické-
ho, ktoré vznikli ešte pred samotným podujatím v roku 1970. 
Snímka Vysoké Tatry  (1966) propaguje lokalitu Vysokých Ta-
tier ako vhodnú na usporiadanie majstrovstiev sveta a repor-
tážny film Tatranské leto 69 (1969) opisuje výstavbu športo-
vísk, infraštruktúry a celkovú prípravu podujatia. Obidva filmy 
boli v minulom roku digitálne reštaurované. Stále žije aj veľa 
pamätníkov, ktorí si na svetové športové podujatie vo Vyso-
kých Tatrách v roku 1970 pamätajú a trojicu filmov radi priví-
tajú nielen ako predmet peknej spomienky.
 Zdroj: martindroppa.blog.sme.sk

V skratke
dokončenie zo str. 4

Na kandidátkach strán sa 
nachádzalo aj desať Kežmar-
čanov. Za stranu Dobrá voľba 
kandidoval František Mikulášik 
(28. miesto na kandidátke), za 
Sme rodina Ján Jedinák (32.), 
za Za ľudí Matúš Polák (91.), za 
hnutie Obyčajní ľudia a  nezá-
vislé osobnosti (OĽaNO) Jana 
Majorová Garstková (32.), za 
Kresťanskodemokratické hnu-
tie Ján Hencel (22.), za SMER – 
sociálna demokracia Ján 
Ferenčák (28.) a za stranu Kotle-
bovci – Ľudová strana Naše Slo-
vensko Filip Kuffa (33.), Štefan 

Kuffa (36.), Ján Pastuszek (43.) 
a Pavol Kopecký (48.).

Do parlamentu sa dostali 
Jana Majorová Garstková (OĽa-
NO), Ján Ferenčák (SMER – SD), 
Filip Kuffa a Štefan Kuffa (obaja 
ĽSNS).

V  meste Kežmarok bolo vo 
voličských zoznamoch zapí-
saných 12  816 občanov. Voliť 
ich prišlo 8 179, čo predstavuje 
volebnú účasť 63,81 percent. 
V Kežmarku nakoniec zvíťazilo 
vo voľbách hnutie OĽaNO so 
ziskom 26,96  % hlasov, druhé 

miesto obsadil SMER  – SD, 
ktorá získala 17,42  % hlasov, 
na treťom mieste skončila stra-
na Za ľudí so ziskom 9,18  % 
hlasov. Na ďalších miestach 
sa umiestnila Ľudová strana 
Naše Slovensko (8,64  %), KDH 
(8,44  %), Sme rodina (7,89  %), 
koalícia PS a  Spolu (5,58  %), 
SaS (4,42  %), Vlasť (4,12  %), 
Dobrá voľba (3,92 %) a Sloven-
ská národná strana (1,90  %). 
Ostatné strany získali spolu 
1,28 % hlasov.

Voľby v  rámci celej Sloven-
skej republiky nakoniec vy-

hralo hnutie OĽaNO so ziskom 
25,02  % hlasov, na druhom 
mieste skončila strana Smer  – 
sociálna demokracia s 18,29 % 
hlasov. Strana Sme rodina do-
stala 8,24  % hlasov a  skončila 
na treťom mieste, tesne za ňou 
so ziskom 7,97 % strana Kotle-
bovci  – Ľudová strana Naše 
Slovensko. Do parlamentu sa 
dostala aj Sloboda a Solidarita 
so ziskom 6,22  % hlasov a  Za 
ľudí, ktorej vhodilo hlas 5,77 % 
voličov.

 Lorant Paugsch

Do parlamentu sa dostali 
aj Kežmarčania

V  sobotu 29. februára sa na Slovensku po šty-
roch rokoch opäť uskutočnili voľby do Národnej 
rady Slovenskej republiky. Kandidovalo v  nich 
24 politických strán, hnutí či koalícií.

Meno kandidáta Politická
strana

Počet
prednostných

hlasov

Konečné
poradie

František Mikulášik Dobrá voľba 393 -

Ján Jedinák Sme rodina 1 381 33

Matúš Polák Za ľudí 159 92

Jana Majorová Garstková OĽaNO 5 134 39

Ján Hencel KDH 3 090 -

Ján Ferenčák SMER – SD 2 679 28

Filip Kuffa ĽSNS 10 559 9

Štefan Kuffa ĽSNS 20 080 7

Ján Pastuszek ĽSNS 2 246 43

Pavol Kopecký ĽSNS 1 558 48

* Hrubým písmom sú označení kandidáti, ktorí sa na základe výsledkov volieb dostali 
do parlamentu.
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Primátor mesta Ján Ferenčák 
sa 17. februára v  priestoroch 
kežmarskej radnice stretol so zá-
stupcami spoločnosti Mubea a  so 
zástupcami výskumných ústa-
vov a  vysokých škôl na Slovensku 
a  v  Ukrajine, ktoré poskytnú tejto 
spoločnosti budúcich kvalifikova-
ných pracovníkov.

„Sme veľmi radi, že bolo zvo-
lané takéto stretnutie, čo potvr-
dzuje, že sme prišli do správneho 
regiónu,“ povedal Martin Heveri, 
ktorý má na starosti ľudské zdroje 
v spoločnosti Mubea. Zároveň He-
veri priznal, že spoločnosť tu chce 
nielen vyrábať, ale mať aj vývojové 
centrum. Vybudovať takéto cen-
trum si vyžaduje značný počet od-
borníkov v oblasti. Ľuboš Lopatka, 
ktorý je riaditeľom Výskumného 
ústavu zváračského, povedal, že je 
všeobecne známe, že firma Mubea 
vstupuje do Kežmarku s  výrobou 
a,  samozrejme, jej príchod súvisí 
s vybudovaním inžinierskeho cen-

tra, aby sa firma dokázala v tomto 
prostredí etablovať ako spoloč-
nosť, ktorá prináša vyššiu pridanú 
hodnotu celému regiónu.

Štefan Boháček, ktorý repre-
zentoval Výskumný ústav papiera 
a  celulózy v  Bratislave, povedal, 
že toto prvé stretnutie bolo práve 
o  hľadaní synergií medzi jednotli-
vými pracoviskami. „Poskytli sme 
si navzájom o  sebe informácie 

a  hľadali sme prieniky v  oblasti 
výskumu a testovania, no predpo-
kladáme, že v  blízkej budúcnosti 
sa tieto prieniky budú týkať oblastí 
s vyššou pridanou hodnotou,“ po-
vedal Boháček.

Investícia spoločnosti má do-
siahnuť v  horizonte šiestich rokov 
hodnotu 51 miliónov eur. Nemecká 
spoločnosť chce v  priemyselnom 
parku postupne vytvoriť približne 

500 pracovných miest, z  toho 115 
bude v  oblasti výskumu a  vývoja. 
Prvých zamestnancov si už spo-
ločnosť vybrala. Slovensko vďaka 
svojmu strategickému umiestne-
niu v  rámci regiónu, priaznivému 
politickému prostrediu a  vysokej 
kvalifikácii zamestnancov bolo 
jasnou voľbou pri ďalšej expanzii 
spoločnosti.

„Výrobný závod v  Kežmarku 
je významným partnerom oko-
litých závodov Mubea a  určuje 
moderný a  efektívny trend, kto-
rým sa spoločnosť chce riadiť aj 
v  budúcnosti,“ uvádza Mubea na 
svojom webovom sídle. „Cieľom 
stretnutia bolo dať správnych 
hráčov za spoločný stôl,“ vystihol 
podstatu stretnutia primátor mes-
ta Kežmarok Ján Ferenčák, ktorý 
zároveň vyzdvihol snahu zúčast-
nených nájsť spôsob, ako v  Kež-
marku vytvoriť bázu pre vedeckú 
a  výskumnú činnosť. Prepojenie 
výskumných pracovísk v  Kežmar-
ku so zahraničnými pracoviskami 
v Ukrajine alebo v Poľsku by podľa 
slov primátora mesta dokázalo do 
regiónu priniesť ďalšie pracovné 
pozície vedeckých a  výskumných 
pracovníkoch.

 Ondrej Miškovič

Spoločné stretnutie so zástupcami spoločnosti Mubea.

Do Kežmarku prichádza líder na trhu vo vývoji a výrobe

V Kežmarku sa v roku 2019 začalo s výstavbou závodu nemeckej 
spoločnosti Mubea Engineering AG, ktorý sa bude zameriavať na 
výrobu automobilových a náhradných dielov. Vzniknúť tu má aj in-
žinierske centrum a centrum na náhradné diely. 

Separovaný zber štyroch ko-
modít pokračuje v  našom meste 
aj v  tomto roku. Príspevok naň 
dáva aj Organizácia zodpoved-
nosti výrobcov. Ten však v plnom 
rozsahu nepokrýva všetky ná-
klady potrebné na zhodnotenie 
tohto odpadu, keďže nie všetky 
vyseparované suroviny môžu byť 
odkúpené.

„Vyseparovaná časť odpadu 
končí u spracovateľov druhotných 
surovín a  nevyseparovaná časť 
na skládke. V  poslednom období 
výrazne stúpla cena za uloženie 
odpadu na skládke. Preto je po-
trebné, aby bola separácia čo naj-
lepšia. V Kežmarku nie je množst-

vový zber, poplatok je paušálny. 
Likvidovať odpad je možné nie-
koľkými spôsobmi, preto by som 
chcela požiadať občanov, aby ich 
využívali. Napríklad zberný dvor 
v  areáli Verejnoprospešných slu-
žieb,“ upozornila Eva Kelbelová, 
vedúca oddelenia územného plá-
nu, životného prostredia a staveb-
ného poriadku.

Ako správne separovať
Separovanie je jednoduché, 

stačí do nádob dávať to, čo tam 
v  skutočnosti patrí. „Do plastov, 
žltých nádob, patria nápojové 
fľaše či obaly z  drogistického to-
varu. Fólie tam nepatria. Do čer-

vených nádob patria viacvrstvové 
kompozitné materiály z mlieka či 
z džúsov, kovové obaly – železné 
alebo hliníkové. V  prípade, že je 
niektorá z  týchto nádob plná, je 
možné dávať plasty a kovové oba-
ly spolu. V niektorých mestách to 
už tak robia a majú len tri zberné 
nádoby,“ povedala Eva Grotkov-
ská z Verejnoprospešných služieb 
mesta Kežmarok.

Dodala, že žlté a  červené vre-
cia odvážajú z  rodinných domov 
smetiarskym vozidlom. Nič ne-
končí na skládke, ale v  hale na 
triedený odpad. Ďalšie auto zbiera 
sklo a tým istým autom sa neskôr 
vrátia späť po papier.

Ten patrí do modrých nádob či 
vriec. Môžu to byť papiere, letáky 
či noviny. Veľké kartónové škatule 
je lepšie poskladať, prípadne zvia-
zať a uložiť vedľa zbernej nádoby.

Do nádoby či vreca zelenej far-
by patria sklenené fľaše od nápo-
jov a od zaváranín. Nič iné. Nepatrí 
tam keramika, porcelán ani tabu-
ľové sklo či tvrdené sklo.

„V minulosti sme zbierali všet-
ko, ale ak budú niektoré vrecia 
nedostatočne vyseparované, 
označíme ich nálepkou a  nepre-
vezmeme, keďže náklady na do-
triedenie sú veľmi vysoké,“ dodala 
Grotkovská.

Farebné vrecia na separovaný 
zber si môžu občania vyzdvihnúť 
na Mestskom úrade v Kežmarku.

 Lorant Paugsch

Separovanie je čoraz dôležitejšie, šetrí aj peňaženky

Poplatky za uloženie odpadu na skládky neustále rastú. Preto je dôležité, aby sa separova-
lo čo najviac a na skládku išlo čo najmenej.
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Na základe zákona o  podpo-
re najmenej rozvinutých okresov 
a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov 
patrí medzi tieto okresy aj náš okres.

Návrh priorít pripravili okres-

né úrady v  spolupráci s  Úradom 
podpredsedu vlády pre investície 
a  informatizáciu, vyšším územným 
celkom a  ďalšími sociálno-ekono-
mickými partnermi a  inštitúciami. 
Okresné úrady pri príprave návr-
hov dbali na rovnosť príležitostí pre 
predkladateľov návrhov do zozna-
mu aktivít a projektov.

V okrese Kežmarok bolo podpo-
rených 17 projektov v celkovej hod-
note 2,6 milióna eur. Výška všetkých 
regionálnych príspevkov zo štátne-
ho rozpočtu je v  hodnote viac než 
1,75 milióna eur.

V  meste Kežmarok bol podpo-
rený projekt zabezpečenia aktivít 
a prevádzky Centra podpory regio-
nálneho rozvoja okresu Kežmarok 
vo výške 100-tisíc eur, rozšírenie 
podnikateľských aktivít a  služieb 
v  oblasti gastronómie pre spoloč-
nosť Coco Juice vo výške 120-tisíc 

eur, na rekonštrukciu a  modernizá-
ciu Zariadenia pre seniorov a Zaria-
denia opatrovateľskej služby Kež-
marok bolo vyčlenených 350-tisíc 
eur a  na dobudovanie infraštruk-
túry pre priemyselný park Kežma-
rok-Pradiareň 300-tisíc eur.

Ďalšími úspešnými žiadateľmi 
boli napríklad mesto Spišská Belá, 
ktoré získalo financie na obnovu 
a  dobudovanie turistických infor-
mačných panelov a  máp v  meste 
a  na modernizáciu hokejovo-ho-
kejbalového areálu, či Spišská Stará 
Ves, ktorá dostala prostriedky na 
dofinancovanie projektu moderni-
zácie a  rekonštrukcie centra integ-
rovanej zdravotnej starostlivosti.

Finančné príspevky získali aj 
podnikateľské subjekty z  Malého 
Slavkova, Starej Lesnej, Tatranskej 
Kotliny, Veľkej Lomnice, Spišskej 
Starej Vsi, Lechnice a z Majerov.

Medzi najmenej rozvinuté okre-
sy na Slovensku patria okresy Barde-
jov, Gelnica, Kežmarok, Košice-oko-
lie, Levoča, Lučenec, Medzilaborce, 
Michalovce, Poltár, Revúca, Rimav-
ská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sni-
na, Sobrance, Stropkov, Svidník, 
Trebišov, Veľký Krtíš a  Vranov nad 
Topľou. Lorant Paugsch

Vláda určila priority pre náš okres

Na poslednom zasadnutí vlády Slovenskej republiky v  minulom roku 
bol v programe aj návrh ročných priorít niektorých okresov na rok 2020.

Počas minulého roka rieši-
li kežmarskí mestskí policajti 
1 902 priestupkov. V  porovnaní 
s  minulými rokmi tak nastal po-
kles priestupkov približne o  600. 
V  roku 2018 riešila mestská po-
lícia 2 592 a  v  roku 2017 2 511 
priestupkov.

Vďaka kamerovým záznamom 
sa ich podarilo potvrdiť 124. Naj-
viac z  nich, až 1 540, bolo chýb 
vodičov, ktorí sa nevyhli pokute. 
Druhým najčastejším priestup-
kom, ktorí policajti riešili 71-krát, 
bolo porušovanie zákona o chove 
a držaní psov. Len o dva priestup-
ky menej nahlásili občania v  sú-
vislosti so všeobecne záväzným 
nariadením (VZN) o  udržiavaní 
čistoty a ochrany zelene.

Policajti riešili aj 150 priestup-
kov, ktoré boli proti majetku, proti 
verejnému poriadku či porušovali 

zákon o ochrane nefajčiarov. Ďal-
ších takmer 30 priestupkov sa tý-
kalo VZN o požívaní alkoholických 
nápojov.

Mestskí policajti odchytili po-
čas minulého roka 44 psov, kto-
rých následne odovzdali do kež-
marského útulku. Sedem udalostí 
nahlásili štátnej polícii, keďže išlo 
už o trestné činy, a osemkrát zistili 
alkohol u maloletých.

Kežmarskí policajti zasahovali 
v  spolupráci so štátnou políciou 
41-krát, s hasičmi 20-krát a rýchlu 
zdravotnú pomoc zavolali 32-krát. 
Poplach v objektoch zaznamenali 
261-krát a k občanom bez domo-
va boli privolaní v 53 prípadoch.

Zostavu kežmarskej mestskej 
polície tvorí aktuálne 17 policaj-
tov a  jedna administratívna pra-
covníčka.

 Lorant Paugsch, bo

Mestská polícia zhodnotila 
uplynulý rok

V roku 2019 zaznamenali mestskí policajti v Kežmarku 8 630 
volaní na číslo 159, čo je priemerne 23 telefonátov za jeden deň.

Záťažový ergometer novej 
generácie dokáže pri EKG vy-
šetrení stanoviť diagnózu,  ako 
aj  prognózu ischemickej  choro-
by srdca,  či posúdiť,  aká je vý-
konnostná kapacita srdca i celé-
ho organizmu. Nový prístroj  stál 
vyše 12 tisíc eur a nahradil dote-
rajší starší model.

„Pomocou záťažového EKG 
vieme nepriamo odhaliť ischemic-
kú chorobu,  ktorá je dôsledkom 
nerovnováhy medzi dodávkou 
a  spotrebou kyslíka v  srdcovom 
svale,“  hovorí  MUDr.  Rudolf Po-
tanko, kardiológ z  interného 
oddelenia kežmarskej nemoc-
nice.  Indikáciou pre  uvedené 
vyšetrenie sú chronické bolesti 
na hrudníku,  akútna bolesť na 
hrudníku u  pacienta, u  ktorého 
bol vylúčený infarkt myokardu, 
novodiagnostikované srdcové 
zlyhávanie  a  niektoré  poruchy 
srdcového rytmu.

Naopak, v  prípade, že má 
pacient akútny infarkt myokar-
du, trpí nestabilnou anginou 

pectoris, má ťažké chlopňové 
zúženie, nedávno prekonal akút-
nu pľúcnu embóliu alebo pľúcny 
infarkt, vyšetrenie nemôže absol-
vovať. „Vyšetrenie je limitované aj 
u pacientov, ktorí nie sú schopní 
adekvátnej fyzickej záťaže, ako 
sú napr. pacienti s bolesťami dol-
ných končatín, artritídou alebo 
artrózou kĺbov dolných konča-
tín  či  ťažkým pľúcnym ochore-
ním,“ pripomína MUDr. Potanko.

Za najväčšie výhody nové-
ho ergometra lekári považujú 
väčšiu možnosť individuálneho 
nastavenia parametrov vyšet-
renia či schopnosť prístroja po-
držať istý stupeň zaťaženia tak, 
aby pacient mohol  dosiahnuť 
požadovanú hodnotu srdcovej 
frekvencie.  Nový prístroj má 
aj  nové  pripojenie  elektród na 
hrudník pomocou špeciálnych 
prísaviek s  aktívnym podtlakom 
a  lepšiu kvalitu EKG signálu, je 
rýchlejší a dokáže lepšie zosúladiť 
jednotlivé kroky vyšetrenia.

 Martina Pavliková, AGEL SK

Kežmarská nemocnica má 
nový záťažový ergometer

V  Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v  Kežmarku, ktorá je 
členom skupiny AGEL, slúži lekárom interného oddelenia 
nový prístroj na zisťovanie, či srdce pacienta správne funguje. 
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Fašizmus a druhá svetová vojna 
urobili koniec spolunažívaniu me-
dzi židmi a  ostatnými obyvateľmi. 
Židovský kódex, ktorý 9. septem-
bra 1941 schválil slovenský parla-
ment podľa vzoru norimberských 
zákonov, židovskú situáciu navždy 
zmenil. „Židovská náboženská obec 
v  Kežmarku vznikla v  roku 1852, 
mala len 19 členov a na jej čele stál 
obchodník Roth,“ priblížila dejinný 
kontext na začiatku vernisáže Ži-
dovský Kežmarok riaditeľka múzea 
Erika Cintulová. O  tri roky neskôr 
vznikla v  Kežmarku židovská škola, 
v rokoch 1881 až 1882 bola postave-
ná synagóga, potom rituálne kúpele 
a cintorín. Rovnako vznikalo aj nie-
koľko židovských spolkov vrátane 
viacerých dobročinných.

S  represáliami sa začalo v  Kež-
marku ešte pred vypuknutím druhej 
svetovej vojny. Počas židovského 
sviatku šabat 5. novembra 1938 
vyhnali členovia Hlinkovej gardy 
všetkých židov zo synagógy. Po 
vyhlásení samostatnej Slovenskej 
republiky, ktorá sa stala satelitom 
Nemeckej ríše, vyšlo 18. apríla 1939 
vládne nariadenie o vymedzení poj-
mu „Žid“ a  usmernení počtu Židov 

v  niektorých slobodných povola-
niach. Od marca 1942 sa začala de-
portácia Židov do koncentračných 
táborov. Z  Kežmarku odišiel prvý 
transport mladých dievčat a  žien 
podľa kroniky miestnej železničnej 
stanice dňa 28. marca 1942.

Spojenie obrazov výtvarných 
umelcov z  občianskeho združenia 
K-ART Košice a  informačných pa-
nelov Múzea Kežmarok pripravilo 
mimoriadne pestrý zážitok pre zá-
ujemcov. Bohatú textovo-obrazovú 
informáciu o  Židoch v  Kežmarku 
pripravil historik Vladimír Ševc.

Vystavované diela približujú ži-
dovskú kultúru. Na jednom z  diel 
návštevníci mohli vidieť židovský 
chrámový svietnik, známy ako me-
nora, ktorý má 7 ramien, a  aj iný 
svietnik (chanukija), používaný po-
čas Sviatku svetiel (Chanuka), ktorý 

však má ramien až osem, aby sa 
postupne počas ôsmich dní sviatku 
mohlo zapáliť vždy jedno svetlo. 
Medzi exponátmi sa nachádza aj ne-
nápadná vitrína so židovskou mod-
litebnou knihou a obalom na mod-
litebný šál (talit) s  monogramom 
SG, je to majetok nebohého Šaula 

Gassnera, ktorý v tomto dome, kto-
rý dnes slúži ako múzeum, býval až 
do svojej deportácie. Ako skoro jedi-
ný z rozvetvenej rodiny prežil holo-
kaust a vrátil sa do Kežmarku po 55 
rokoch z Izraela, kam musel odísť do 
exilu. Pohľad na štvavú protižidov-
skú kampaň na stránkach novín Der 
Stürmer v  nejednom návštevníkovi 
výstavy vyvolá otázku, či tohto zver-
stva mohli byť ľudia schopní.

Inšpirátorkou a  spoluorganizá-
torkou tohto projektu je aj kežmar-
ská rodáčka žijúca v Košiciach Jana 
Teššerová, ktorej rodičia zažili pre-
nasledovanie na vlastnej koži: „Keď 
moji rodičia opustili úkryt  – ako 
vraveli „bunker“  – bol koniec janu-
ára, mimoriadne tuhá zima, vysoký 
sneh, mamička mala len papuče 
a  šaty, v  ktorých sa v  lete ukryla, 
Budzákovci im dali deku a  teplú 
bielizeň, aby prežili.“ Teššerovej ro-
dičia boli veľmi chorí, keďže dlho 
boli v tme, nevedeli prispôsobiť svoj 
zrak dennému svetlu, trpeli pocitmi 
strachu a  neistoty, ťažké zdravotné 
problémy mala predovšetkým jej 
mama. Nevedeli, čo sa stalo s  ich 
rodičmi, súrodencami a  s  ďalšími 
členmi rodiny. Výstava potrvá do 
13. marca a návštevníci na nej môžu 
vidieť obrazy rôznych zákutí Kež-
marku.

 Ondrej Miškovič

Židovský kódex na Slovensku sme mali krutejší ako nacisti

Fašiangový program na nádvorí 
Kežmarského hradu a na javisku pri 
radnici obnovil tradíciu spoločných 
fašiangov v duchu ľudových zvykov 
a  tradícií našich predkov. Tvorivé 
dielne, v ktorých si bolo možné vy-
robiť masku, maľovanie na tvár, ale 
i  bubnová show Batida priniesli do 
Kežmarku zábavu, ktorá neodmysli-
teľne patrí k tomuto obdobiu.

„Fašiangové zvyky starých re-
meselníkov nielen v  Kežmarku, ale 
v  celej oblasti Spiša, ba i  na území 
Slovenska existujú už od 15. storo-
čia. Nešlo tu však len o zábavu, ale 
aj o zachovávanie symboliky cecho-

vého života, keďže v období fašian-
gov sa uskutočňovali krsty učňov za 
tovarišov, majstrovské skúšky, voľby 

cechmajstrov, prenášala sa cechová 
truhlica a  iné. Keďže prevažnú väč-
šinu obyvateľstva Kežmarku tvorili 

remeselníci, privlastnili si ich zvy-
ky ako fašiangové všetci mešťania 
a iné fašiangové spoločenské zvyky 
ani nevytvorili,“ povedala riaditeľka 
Mestského kultúrneho strediska 
v Kežmarku Barbora Kaprálová.

Zúčastnených zaujalo aj vyve-
senie strašidelnej masky rohatého 
teľaťa z okna veže. Otvorenie sprie-
vodu mestom dobovým richtárom 
žiakov kežmarských škôl prenieslo 
do dôb, keď v  meste celú zimu ča-
kali na toto obdobie bujarej zábavy. 
Cechové scénky v podaní študentov 
na mnohých tvárach vyčarili úsmev, 
ale i spomienky. „Pamätám si, ako na 
strednej škole na fašiangy chodila 
ešte moja dcéra a veľmi ma teší, že 
sa táto tradícia znovu obnovila,“ pre-
zradil jeden z účastníkov sprievodu. 
Obnovenú tradíciu fašiangov v  na-
šom meste mnohí privítali.

 Ondrej Miškovič

Tradícia fašiangov v Kežmarku znovu ožila

Poplatky za uloženie odpadu na skládky neustále rastú. Preto je dôležité, aby sa separova-
lo čo najviac a na skládku išlo čo najmenej.

V roku 1938 žilo v Kežmarku cez tisíc Židov, po vojne ich ostalo už iba 95. Dejiny písané 
krvou nevinného národa si pripomenula výstava Židovský Kežmarok vo výstavných priesto-
roch múzea na ulici Dr. Alexandra 11 v Kežmarku.

Návštevníkom múzea sa Kežmarok predstavil na historických foto-
grafiách.

Fašiangový sprievod pod vedením richtára.
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V  Kežmarku pôsobili vyučujúci a  študova-
li žiaci z  celej strednej Európy a  mnohí z  nich 
sa stali významnými slovenskými, nemeckými, 
maďarskými či srbskými umelcami, vedcami 

a politikmi. Vedomosti, ktoré títo velikáni čer-
pali, nachádzali často v knihách.

Naše mesto sa okrem iného môže popýšiť 

tým, že v budove lýcea je umiestnená najväčšia 
školská historická knižnica v  strednej Európe, 
ktorá začala vznikať súčasne so školou. Kniž-
nica má 150  tisíc zväzkov všetkých možných 

odborov i svetových jazykov. „Celá zbier-
ka sa končí rokom 1945, keď obsadili 
knižnicu sovietske vojská, ktoré údaj-
ne zdevastovali knižnicu tak, že zvalili 
všetky knihy na zem a chceli ich spáliť. 
Takto pohádzané knihy tu ležali 50 ro-
kov, pričom ich počas tohto obdobia 
dvíhali a dávali do regálov knihovníci 
a farári,“ priblížila stručne smutnú his-
tóriu pracovníčka lyceálnej knižnice 
v Kežmarku Katarína Slávičková.

Do tejto knižnice môžu chodiť 
aj bádatelia, ak splnia podmienky 
a  preukážu svoju bádateľskú čin-
nosť. Lyceálna knižnica spravuje 
aj cirkevný archív, v  ktorom sa na-
chádzajú mnohé korešpondencie, 

či už so štátnymi alebo cirkevnými 
orgánmi. „Zistili sme, že počas nedávanej ná-
boženskej neslobody bolo vyše 1 100 evanje-
likov v  Kežmarku. Počas komunizmu týchto 
veriacich bolo podľa všetkého viac, no mnohí 
sa k  viere nepriznávali,“ spomína na nedávne 
bádanie Slávičková, ktorá popri tejto štatistike 

zistila aj to, ako sa komunistické vedenie štátu 
pýtalo na mnohé veci od cirkevného majetku 
po priebeh opráv na kostoloch.

Opýtali sme sa aj známej kežmarskej spiso-
vateľky Nory Baráthovej, aké vzácnosti skrýva 
jej knižnica. „Mojou najstaršou knihou bola 
bezpochyby nemecká rodinná Biblia Dr.  Mar-
tina Luthera z  roku 1567. Darovali sme ju do 
kežmarskej lyceálnej knižnice spolu s  ďalšími 
knihami zo 17. storočia. Tam sú na najlepšom 
mieste,“ priznáva Baráthová. Najstaršie knihy 
v  jej knižnici sú z  18. storočia. Nájdeme v  nej 
Compendium Hungariae geographicum od 
Mateja Bela z roku 1779 a z toho istého roku aj 
najstaršie uhorské zákony Corpus iuris Hunga-
riae.

Jej knižnicu korunuje aj dielo kežmarského 
profesora Adama Podkonického Untersuchun-
gen über die Kronung in Ungarn, vydané roku 
1790. „Z 19. storočia mám napríklad originálne 
diela Jána Hollého, Jána Kollára, Bohuslava 
Tablica, Jána Chalupku, almanachy Nitra, Zora, 
zborník Napred a mnoho iného,“ dodáva spiso-
vateľka Baráthová, ktorá zároveň priznáva, že 
aj tie raz pôjdu do lýcea, do oddelenia sloven-
ských tlačí. Obľúbenou knihou pre kežmarskú 
spisovateľku ostáva dielo Bolo raz zelené údo-
lie od Richarda Llewellyna. Obdivuje aj fantáziu 
Julesa Verna a  Joanne Kathleen Rowlingovej. 
Zo slovenských autorov u nej dominuje Martin 
Rázus a Anton Hykisch.

 Ondrej Miškovič

Kniha je nástroj, ktorý zapaľuje predstavivosť

Poklad Nory Baráthovej – nemecká rodinná
Biblia Dr. Martina Luthera z roku 1567.

Kežmarská mestská knižnica mala k posled-
nému dňu minulého roka 3 349 zaregistrova-
ných používateľov. Viac než 44 percent z nich 
tvorili deti do 15 rokov a  takmer 70 percent 
zo všetkých užívateľov tvoria ženy. Zo spomí-
naného počtu zaregistrovaných návštevníkov 
knižnice je až 2 114 priamo z Kežmarku. 

Napriek tomu, že súčasná doba je aj o no-
vých médiách, vedúca knižnice vidí ďalšiu dô-
ležitú úlohu tejto kultúrnej inštitúcie. „Knižnice 
a  vôbec čítanie klasických dokumentov majú 
vzhľadom na rýchle sa meniacu dobu veľkú 
konkurenciu v podobe rôznych iných médií, čo 
má za následok pokles počtu návštevníkov a 
spochybnenie hodnoty knižnice ako fyzického 
priestoru. Ale iste by bolo na mieste zamyslieť 
sa nad tým a  vyselektovať zdroje, v  ktorých 
nájdeme kvalitný a hlavne zmysluplný obsah. 

To je naša najdôležitejšia spoločenská úloha,“ 
uviedla Schönová.

Záujem o čítanie je síce menší, ale stále pre-
trváva. Knižnicu navštívili jej používatelia v mi-
nulom roku spolu 22  127-krát, pričom urobili 
takmer 75-tisíc výpožičiek.

 „Dospelí používatelia prejavujú záujem 
o  ľúbostné, historické a  detektívne príbehy. 
Najčítanejší slovenskí autori sú Jana Pronská 
a Dominik Dán, zahraniční Julie Klassen a J. M. 
Arlidge. U detských čitateľov stále boduje Har-
ry Potter a  detektívne dobrodružné  príbehy 
Thomasa Brezinu.

Taktiež stále pretrváva záujem o medzikniž-
ničnú výpožičnú službu. Zo slovenských kniž-
níc bolo vybavených 296 žiadaniek, zo zahra-
ničných z  Českej republiky, Rakúska a  Nórska 
13.

Knižničný fond v  súčasnosti obsahu-
je 40  300 knižničných jednotiek, pričom je 
priebežne dopĺňaný. V  minulom roku takto 
pribudlo 650 kníh. Okrem toho si môžu záu-
jemcovia požičať aj periodiká. Medzi tie naj-
žiadanejšie patria Život, Šarm, Plus sedem dní, 
Slovenka a Téma.

Vedúca knižnice nezabúda ani na moderni-
záciu interiéru. „Pracujeme na nej, ďalšou no-
vinkou bude výmena časti knižných regálov na 
oddelení pre dospelých používateľov, ktorá je 
naplánovaná na prvý marcový týždeň. A keďže 
sa nám začína aj krásny a zároveň slávnostný 
mesiac kníh, máme pripravené kultúrno-vý-
chovné a vzdelávacie podujatia pre každú ve-
kovú kategóriu,“ prezradila novinky Schönová.

V pondelok 9. marca sa žiaci 3. a 4. ročníka 
stretnú so spisovateľkou a filmovou produkč-
nou Markou Staviarskou, 26. marec bude patriť 
prezentácii knihy regionálnej spisovateľky Evy 
Raffajovej Oranžové šťastie pomaranča.

 Lorant Paugsch

Kežmarská knižnica má viac než 40-tisíc kníh

Podľa vedúcej mestskej knižnice Jany Schönovej Kežmarčania čítajú, ale určite 
menej než kedysi. Obyvatelia nášho mesta tvoria takmer dve tretiny všetkých za-
registrovaných členov knižnice.

Okrem toho, že jar je už na obzore, sa o marci hovorí ako o mesiaci knihy. Prvýkrát sa 
marec ako mesiac knihy spomína v roku 1955, keď ho v bývalom Československu vyhlá-
sili na počesť Mateja Hrebendu Hačavského. Cieľom bola podpora záujmu čítať viac kníh.
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Koncom minulého roka v  Kež-
marku vznikla nová iniciatíva za-
meraná na potreby mladých ľudí 
s názvom Klubovňa priateľstva. Roz-
víja sa tu u mladých hlavne dobro-
voľníctvo, organizujú sa projektové 
dni a taktiež im slúži na osobnostný 
rozvoj.

„Vypočuli sme si potreby a  na 
základe toho sme vytvorili progra-
my priamo pre nich. Funguje tu tím 
ľudí, ktorí sa vo svojom voľnom čase 
venujú mládeži. Mali sme obrovské 
šťastie na úžasných ľudí a obrovská 

vďaka patrí Strednej odbornej ško-
le agropotravinárskej a  technickej 
Kušnierska brána. Taktiež jej riadite-
ľovi Stanislavovi Marhefkovi, ktorý 
nám umožnil otvoriť klubovňu a dať 
možnosti mladým v  Kežmarku,“ 
informovala Jana Barnášová, ktorá 
stála pri vzniku tejto klubovne.

Záujmovú činnosť nám Barnášo-
vá priblížila nasledovne: „Mladí ľudia 
sa zúčastňujú na záujmových čin-
nostiach v  piatich skupinách. Prvá 
skupina, v ktorej si určujú, kde chcú 
tráviť čas a  podľa svojich schop-

ností a zručností sa zameriavajú na 
dobrovoľníctvo. V  ďalšej skupine 
zameranej na vytváranie projektov 
pomáhajú mladým animátori plniť 
ich sny a  nápady. Tretia skupina je 
o  hraní hier, počúvaní pesničiek či 
tanci, pomáha sa im aj s  domáci-
mi úlohami, na ktoré je zameraná 
výlučne štvrtá skupina. Jeden deň 
v  týždni je vyhradený pre individu-
álny prístup, aby deti vedeli, že je 
tu pre nich niekto, s  kým sa môžu 
porozprávať alebo poradiť, na koho 
sa v prípade potreby môžu obrátiť.“

Takáto spolupráca je pre všet-
kých veľmi prospešná a  Kežmarku 
dáva priestor podporovať mladých 
ľudí, ktorým záleží na budúcnosti 
nášho mesta.

Ruku k  dielu priložila aj Žaneta 
Vaverčáková s rodinou, Jaro Zoričák, 
ako aj rodiny Frisikova a  Hoffma-
nova. V  závere Barnášová dodala, 
že len vďaka pomoci mnohých je 
mladým v Kežmarku venovaný ten-
to priestor, kde môže priateľstvo 
rásť a kde sa naozaj cení. Klubovňu 
nájdete na adrese Jakuba Kraya 8. 
Viac informácií o nej nájdete tiež na 
stránke www.priateliadietata.sk.

 Ondrej Miškovič

Klubovňa priateľstva otvorila po prvýkrát svoje brány

Klubovňa priateľstva vznikla na základe potrieb mladých ľudí v našom meste a okolí. Mla-
dým má umožniť, aby zmysluplne trávili čas.

Ocenenia v si za posledné ob-
dobie prevzali: Carmen Kováčová 
od Slovenskej únie žien za krea-
tivitu a tvorivosť, Marta Sabolová 
bola nominovaná medzi deväť 
profesionálne najúspešnejších 
žien Slovenska a  Beáta Šoltýsová 
bola ocenená ako najlepší pedia-
ter.

Carmen Kováčová

Mnohým je Carmen Kováčová 
známa ako dlhoročná riaditeľ-
ka jednej z  galérií v  Kežmarku. 
Carmen si odniesla ocenenie od 
Slovenskej únie žien v  kategórii 
zameranej na kreativitu a  tvori-
vosť. „Pri tomto oceňovaní bolo 
spomínané aj celé obdobie od 

vzniku Galérie u  anjela až po sú-
časnosť,“ priblížila nám Kováčová. 
Prezentácia slovenského výtvar-
ného umenia doma i  v  zahraničí, 
ktorej sa dlhodobo venuje, tiež 
zavážila pri rozhodovaní, komu 
táto cena poputuje. „Bolo to ude-
lené mne,“ priznáva s pokorou Ko-
váčová a  zároveň dodáva: „Počas 
ocenenia bola spomínaná celá 
galéria, môj partner a  všetci, čo 
sme na tom kedy robili. Bolo to za 
osemnásť rokov činnosti galérie, 
aj keď názov ceny bol za kreativitu 
a tvorivosť.“

Udeľovanie cien sa uskutočni-
lo v  košickom divadle. Kováčová 
sama priznáva, že nevie presne, 
kto a  aká porota o  oceneniach 
rozhodovala. „Oslovili nás, boli sa 
pozrieť v Galérii u anjela, chceli ve-
dieť životopis a biografické údaje. 
Málokto sa asi takejto činnosti na 
Slovensku venuje,“ spomína na 
čas pred vyhlásením výsledkov.

 Foto: Archív C. K.

Marta Sabolová
Pôsobí na Strednej odbor-

nej škole na Garbiarskej ulici od 
roku 1980 a už 20 rokov je jej 
riaditeľkou. Za tú dobu dokázala 
prebudovať a zmeniť túto bývalú 
učňovku na modernú, dynamic-
ky sa rozvíjajúcu, medzinárodne 
certifikovanú strednú odbor-
nú školu. Za svoju mimoriadne 
úspešnú riadiacu prácu bola oce-
nená predsedom Prešovského 
samosprávneho kraja Plaketou 
Johann Amos Comenius Sophista 
pro regione (2015), Cenou mesta 
Kežmarok, najvyšším rezortným 
vyznamenaním v školstve Veľkou 
medailou sv.  Gorazda (2018). Vy-
vrcholením ocenenia mimoriad-
nej pracovnej pedagogickej a ria-
diacej kariéry Marty Sabolovej 

sa stala nominácia do exkluzívej 
prehliadky deviatich profesionál-
ne úspešných žien Slovenska, re-
prezentujúcich spoločenský, kul-
túrny, vedecký a  podnikateľský 
život, na benefičnom galavečere 
6. januára v Divadle P. O. Hviezdo-
slava v Bratislave.

 Foto: Archív M. S.

Beáta Šoltýsová
Treťou ocenenou sa stala Be-

áta Šoltýsová, Kežmarčanom 
známa ako primárka pediatrické-
ho oddelenia s  JIS v  Nemocnici 
Poprad. Detským pacientom sa 
venuje nepretržite od roku 1982 
ako sekundárna lekárka, neskôr 
lekárka špecialistka, zástupkyňa 
primára i  primárka. Bola prvou 
lekárkou pri zakladaní dialýzy 
v  Kežmarku. Jej zanietenie pre 

poslanie lekára a  dosiahnuté vý-
sledky ocenili odborné autority 
zo Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti udelením bronzovej (2006), 
striebornej (2011) a  zlatej (2016) 
medaily za zásluhy o  Slovenskú 
lekársku spoločnosť.

 Foto: Archív B. Š.
 Ondrej Miškovič

Kežmarské ženy nám môžu závidieť

Medzinárodný deň žien pripadajúci každoročne na 8. marec je medziná-
rodne uznávaný sviatok stanovený OSN k výročiu štrajku 40-tisíc newyork-
ských krajčírok v roku 1908. Kežmarské ženy tiež poznajú svoje „bojovníč-
ky“, ktoré ocenili za posledné obdobie za ich činnosť v rôznych oblastiach.
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Milí rodičia a budúci škôlkari!
Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí

v našej materskej škole ,ktorý sa uskutoční 

dňa 11. Marca 2020 od 930 do 1100

Neváhajte a príďte medzi nás so svojími deťmi
a spoznajte bližšie prostredie MŠ.

Deti čakajú rôzne aktivity a hrové činnosti.
Rodičia sa budú môcť informovať, aké možnosti poskytuje naša MŠ.

TEŠÍME SA NA VÁS.

Materská škola Cintorínska 3,Kežmarok
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Ten výkrik bolo počuť len nablíz-
ku. Trubač, ktorý bol pred ním, mu-
sel dokonca z veže spievať aj nábož-
né piesne. Ale to časom prestalo. Na 
trúbení si musel dať trubač záležať, 
lebo dlhé trúbenie signalizovalo 
nebezpečenstvo. Napríklad požiar, 
ale potom k  takému trúbeniu pri-
budlo aj zvonenie na poplach. To už 
potom všetci leteli s vedrami, nádo-
bami, čerpali vodu z  blízkych riek. 
Takmer v  každej domácnosti boli 
kovové i  kožené nádoby na vodu, 
rebríky a  niektorí mali aj háky na 
strhávanie krovov. Zaplať Pán Boh, 
zatiaľ väčší požiar Kežmarok nepo-
stihol. Zatiaľ.  

Aj strážcovia na mestských mú-
roch a  vstupných bránach dávali 
pozor, ale tie boli nižšie než veža 
kostola, z  ktorej bolo vidieť doširo-
ka-ďaleka. Po meste sa pohyboval 
aj nočný hlásnik, a  ten vyspevoval: 
„Bewahr euch von Feuer und von 
Licht, dass niemandem kein Un-
glück nicht geschieht!“ Voľný pre-
klad: „Opatrujte svetlo, oheň, aby 
ľuďom nebol škoden!“ Toto upozor-
nenie sa spievalo ešte veľmi dlho. 
Do konca 19. storočia.

Domy v  starom Kežmarku boli 
síce prevažne kamenné, dym sa 
však odvádzal hlavne pod strechu, 
ktorá mala drevený krov. Hospo-
dárske budovy, ktoré stáli väčšinou 
za mestskými múrmi, boli z  dreva. 
Keby sa bol pri ohni našiel voľajaký 
podpaľač, bez milosti by ho ľudia 
hodili do plameňov. To prikazoval aj 
Spišský zákonník z roku 1370. S lot-
rami sa nikto nebabral. 

Trubač sa strhol na lomoz a od-
razu počul trúbenie. Vycvičeným 
uchom sa hneď zorientoval. Trúbe-
nie vychádzalo z Vyšnej brány. Ne-
priateľ? Teraz je predsa všade pokoj. 
Ale v tom momente uvidel za mest-
skými múrmi rozrastajúcu sa žiaru. 
Priložil si náustok trúby k  ústam 
a  zhlboka sa nadýchol, aby mohol 
vydať čo najdlhší zvuk. Popritom 
dúfal: všade je sneh a  hádam pla-
mene nepreskočia mestské múry. 
Videl, ako ľudia vybiehajú z domov 
a  vidiac žiaru utekajú k Vyšnej brá-
ne. Sneh síce je, ale nie je mráz, 

voda v mestských priekopách určite 
nezamrzla a koľko sa z priekopy vy-
čerpá, toľko sa hneď z blízkych riek 
doplní. Videl i  bežiaceho zvonára, 
našťastie býval v  blízkosti kostola. 
Keď nie trúba, tak zvonenie určite 
prebudí všetkých spáčov.

Takto to vyzeralo v  Kežmarku 
hádam od 14. storočia. Tak aspoň 
uvádza vo svojom rukopise o  hasi-
čoch profesor Alfréd Grosz. S istotou 
vieme, že už roku 1434 bol platený 
strážca na veži (kostola? vstupnej 
brány?), ktorý mal dávať pozor 
na oheň. V  tom istom roku bol už 
Kežmarok rozdelený na dvanástiny 
a neskôr sa na tri dvanástiny mesta 
určil veliteľ, ktorý mal svoju právo-

moc aj v  prípade požiaru. Hasenie 
požiarov patrilo medzi povinnosti 
členov kežmarských cechov – po-
žiarne háky na strhávanie krovov, 
vedrá na vodu, rebríky boli umiest-
nené v  prechode radnice, ktorá 
vyzerala ináč ako súčasná. Potom 
boli niektoré náradia aj v  rohových 
domoch jednotlivých ulíc a  napo-
kon vedrá na vodu boli v  každom 
dome. Dokonca presne boli určené 
aj domy, ktoré sa mohli strhnúť, aby 
sa zabránilo rozšíreniu požiaru. 

Domy boli síce prevažne ka-
menné, strechy mali drevený krov 
pokrytý hlavne dreveným šindľom, 
chudobnejší mali aj slamu, veľké 
konáre, raždie. Bol to skutočný „po-
krm“ pre ohnivého „kohúta“. Keď vy-
pukol požiar, hasil každý, kto mohol.

Prvý známy (ale v skutočnosti ur-
čite prvý nebol, len správ o tom niet) 
veľký požiar Kežmarku bol v  roku 

1404, pravdepodobne vo februári 
alebo začiatkom marca. Dozvedá-
me sa to dokonca z listu uhorského 
panovníka Žigmunda, v ktorom od-
púšťa na dvanásť rokov mestu daň 
do kráľovskej pokladnice, keďže 
„bolo požiarom skoro úplne zniče-
né“. Dane, ktoré malo mesto zaplatiť 
za polovičné obdobie – šesť rokov – 
sa mali použiť na opravu mestského 
opevnenia s  priekopami. Tento list 
napísal panovník v samotnom Kež-
marku, ktorý niekoľkokrát navštívil. 
Možno sa aj teraz prišiel presved-
čiť, či Kežmarčania neklamú? Videl 
však na vlastné oči tú spúšť. Nie je 
vylúčené, že už po tomto požiari 
sa pristavali nové ulice – tzv. Nová 

a východné časti námestia. 
Časť mesta podpálili roku 1433 

aj husitské vojská – vyhorel zrejme 
Starý trh. Ďalší obrovský požiar vy-
pukol nadránom 28. októbra 1521. 
Bol zrejme založený, lebo v  mest-
ských stodolách sa rozhorel naraz 
až na troch miestach. Najhoršie 
bolo, že zaspali aj mestské stráže 
a  zobudili sa, keď už bolo neskoro. 
Ľudia si sotva vedeli zachrániť svoje 
životy, na záchranu majetku nebolo 
času. Zhorelo 340 domov vo vnút-
ri mesta,  na predmestiach, ba aj 
kostol s  vežou, ktorá bola súčasne 
zvonicou – popolom ľahlo prakticky 
celé mesto okrem riadku domov od 
Vyšnej brány ku hradu. Aj teraz oslo-
bodili postihnutých mešťanov od 
platenia daní na dvadsať rokov. 

Totálna katastrofa prišla 31. júla 
1787 (uvádza sa aj 30. júl) na obed 
o 13. hodine. Pri požiari zhorelo 

takmer celé mesto – 348 domov, 
časť nižného predmestia a čias-
točne i hrad. Ostalo len 88 domov. 
Mestu boli nato odpustené dane na 
desať rokov.

Paradoxne v  18. storočí bolo už 
v  meste viacero strážcov, ktorí dá-
vali pozor na oheň. Striedali sa na 
radničnej veži, ktorá bola k budove 
pristavaná až roku 1641, a  na veži 
Kostola sv. Kríža (tam sídlili strážnici 
ešte aj v polovici 20. storočia). Oheň 
v meste signalizovali zvony, mimo 
mesta prenikavý hlas trúbky. 

Prvá striekačka bola v  Európe 
skonštruovaná údajne už na za-
čiatku 17. storočia, ale trvalo vyše 
sto rokov, kým sa dostala na Spiš. 
Kežmarok mal vlastnú striekačku až 
roku 1746, o jedenásť rokov už boli 
dve striekačky. Striekačka pozostá-
vala z veľkej debny na kolesách, do 
ktorej sa ručne liala voda, neskôr ju 
napojili na mestské studne, z debny 
viedla otáčacia prúdnica, ktorú tiež 
museli ručne obsluhovať. Skutočné 
hadice sa začali vyrábať až neskôr. 
Kežmarok mal aj „cisternové“ vozy, 
ktoré stáli v blízkosti rieky a v prípa-
de požiaru ich rýchlo naplnili a do-
viezli na  hasenie. Striekačky mali 
ťahať kone mlynárov, ktorí bývali 
k vode najbližšie.

Podľa spomienok starej Kežmar-
čanky Hanny Tátray-Kovács, keď v 2. 
polovici 19. storočia vypukol požiar, 
na veži radnice zvon (dodnes sa 
zachoval) bil na poplach – udieral 
na jednu stranu a  strážnik, ktorý 
sa volal Figuly, volal: „Es steimt, es 
steimt!“ (Dymí sa! Dymí sa!) Ľudia 
zdola kričali na strážcu: „Wo brint,s, 
Figule?” (Správne: Wo brennt es? 
Kde horí?) Bola to zbytočná otázka, 
pretože žiaru ohňa bolo vidieť z kaž-
dého kúta Kežmarku. A tým smerom 
utekalo celé mesto.

S  postupujúcou dobou bolo 
jasné, že proti požiaru treba bo-
jovať organizovane, a  nie masovo 
a chaoticky. Prvý požiarny poriadok 
vydal už cisár Jozef II. roku 1788. Vo 
veľkých mestách sa vytvárali určité 
skupiny ochotných ľudí, ktoré sa za-
oberali technikou hasenia požiarov. 
Takto začali vznikať dobrovoľné ha-
sičské zbory.

V  Kežmarku sa tak stalo v  polo-
vici 19. storočia. Presný rok nepo-
známe. Avšak naisto vieme to, že 
kežmarskí hasiči museli existovať 
ilegálne. Prečo – o tom budeme čí-
tať v budúcom čísle.

 Nora Baráthová

Ako sme kedysi hasili – 1. časť

Strážnik na veži Kostola svätého Kríža sa unudene prechádzal po ochodzi. Každú hodinu musel 
krátkym trúbením ohlasovať presný čas ako znak, že nespí a že je všetko v poriadku. Trúbenie sa začí-
nalo a končilo výkrikom holla! Prečo práve takto, to nevedel nikto. Išlo to tak po desaťročia, stáročia...
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Milan Choma sa teraz rozhodol posunúť 
tieto poznatky širokej verejnosti. V  spolupráci 
s  mestom Kežmarok vytvoril koncepciu, ktorá 
tieto osobnosti dokáže priblížiť všetkým ve-
kovým kategóriám. Využitie výstupov z  týchto 
prezentácií nájdu občania v  mnohých oblas-
tiach, od školstva po cestovný ruch.

„Chcem, aby tieto prezentácie mali učitelia 
vždy poruke a  mohli ich použiť napríklad pri 
významných udalostiach mesta či výročiach 
týchto osobností,“ predstavil svoju víziu Mi-
lan Choma, ktorý ako pedagóg vyučoval dlhé 

roky v  Spišskej Belej a  Kežmarku. Postupným 
uverejňovaním výstupov na sociálnych sieťach 
a webstránke mesta si tak znovu pripomenieme 
dedičstvo, ktoré nám predkovia zanechali.

Výstup z  pripravovaného projektu Velikáni 
pod Tatrami tvoria tri základné prvky: prezen-
tácia, videoprezentácia a  plagát. Vysvetlime 
si využitie týchto výstupov na praktických prí-
kladoch. Učiteľ počas vysvetľovania histórie vie 
svoje sprievodné slovo obohatiť už o  hotovú 
prezentáciu, alebo vie deťom pustiť krátke vi-
deo, v  ktorom sa im prezentácia za pár minút 

predstaví sama. Turista si počas návštevy in-
formačnej kancelárie môže pozrieť historické 
zábery mesta na prezentačnom videu, to isté 
môžu školy ponúknuť vo svojich informačných 
spotoch, ktoré prehrávajú žiakom na televízo-
roch dostupných vo vestibuloch. Plagáty budú 
umiestnené na miestach, kde sa tieto osob-
nosti pohybovali, prípadne budú využité ako 
informačné letáky, ktoré napomôžu celkovej 
propagácii mesta, ako i  informovanosti obča-
nov. Dôležitým prvkom týchto plagátov je aj 
QR kód, ktorý nasnímaním a prelinkovaním na 
webstránku mesta.

V budúcnosti sa uvažuje aj o aplikácii na za-
riadenia android, v  ktorých by tieto osobnosti 
ako i história mesta boli k dispozícií aj v offline 
režime. História, ktorá je s  naším 751-ročným 
mestom spojená, bude aj vďaka tejto snahe 
bližšia dnešným ľuďom v  Kežmarku, ale i  tým, 
ktorí sa budú chcieť o našom meste viac dozve-
dieť. Bližšie informácie, ako i  výstupy z  týchto 
prezentácií nájdete na stránke www.kezmarok.
sk/osobnostimesta.html. Projekt vznikol v spo-
lupráci s oddelením komunikácie a propagácie 
mesta Kežmarok.

 Ondrej Miškovič

História osobností Kežmarku v marci
znovu ožije v pripravovanom projekte

Minulý rok patril významnému 750. výročiu nášho mesta. 
Počas tohto obdobia miestny historik Milan Choma približo-
val občanom nášho mesta najvýznamnejšie osobnosti spod 
Tatier, ktoré neodmysliteľne patria k dejinám Kežmarku.

Pred štyrmi rokmi sa stretli gréckokatolík 
Peter Bajus a evanjelik Mikuláš Lipták. „Stretnu-
tie inicioval Peter Bajus, ktorý práve prišiel 
z podujatia v Levoči, kde sa konala kajúnca try-
zna, ktorá je smútočnou slávnosťou s  modlit-
bou za odpustenie krívd kresťanov voči židom. 
Podujatie ho vtedy tak oslovilo, že chcel niečo 
podobné uskutočniť aj v  Kežmarku,“ spomína 
na počiatky tohto spoločenstva Lipták.

Spoločenstvo sa rozrástlo aj o rímskokatolí-
kov a ako sám Lipták dodáva, pribudli aj ľudia, 
ktorí mali srdce horiace pre modlitbu za  vzá-
jomné odpustenie a zbúranie múrov. Stretnutia 
sa organizujú každé dva týždne v piatok o sied-
mej večer, na ktorých spolu chvália Boha, mod-
lia sa, zhovárajú a  prosia o  požehnanie mesta 
a  jeho predstaviteľov, ako i  za celkový rozvoj. 
Myšlienka spoločných modlitieb rástla, a tak sa 
pripájali aj ostatné spoločenstvá, na čo si Lipták 
spomína: „Donedávna šlo o aktivitu zdola, ale-
bo zo stredu, keďže sme sa stretli zástupcovia 
jednotlivých spoločenstiev, ale vďaka milos-
tivému Bohu, ktorý vypočul naše modlitby, sa 
postupne pridali aj správcovia cirkví v Kežmar-
ku.“

Ekumenické spoločenstvo v  Kežmarku je 
momentálne neformálnym spoločenstvom, 
ktoré má počas roka dôležitú úlohu najmä pri 
organizovaní každoročných ekumenických po-
božností. Na ostatných cirkevných, ale i mest-
ských podujatiach sa členovia spoločenstva 
zúčastňujú taktiež neformálne. V roku 2017 sa 
program majúci znaky kajúcnej tryzny usku-
točnil aj v Kežmarku. Boli na ňu pozvaní mno-
hí ľudia a  odzneli aj zaujímavé prednášky na 
tému odpustenia a  zjednotenia. Podobnou 
ekumenickou aktivitou je i  spoločná úvodná 
bohoslužba v  drevenom artikulárnom kostole 
počas Dňa kultúry a stretávania, organizovaná 
Spolkom karpatských Nemcov.

„To, že si kňazi rozumejú, a to, že sa majú radi, 
je skutočne Boží sen, za ktorý sa Ježiš pred dve-
tisíc rokmi modlil slovami, aby jedno boli, ako 
my sme jedno,“ zhodnotil situáciu v Kežmarku 
Lipták. Stretnutia sa začínajú spoločnými chvá-
lami a vždy ju vedie jeden zo spoločenstva. Pre 
mnohých sú tieto spoločné stretnutia obohate-
ním. V ďakovaní a prosbách sa nezabúda ani na 
mladých, závislých od drog či gemblerov.

Ovocie spoločných modlitieb Lipták vní-

ma na osobnej skúsenosti, ktorá sa mu stala. 
„Požehnanie od Boha som na vlastné oči videl 
napríklad včera, keď za mnou do práce prišiel 
jeden mladý muž, ktorý prestal piť alkohol 
a prestal s hraním na automatoch. Povedali by 
sme predtým, že to bol beznádejný prípad, ale-
bo otrok svojej závislosti, no pre Boha ani toto 
nebolo prekážkou a  skrze Jeho milosť mohlo 
nastať takéto obrátenie. Je to Boží aj náš sen,“ 
opísal nám svoju skúsenosť Lipták. Spoločné 
stretnutia na rôznych ekumenických aktivitách 
nášho mesta prinášajú priateľstvá a  výmenu 
skúseností, problémov či vypočutých modli-
tieb je pre mnohých obohatením.

 Ondrej Miškovič, foto: Anton Vízner

Ekumenická aktivita v Kežmarku spája
veriacich v modlitbách za naše mesto

Ekumenizmus je snahou o zjednotenie všetkých cirkví, v užšom zmysle len kresťan-
ských cirkví sveta. Mesto Kežmarok bolo v  minulosti svedkom mnohých cirkevných 
sporov, ale dočkalo sa i spoločných záujmov, ktoré vyústili do ekumenických aktivít.

 Ekumenická pobožnosť v roku 2019.
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ekonomika

Podpora rozvoja športu na rok 2019
V rámci tohto programu nám boli schválené 

projekty: Výstavba multifunkčného ihriska v CVČ 
a Podpora rozvoja športu v meste na rok 2019.

Projekt Podpora rozvoja športu v  meste na 
rok 2019 je už zrealizovaný a v rámci neho mesto 
nakúpilo športovú výbavu pre MŠK, konkrétne 
dve futbalové prenosné brány, dve hokejové 
bránky a  6 basketbalových lôpt. Dotácia bola 
poskytnutá vo výške 3 000,00 €. Celkový rozpo-
čet projektu: 4 590,00 €. Cieľom projektu bolo 

zabezpečenie materiálneho 
športovo-technického vyba-
venia a športovej výbavy pre 
členov športových klubov 
mesta, ako aj žiakov a širokú 
verejnosť, a tým skvalitnenie 
vybavenosti športovísk.

Projekt Výstavba multifunkčného ihriska 
CVČ  – schválená dotácia vo výške 37 000,00 €, 
celkový rozpočet projektu 53 310,00 €. So za-
čatím  výstavby sa počíta na jar (marec/apríl), 
ukončenie podľa zmluvy do štyri mesiacov od 
začatia. Cieľom projektu je rozvoj športu v mes-
te  pomocou výstavby multifunkčného ihriska 
s  umelým povrchom a  príslušenstvom na rea-
lizovanie športových aktivít, a  tým aj zvýšenie 

dostupnosti športového vy-
žitia pre širokú verejnosť, vy-
tvorenie nových podmienok 
pre šport a  aktívne trávenie 
voľného času. Umiestnenie 
ihriska – v areáli Centra voľ-
ného času.

Realizované s  finančnou podporou 
Úradu vlády Slovenskej republiky  – 
program Podpora rozvoja športu na rok 
2019

Dofinancovanie 5 % spolufinancovania už 
schváleného projektu Cyklochodník okolo 
historického centra mesta Kežmarok

V rámci projektu mesto žiada o dofinancova-
nie päť percent spolufinancovania už schvále-
ného projektu Cyklochodník okolo historického 
centra mesta Kežmarok.

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja vo výške 21 437,44 €.

Dostavba šatní na Zimnom štadióne 
v Kežmarku

Realizáciou projektu sa zabezpečí dostavba 
šatní na zimnom štadióne, a to 6 šatňami (štyri 
pre žiakov a dve pre dorast).

Projekt podporený z  rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja vo výške 166 000,00 €.

Komplexná obnova národnej kultúrnej 
pamiatky Zvonica na ul. Kostolné námestie 
16 v Kežmarku s č. ÚZPF 2606/4

Projekt rieši komplexnú obnovu národnej 
kultúrnej pamiatky Zvonica v mestskej pamiat-
kovej rezervácii Kežmarok. Projekt bol podpo-
rený z  rozpočtu Prešovského samosprávneho 
kraja vo výške 150 000,00 €.

Dobudovanie infraštruktúry pre priemy-
selný park Kežmarok - Pradiareň

Zámerom projektu je dofinancovanie do-
budovania infraštruktúry pre priemyselný park 
Kežmarok - Pradiareň, ktoré predstavuje reali-
záciu rozšírenia existujúcich inžinierskych sietí, 
prístupových peších a vozidlových komunikácií, 
prestavbu železničných priecestí a  zabezpeče-
nie sprievodných úprav. Mesto získalo príspe-
vok vo výške 300 000,00 €.

Realizované s  finančnou podporou Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a  infor-
matizáciu  – program Podpora najmenej roz-
vinutých okresov

Rekonštrukcia a  modernizácia bloku C1 
a  C2 v  Zariadení pre seniorov a  Zariadení 
opatrovateľskej služby Kežmarok

Cieľom projektu je naplnenie stanovených 
legislatívnych noriem a  štandardov a  násled-
né  zvýšenie kvality poskytovaných služieb, 
a  to najmä zvýšením ubytovacieho komfortu 
v oboch zariadeniach.

Aktivity projektu budú pozostávať z:
1.  zväčšenia rozmerov existujúcich izieb

2. vybudovania sociálnych zariadení v rámci 
obytnej jednotky

3. zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti 
v súlade s platnou legislatívou

4.  vybudovania ďalších technických miest-
ností

5. zabezpečenia bezbariérovosti na rekon-
štruovaných oddeleniach.

Mesto získalo príspevok vo výške 
350 000,00 €.

Realizované s  finančnou podporou Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a  infor-
matizáciu  – program Podpora najmenej roz-
vinutých okresov

Zníženie energetickej náročnosti verej-
ných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku

Projekt rieši zníženie energetickej nároč-
nosti Materskej školy na Ul. Cintorínska č.  3 
v  Kežmarku. S  cieľom odstrániť existujúce 
tepelno-technické nedostatky boli odborne 
spôsobilými osobami navrhnuté nasledujúce 
opatrenia: zateplenie fasády, stropnej konštruk-
cie podkrovia, stropnej konštrukcie suterénu, 
dokončenie výmeny výplňových konštrukcií 
okenných otvorov a  vstupných dvier, moder-
nizácia vykurovacej sústavy, modernizácia prí-
pravy teplej vody, výmena svietidiel, osadenie 
rekuperačných jednotiek na výmenu vzduchu 
a  vybudovanie bezbariérového prístupu. Pro-
jekt získal nenávratný finančný príspevok vo 
výške 336 495,05 €.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore 
z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v  rámci Operačného programu Kvalita život-
ného prostredia.

Projekty mesta boli opäť finančne podporené

Aj v  tomto roku budú projekty mesta spolufinancované 
z rôznych externých zdrojov.
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Ako správne nakladať s odpadomKP:
Biela voda, Cintorínska, Dr.  Alexandra, 
Dr.  Daniela Fischera, Fraňa Kráľa, Gar-
biarska, Gaštanová, gen. Štefánika, Hlavné 
námestie, Hradné námestie, Huncovská, 
Ivana Stodolu, J. Chalúpku, Kostolné 
námestie, Krvavé pole, Michalská, Mu-
čeníkov, Nábrežná, Nad traťou, Nová, 
Poľná, Pri zastávke, Slavkovská, Starý trh, 
Sihoť, Suchá hora, Tatranská, Tehelňa, To-
porcerova, Vyšný mlyn

KU:
Baštová, Dávida Frölicha, Hradný vrch, 
Hradská cesta, Hviezdoslavova, J. Je-
senského, J. Kraya, J. Záborského, Ka-
menná baňa, Kláštorná, Komenského, Ku-
kučínova, Ľubická cesta, Nižná brána, P. J. 
Šafárika, Pod lesom, Priekopa, Rázusova, 
S. Tomášika, Strelnica, Štúrova, Trhovište, 
Zochova

SEPAROVANÝ ZBER KEŽMAROK
2020 KP

TERMÍN VÝVOZU PLASTOV, SKLA, KOVOVÝCH OBALOV
A PAPIERA:

9. január  6. február 5. marec 9. apríl
7. máj 11. jún 9. júl 6. august
10. september 8. október 5. november 10. december

TERMÍN VÝVOZU TRÁVY, LÍSTIA, ZVYŠKOV RASTLÍN
ZO ZÁHRADY,ŠUPIEK ZO ZELENINY A ZEMIAKOV

od 16. marca každý pondelok do 23. novembra, v apríli sa z dôvodu 
štátneho sviatku vývoz uskutoční v stredu 15. apríla

TERMÍN VÝVOZU KONÁROV
2. marec 6. apríl 4. máj 1. jún 6. júl
3. august 7. september 5. október 2. november 7. december

PLASTY (ŽLTÉ VRECE) 
plastové fľaše, fľaše z jedlých olejov, plastové obaly z kozmetiky 
a drogérie

SKLO (ZELENÉ VRECE)
sklené fľaše, zaváraninové poháre 

KOVY (ČERVENÉ VRECE)
železné konzervy, hliníkové konzervy, hliníkové plechovky od nápo-
jov, krabice od nápojov

PAPIER (MODRÉ VRECE)
noviny, časopisy, letáky, zošity, kancelársky papier, papierové krabi-
ce, kartón, preložky od vajec (kartóny môžu byť uložené pri vreciach)

SEPAROVANÝ ZBER KEŽMAROK
2020 KU

TERMÍN VÝVOZU PLASTOV, SKLA, KOVOVÝCH OBALOV
A PAPIERA:

23. január  20. február 19. marec 23. apríl
21. máj 25. jún 23. júl 20. august
24. september 22. október 19. november 22. december

TERMÍN VÝVOZU TRÁVY, LÍSTIA, ZVYŠKOV RASTLÍN
ZO ZÁHRADY,ŠUPIEK ZO ZELENINY A ZEMIAKOV

od 17. marca každý utorok do 24. novembra v septembri a v novem-
bri sa  vývoz uskutoční v stredu po štátnom sviatku

TERMÍN VÝVOZU KONÁROV
3. marec 7. apríl 5. máj 2. jún 7. júl
4. august 8. september 6. október 3. november 8. december

PLASTY (ŽLTÉ VRECE) 
plastové fľaše, fľaše z jedlých olejov, plastové obaly z kozmetiky 
a drogérie

SKLO (ZELENÉ VRECE)
sklené fľaše, zaváraninové poháre 

KOVY (ČERVENÉ VRECE)
železné konzervy, hliníkové konzervy, hliníkové plechovky od nápo-
jov, krabice od nápojov

PAPIER (MODRÉ VRECE)
noviny, časopisy, letáky, zošity, kancelársky papier, papierové krabi-
ce, kartón, preložky od vajec (kartóny môžu byť uložené pri vreciach)

1. Dôsledne separovať 
- do vriec na separovaný odpad patria iba zložky uvedené na letáku, os-
tatné je potrebné  vyhodiť do zmesového odpadu
- do hnedých nádob  na biologický odpad patrí lístie, tráva, zvyšky rastlín 
zo záhrady, šupky zo zeleniny a zemiakov
- v  zimnom období, v  čase keď sa nevyváža biologický odpad (hnedé 
nádoby), dať bioodpad  do zmesového odpadu
Vyseparované kovy a plasty sa vyvážajú stláčacím vozidlom spolu. Ná-
sledne sa vytriedia na triediacej linke. Nevyvážajú sa na skládku!
2. Nevytvárať čierne skládky
- akýkoľvek odpad z domácností, ktorý sa rozmerovo nezmestí do nádo-
by na odpad (nábytok, matrace, koberce, okná, dvere, a pod.),elektros-
potrebiče, autobatérie, žiarivky doviesť na zberný dvor do areálu Verej-
noprospešných služieb Mesta Kežmarok, na ulici Poľná 1 alebo  uložiť do 
kontajnerov rozmiestňovaných  na území mesta. Odovzdanie odpadu na 
zbernom dvore je pre občanov zadarmo. 
Drobný stavebný odpad je možné odovzdať na zbernom dvore, za jeho 
odovzdanie je poplatok v zmysle VZN o poplatku za komunálne odpady.
3. Zmesový odpad dávať do zberných nádob a kontajnerov
- odpad sa vysypáva iba zo zberných nádob a kontajnerov, nie z vriec. 
Počet nádob pri rodinnom dome si vlastník volí, podľa množstva vypro-
dukovaného odpadu.
4. Neukladať odpad z domácnosti do odpadkových košov
- odpadkové koše umiestnené na verejných priestranstvách slúžia na vy-
hodenie drobných odpadkov, ktorých sa človek zbavuje počas pobytu 
na verejnom priestranstve, nie na vyhadzovanie odpadu pochádzajúce-
ho z domácnosti.

Informácie o nakladaní s odpadom:
www.kezmarok.sk
0917 208 118  Mestský úrad
0905 494 739  separovaný odpad, biologický odpad 
0905 858 514  zmesový odpad, veľkoobjemové kontajnery
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bezpečnosť

Prameň pôvodcu nákazy koronavírusu 
2019-nCoV?

Ako prameň pôvodcu nákazy sa predpokla-
dajú zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan. 
Predpokladá sa, že ľudia sa nakazili kontaktom 
so živými zvieratami, ktoré sa predávajú aj na 
spomenutom trhu. Zatiaľ nie je presne isté, 
z  akého zvieraťa môže nákaza pochádzať. Vo 
všeobecnosti však pôvodcom koronavírusu 
môžu byť kurčatá, ošípané, hovädzí dobytok, 
či dokonca mačky alebo psy, ale aj hady a ne-
topiere.

Prenos koronavírusu z človeka na člo-
veka bol potvrdený

Aké sú prejavy ochorenia na nový koro-
navírus?

Nový koronavírus spôsobuje akútne res-
piračné ochorenie  – vírusovú pneumóniu. Je 
geneticky odlišný od koronavírusov SARS-CoV 
a  MERS-CoV. Ide o  všeobecné príznaky virózy, 
respektíve klasických respiračných ochorení, 
napríklad aj chrípky – teplota nad 38 °C, kašeľ, 
nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dý-
chanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prí-
tomný RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri 
tomto type koronavírusu sa udáva 2 až 14 dní.

Ako sa lieči ochorenie spôsobené novým 
koronavírusom?

Liečba je symptomatická.  Overená očkova-
cia látka proti novému koronavírusu 2019-nCoV 
zatiaľ neexistuje.

Aká je pravdepodobnosť, že sa novým ko-
ronavírusom nakazím?

Na Slovensku doteraz nebol zaznamenaný 
potvrdený prípad ochorenia vyvolaného 2019-
nCoV. Vzhľadom na súčasné možnosti cestova-
nia nemôžeme vylúčiť zanesenie nového koro-
navírusu na naše územie.

V  prípade, že ste neboli v  krajinách, kde sa 
nový koronavírus nachádza, respektíve ste ne-
boli v  kontakte s  osobami, ktoré uvedené kra-
jiny navštívili, ide s veľkou pravdepodobnosťou 
o klasickú chrípku či prechladnutie, a preto ne-
treba podliehať panike. Samozrejme, aj v prípa-
de klasického respiračného ochorenia vrátane 
chrípky je dôležité kontaktovať svojho ošetru-
júceho lekára, pretože i  tieto ochorenia môžu 
spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.

Môže mi v  prevencii proti novému koro-
navírusu pomôcť očkovanie proti chrípke?

Očkovanie proti chrípke je vhodné, chráni 
pred chrípkou počas prebiehajúcej chrípkovej 

sezóny. Ak by človek ochorel na infekciu vyvo-
lanú koronavírusom, ďalšie ochorenie prebie-
hajúce súbežne znamená vysoké riziko kompli-
kácií.

Objednávam si tovar v  rozličných oblas-
tiach sveta. Môže sa nákaza preniesť pro-
stredníctvom poštových zásielok?

Pri nákupoch na internete je dodacia lehota 
z ázijských krajín (napr. z Číny) obvykle tri týžd-
ne a viac. Nepredpokladá sa, že by vírus prežíval 
na plochách taký dlhý čas. Riziko šírenia nového 
koronavírusu z  výrobkov alebo obalov je teda 
v tomto prípade veľmi nízke.

K  uvedenej téme vydala stanovisko aj Slo-
venská pošta a  ubezpečila, že zásielky z  ázij-
ských krajín sú bezpečné.

Je potrebné preventívne dodržiavať neja-
ké hygienické návyky?

Ide o  všeobecné preventívne opatrenia pri 
všetkých bežných vzdušných nákazách, ktoré 
významne redukujú riziko ochorenia:

Hygiena rúk je základný, najjednoduchší, 
najefektívnejší a  nákladovo najúspornejší 
postup obmedzujúci kontamináciu a šírenie 
nákaz.
	umývajte si ruky často mydlom a  vodou, 

najmenej 20 sekúnd. Ak nemáte k dispo-
zícii mydlo a  vodu, použite dezinfekčný 
prostriedok na ruky na báze alkoholu;

	očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými 
rukami;

	zakrývajte si nos a  ústa pri kašľaní a  ký-
chaní jednorazovou papierovou vreckov-
kou a následne ju zahoďte do koša;

	vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s  ľuďmi, 
ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky;

	ak ste chorí, liečte sa doma;
	zabráňte nechránenému kontaktu s divý-

mi alebo hospodárskymi zvieratami.

Odporúčania pre cestovateľov:
	kontrolovať svoj zdravotný stav počas 14 dní 

od príchodu zo zasiahnutej oblasti (kašeľ, bo-
lesť hrdla, dýchavičnosť, horúčka);

	v prípade klinických príznakov do 14 dní po 
návrate je potrebné telefonicky kontaktovať 
svojho ošetrujúceho lekára a  informovať ho 
o cestovateľskej anamnéze. Ak je nevyhnut-
né poskytnutie neodkladnej zdravotnej sta-
rostlivosti osobe s  klinickými príznakmi, je 
potrebné kontaktovať operačné stredisko 
záchrannej zdravotnej služby (všeobecný 
lekár a záchranári postupujú v uvedenej situ-
ácii s  dôrazom na dodržiavanie potrebných 

preventívnych opatrení tak, ako sú uvedené 
v usmernení hlavného hygienika SR v súvis-
losti s novým koronavírusom 2019-nCoV).

Testuje sa na Slovensku prítomnosť koro-
navírusu v organizme?

Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie 
z  ochorenia spôsobeného novým koronavíru-
som 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické 
a epidemiologické kritériá s dôrazom na cesto-
vateľskú anamnézu), pacient bude riešený na 
príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré 
určí ďalší postup liečby. Laboratórnu diagnos-
tiku zabezpečuje Národné referenčné centrum 
pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva 
SR v Bratislave.

Je najväčším rizikom cestovanie?
Vzhľadom na súčasnú celosvetovú migráciu 

ľudí a spôsob prenosu infekcie (kvapôčková in-
fekcia, vzdušná cesta) môže byť každé cestova-
nie rizikové – napríklad pobyt v letiskovej hale, 
na palube lietadla a pod. Preto treba zvážiť ne-
vyhnutnosť cestovania.

Pomôže mi nosenie ochranného rúška?
V  oblasti, kde ešte nový koronavírus nebol 

zaznamenaný, nosenie ochranného rúška alebo 
respirátora nie je potrebné. Ak však máte obavy, 
môžete ho nosiť preventívne, vo vašej blízkosti 
sa môže vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú 
sezónu pohybovať osoba s  iným respiračným 
ochorením. V zahraničí, v oblastiach, kde je po-
tvrdených viacero prípadov ochorenia s väčším 
počtom osôb (letiská, stanice, obchodné centrá, 
námestia), odporúčame požívať respirátory.

Kde sa môžem bližšie informovať o  no-
vom koronavíruse?

Naši odborní pracovníci odpovedajú na otáz-
ky  verejnosti  týkajúce  sa nového koronavíru-
su na call centre s nepretržitou prevádzkou.

Telefonické linky prístupné pre verejnosť
	Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej re-

publiky – 0917 222 682
	RÚVZ so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
	RÚVZ so sídlom v Prešove – 0911 908 823
email: novykoronavirus@uvzsr.sk

 
 RÚVZ Poprad

Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace
s novým koronavírusom 2019-nCoV
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Kinotipy
1. 3. (nedeľa) o 19.00 h
Chlap na striedačku
(komédia, Česko, 2020, pôvodné znenie, 
MP12+, vstupné 5 €, zľava 1 € z ceny
pre deti, študentov a dôchodcov)

5. 3. (štvrtok) o 19.00 h
Volanie divočiny
(rodinný/dobrodružný, USA, 2020, 110 min, ti-
tulky, MP, vstupné 5 €, zľava 1 € z ceny pre deti, 
študentov a dôchodcov)

6. – 7. 3. (piatok, sobota) o 19.00 h
Neviditeľný
(triler, USA, 2020, 124 min, titulky, MP15+, 
vstupné 5 €, zľava 1 € z  ceny pre študentov 
a dôchodcov)

7. – 8. 3. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
– prázdninové kino
Ľadové kráľovstvo 2
(animovaná rodinná komédia, USA, 2019, 94, 
dabing, MP, vstupné 3 €, zľava 1 € z  ceny pre 
deti, študentov a dôchodcov)

12. – 13. 3. (štvrtok, piatok) o 19.00 h
3Bobule
(komédia, Česko, 2020, 103 min, pôvodné zne-
nie, MP12+, vstupné 5 €, zľava 1 € z ceny pre 

deti, študentov a dôchodcov)

14. – 15. 3. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
Vpred
(animovaná komédia, USA, 2020, 112 min, da-
bing, MP, vstupné 5 €, zľava 1 € z ceny pre deti, 
študentov a dôchodcov)

20. – 21. 3. (piatok, sobota) o 19.00 h
Zabudnutý princ
(dobrodružný/rodinný/komédia, Francúzsko, 
2020, dabing, MP, vstupné 5 €, zľava 1 € z ceny 
pre deti, študentov a dôchodcov)

26. – 27. 3. (štvrtok, piatok) o 19.00 h
Šarlatán
(životopisný/dráma/historický, Česko/Slo-
vensko, 2020, 118, pôvodné znenie, MP12+, 
vstupné 5 €, zľava 1 € z ceny pre deti, študen-
tov a dôchodcov)

28. – 29. 3. (sobota, nedeľa) o 19.00 h
Mulan
(dobrodružný/rodinný, USA, 2020, 106 min, 
dabing, MP, vstupné 5 €, zľava 1 € z  ceny pre 
deti, študentov a dôchodcov)

Filmový klub
2. 3. (pondelok) o 19.00 h
Osamelí bežci: Ideme ďalej!

(dokument, Slovensko, 2019, 82 min, pôvodné 
znenie, MP12+, vstupné 5 €, zľava 2 € z  ceny 
pre držiteľov preukazu filmového klubu)
+ predfilm: Music Box (krátky animovaný, Slo-
vensko, 2019, 6 min, bez dialógov)

4. 3. (streda) o 19.00 h
Parazit
(komédia/dráma/triler, Južná Kórea, 2019, 132 
min, titulky, MP15+, vstupné 5 €, zľava 2 € 
z ceny pre držiteľov preukazu filmového klubu)

9. 3. (pondelok) o 19.00 h
Biely, biely deň
(dráma, Island/Dánsko/Švédsko, 2019, 109 
min, titulky, MP15+, vstupné 5 €, zľava 2 € 
z ceny pre držiteľov preukazu filmového klubu)

17. 3. (utorok) o 19.00 h
Zažiť to znovu
(komédia/dráma/romantický, Francúzsko, 
2019, 115 min, titulky, MP15+, vstupné 5 €, 
zľava 2 € z ceny pre držiteľov preukazu filmo-
vého klubu)

23. – 25. 3. (pondelok, utorok, streda)
MEDZINÁRODNÝ FILMOVÝ FESTIVAL
FEBIOFEST 2020 – regionálna časť

23. 3. o 19.00 h:
Raj na Zemi

(dokument, Slovensko, 2019, 78 min, pôvodné 
znenie/titulky, MP15+)

Film uvedie jeho hlavný predstaviteľ – novinár 
a reportér Andrej Bán

24. 3. o 19.00 h:
Ďaleko od Reykjavíku
(dráma/komédia, Island/Dánsko/Nemecko
Francúzsko, 2019, 92 min, titulky, MP12+)

25. 3. o 17.00 h: 
Rocca mení svet
(rodinný, Nemecko, 2019, 97 min, titulky, MP)

25. 3. o 19.00 h:
Pre Samu
(dokument, Veľká Británia, 2019, 95 min, titul-
ky, MP12+)
Vstupné 5 €, zľava 2 € z ceny pre držiteľov pre-
ukazu filmového klubu

30. 3. (pondelok) o 19.00 h
V sieti
(dokument, Česko, 2020, 100 min, titulky, 
MP18+, vstupné 5 €, zľava 2 € z  ceny pre dr-
žiteľov preukazu filmového klubu)

 Zmena programu vyhradená.
 Kompletný aktuálny program kina nájdete na 
 internetovej stránke www.kinoiskra.sk.

PROGRAM KINA                marec 2020

Daňovníkom vychádza v  ústrety aj Da-
ňový úrad v  Kežmarku, ktorý v  posledných 
dňoch splnenia si povinnosti predĺži svoje 
úradné hodiny.

Spôsob podania daňového priznania
Fyzické osoby  – podnikatelia a  všetky 

právnické osoby, ktoré sú zapísané v  ob-
chodnom registri (nielen platitelia DPH), 
musia s  finančnou správou komunikovať už 
iba elektronickou formou. Daňové subjekty 
doručili v  minulom roku takmer 8,5 milióna 
elektronických podaní, pričom najviac z nich 
(1 milión) bolo podaných práve v marci.

Najčastejšie nedostatky pri podaní da-
ňového priznania

Daňovníci najčastejšie odovzdajú neú-

plné alebo nesprávne vyplnené tlačivá. Na 
niektorých chýba podpis, dátum odovzdania 
či iné dôležité údaje. Daňovník odovzdá aj 
také tlačivo, v ktorom nie sú vyplnené všet-
ky súčtové riadky, alebo je zle zaokrúhlená 
daň, či nesprávne uvedené rodné číslo. K ne-
dostatkom dochádza aj pri elektronickej ko-
munikácii. Osoby, ktoré sú povinné využívať 
tento spôsob, často podajú daňové priznanie 
viackrát.

Ako predísť problémom
Najefektívnejším spôsobom, ako sa vy-

hnúť problémom pri podaní daňového pri-
znania, je využívanie elektronických formulá-
rov. Tie totiž dokážu opraviť základné chyby 
a  obsahujú riadkové a  logické kontroly. Zá-
roveň elektronické formuláre riešia aj neči-

tateľné vypĺňanie daňových priznaní. Pred 
podaním daňového priznania sa odporúča 
viackrát skontrolovať uvedené údaje.

Lehota na podanie daňového priznania
Fyzická osoba podáva daňové priznanie 

k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to 
v  termíne do troch kalendárnych mesiacov 
po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Daňové 
priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie ob-
dobie 2019 je fyzická osoba povinná podať 
od 1. januára do konca marca  2020. V  tejto 
lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

V prípade, že stanovený termín daňovník 
nestíha, môže na daňový úrad zaslať ozná-
menie o predĺžení lehoty. Tá sa môže predĺžiť 
o ďalšie tri kalendárne mesiace, pri príjmoch 
zo zahraničia až o šesť mesiacov.

Úradné hodiny na daňových úradoch, 
vrátane Kežmarku, sa budú počas posled-
ných marcových dní upravovať a predlžovať. 
Pre bližšie informácie odporúčame sledovať 
internetovú stránku daňového úradu alebo 
finančnej správy.

 Veronika Michalčíková
 zdroj: Finančná správa

Blíži sa čas splniť si daňovú povinnosť

Osoby, ktorým vznikla daňová povinnosť podľa osobitného zá-
kona, musia do konca marca podať daňové priznanie. Prinášame 
vám stručný prehľad, ako si správne splniť túto povinnosť a ako pri 
tom predísť zbytočným nedorozumeniam a napätým situáciám. 
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Kežmarčania začali aktívnejšie než hostia, 
ale napriek niekoľkým dobrým šanciam otvo-
rili skóre až v 14. minúte, kedy sa v presilovke 
presadil Zavalniuk po prihrávke Cvejna a Liu-

bimova. Dobrý hokej pokračoval aj ďalej, šan-
ce pribúdali na oboch stranách, ale gólmani 
za svoj chrbát nepustili ani jednu strelu.

Úvod druhej časti hry vyšiel domácim, keď 

sa puku zmocnil Garay a  po 66 sekundách 
zvýšil na 2:0 pre rytierov. Po ďalších siedmych 
minútach bolo už 3:0 po presnom zásahu 
Krempaského.

Záverečná tretina sa začala v nervóznej at-
mosfére. V úvode mali hrať hostia 4-minúto-
vú presilovku, ale zlé striedanie ich pripravilo 
o polovicu hry v početnej výhode. Následne 
tresty pribudli na jednej i druhej strane za ne-
športové správanie či pästný súbor, ale skóre 
sa nemenilo. Štyri minúty pred koncom sa 
Kežmarčania presadili ešte raz zásluhou We-
sselényiho. Posledné slovo mali však hostia, 
ktorí v 57. minúte skorigovali stav na 4:1 pre 
Kežmarok.

Kežmarčania tak ukončili sezónu na 
5. mieste východnej skupiny B.

MHK Kežmarok  – HC Rebellion Gelnica 
4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Góly MHK Kežmarok: 14. Zavalniuk 
(Cvejn, Liubimov), 22. Garay (Tenkel, Liubi-
mov), 29. Krempaský (Liubimov, Garay), 56. 
Wesselényi (Jankura, Krmenčík)

 Lorant Paugsch

Hokejisti ukončili sezónu jasným víťazstvom

V celej sérii zvíťazili rytieri 3:2 na zápasy a vo východnej sku-
pine B obsadili konečné 5. miesto.

Turnaj sa konal v  Mestskej športovej 
hale Vlada Jančeka a zúčastnili sa na ňom 
hráči a  hráčky piatich klubov s  bohatou 
futbalovou históriou: z  druhej mládež-
níckej ligy Lipany, Nová Ľubovňa, Ľubica, 
a Kežmarok, z prvej mládežníckej ligy Po-
prad. Spolu sa na hracej ploche vystriedalo 
120 športovcov.

V  oboch vekových kategóriách sa vý-
bornou hrou a  bojovnosťou prezentovali 
hráči a  hráčky nášho domáceho klubu 
mládeže 1. MFK Kežmarok. Mladší prevý-
šili aj hráčov prvoligového družstva FK Po-
prad a zaslúžene sa stali víťazmi turnaja vo 
svojej vekovej kategórii. Staršie družstvo 
Kežmarku vo vekovej kategórii U15 pre-
možiteľa na turnaji nenašlo a  víťaznému 
družstvu FK Poprad ako jediné vzalo dva 
body za remízu a  celkovo obsadilo druhé 
miesto.

Konečné umiestnenie v kategórii U13:
1. 1. MFK Kežmarok, 2. ŠK Odeva Lipany, 3. 

ŠK Nová Ľubovňa, 4. FK Poprad, 5. Tatran 
Ľubica.
Najlepší hráč turnaja U13:
Nikolas Kovalčík z 1. MFK Kežmarok.
Konečné umiestnenie v kategórii U15:
1. FK Poprad, 2.  1. MFK Kežmarok, 3. ŠK 
Nová Ľubovňa, 4. Tatran Ľubica 5. ŠK Ode-
va Lipany.
Najlepší hráč turnaja U15: Oliver Birošík 
z 1. MFK Kežmarok.
Najlepší brankár: René Dinda z  1. MFK 
Kežmarok.

Na organizácii a zdarnom priebehu tur-
naja sa podieľali: 1. MFK Kežmarok, Mesto 
Kežmarok, MŠK Kežmarok, CVČ Kežmarok, 
ZAMAZ, spol. s r. o., SPORT TEAM, Miroslav 
Krupka KKFOL a rodičia hráčov z Kežmarku.
1. MFK Kežmarok reprezentovali
U13: René Dinda, Daniel Cehula, Tristan 
Mičkovič, Ján Rušinm Alex Kovalčík, Jakub 
Pirhala, Samuel Muncner, Peter Irha, Jakub 
Kolumber, Mário Suchý, Matej Šufliarsky, 

Nikolas Kovalčík, Tomáš Soľava, Marko Vác-
lavek, tréner Peter Cehula.
U15: René Dinda, Matej Melikant, Oliver 
Birošík, Patrik Klimek, Samuel Slavkov-
ský, Annamária Labudová, Marko Makara, 
Ján Zgraja, Karolína Fassingerová, Gabriel 
Miškovič, Jakub Ilenčík, Michal Pitoňák, tré-
ner Ladislav Melikant.

 Ladislav Melikant

Halový futbalový turnaj o pohár 
primátora mesta Kežmarok

V úvode februára organizoval 1. MFK Kežmarok halový fut-
balový turnaj o Pohár primátora mesta Kežmarok pre druž-
stvá dvoch vekových kategórií U13 a U15. 

1. MFK Kežmarok U15

1. MFK Kežmarok U13
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Turnaj sa uskutočnil jedálni 
ZŠ s MŠ sv. Kríža v Kežmarku aj 
za prítomnosti primátora mes-
ta Kežmarok Ján Ferenčák, kto-
rý sa hráčom prihovoril a otvo-
ril turnaj.

V  skupine GPX súťažilo 55 
hráčov a  v  skupine OPEN 16 
hráčov. Kežmarský klub repre-
zentovali Daniel Duda, ktorý 
s výborným výkonom 6 bodov 
obsadil 1. miesto v  kategórií 
C14 a  celkovo 2. miesto. Mar-
tin Černický získal 4 body a  6. 
miesto v kategórií OPEN C, cel-
kovo 7. miesto. Za zmienku sto-
jí výborný zápas proti Štefanovi 
Strelovi z  Lendaku, s  ktorým 
vyhral.

Roland Kaprál sa s jeho štan-

dardom 5 bodov umiestnil na 
6. mieste v  kategórii C14, cel-
kovo skončil dvanásty. Domi-
nik Oravec po katastrofálnom 
začiatku uhral nakoniec 4 body 
a  obsadil 7. miesto v  skupine 
C11 a celkovo 22. miesto.

Martin Kalata bol absolút-
nym prekvapením turnaja. Po 
katastrofách z  predchádza-
júcich turnajov zahral neu-
veriteľných 5,5 bodu, pričom 
v  poslednom kole výborne 
skalkuloval svoje postavenie 
v  rebríčku a  aj napriek dobrej 
pozícii na šachovnici ponúkol 
remízu a  zabezpečil si tak 2. 
miesto v skupine C11 a celkovo 
4. miesto.

Monika Koscelníková zahra-
la už svoj štandard 4 body, ob-
sadila 3. miesto a získala bron-
zovú medailu v  skupine D11, 
celkovo 23.miesto.

 Anton Oravec

Získali sedem zlatých, päť 
strieborných a  sedem bronzo-
vých medailí. Stali sa tak naj-
úspešnejším tímom majstrov-
stiev. Najlepším hráčom sa stal 
hráč Severky Filip Cirák, ktorý 
získal štyri zlaté medaily v  ka-
tegóriách mladší žiaci a  starší 
žiaci. Dve medaily v súťaži jed-
notlivcov a dve so svojím spo-
luhráčom Jankom Horváthom 
v obidvoch štvorhrách – mlad-
ších a starších žiakov.

Janko Horváth navyše zabo-
doval druhým miestom v  ka-
tegórii mladších žiakov, Juraj 
Horváth tretím miestom v  sú-
ťaži starších žiakov. Kategória 
dorastu bola nemenej úspeš-

ná, keď Tomáš Gašparovič zís-
kal zlatú v štvorhre a striebor-
nú v dvojhre. Juraj Horváth bol 
tretí v doraste.

Nezaostali ani dievčatá, keď 
každá z  trojice Sofia Košová 
Paula Brežinová a  Vanesa Ši-
lonová získala medaily. Sofia 

s Paulou boli najlepšie v štvor-
hre starších žiačok, v dvojhrách 
dorasteniek obsadila Sofia 2. 
miesto a dve tretie v kategóri-
ách mladších žiačok a  v  štvor-
hre mladších žiačok s  Paulou 
Brežinovou. Tretím miestom 
potešila Vanesa Šilonová v  sú-
ťaži mladších žiačok.

Pri vyhlasovaní víťazov 
majstrovstiev podtatranské-
ho regiónu mládeže vzbudili 
práve hráči Severky Kežmarok 
najväčší ohlas. Prakticky všetci 
získali medaily. Dobre si počí-
nal aj náš 8-ročný benjamínok 
Alex Gembický, ktorý sa svojou 
kvalitnou hrou stáva prísľu-
bom do budúcnosti.

Práca s  mládežou sa v  STK 
Severka Kežmarok je prioritou, 
ktorú ohodnotil aj Slovenský 
stolnotenisový zväz svojou fi-
nančnou dotáciou. Z nej bude 
mladým hráčom zakúpený 
stolnotenisový materiál, oble-
čenie a budú vytvorené lepšie 
podmienky na tréning aj mlá-
dežnícke súťaže.

 
 Jaroslav Novotný,
  predseda STK 
 Severka Kežmarok

Medailová žatva mladých stolných
tenistov Severky Kežmarok

TJ Dunajec Spišská Stará Ves usporiadala 25. januára majstrovstvá 
v  stolnom tenise podtatranského regiónu, ktorý zastrešuje okre-
sy Stará Ľubovňa, Kežmarok, Poprad a Levoča. Za účasti 73 hráčov 
z 8 oddielov a klubov si hráči STK Severka Kežmarok počínali skvele.

Úspešní kežmarskí stolnotenisti.

Liga mládeže Spiša v Kežmarku.

Mladí šachisti zabojovali v Kežmarku

Prvý februárový deň sa v Kežmarku uskutočnilo 5. kolo seriálu Ligy 
mládeže Spiša v šachu. 
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Pretekári LO MŠK Kežmarok 
sa doposiaľ zúčastnili na štyroch 
kolách Pohára Zväzu slovenské-
ho lyžovania. Ide o  celoštátnu 
súťaž mládeže do 12 rokov pod 
názvom Rossignol Cup. Podu-
jatie pozostáva zo siedmich kôl 
a  súťaží sa v  štyroch kategóri-
ách  – starší predžiaci a  staršie 
predžiačky, ročník nar. 2008 
a 2009, mladší predžiaci a mlad-
šie predžiačky, ročník nar. 2010, 
2011 a 2012, pričom ročník 2012 
je vyhodnocovaný okrem celko-
vého poradia aj osobitne.

Z  celkového počtu 226 pre-
tekárov boli 15 z  kežmarského 
oddielu. Prvé dve kolá sa konali 
v lyžiarskom stredisku Bachledka 
Ski & Sun, organizácie tretieho 
kola sa ujala Valčianska dolina 
a  posledné preteky sa konali na 
Martinských holiach.

Najvýznamnejšie úspechy 

mali v  rámci týchto štyroch kôl 
v kategórii mladší predžiaci pre-
tekári Michal Šoltys (2., 1., 1., -), 
Marko Polomčák (4., 5., 5., 3.), 
v  kategórii mladšie predžiačky 
Martinka Šoltysová (6.,7.,3.,5.) 
a v osobitnom vyhlasovaní roční-
ka 2012 Filip Suchý (2., 2., 1., 1.).

V  kategórii starší predžiaci 
si pódiové umiestnenie vyslúžil 
Viktor Sloveňák v prvom kole (3. 
miesto). V  celkovom hodnotení 
jednotlivcov po štvrtom kole si 
drží Michal Šoltys prvé miesto.

Tréningové úsilie pretavili 
pretekári LO MŠK Kežmarok do 

pretekových výsledkov nasle-
dovne:
Mladší predžiaci:
Michal Šoltys (2., 1., 1., -)
Marko Polomčák (4., 5., 5., 3.)
Roman Alexander Matis
(5., 20., -, -)
Milan Krajanec (14., -, -, 8)
Vratko Scherfel (31., 19., -, 19)
Jakub Solár (29., -, -, -)

Mladší predžiaci 2012:
Filip Suchý (2., 2., 1., 1)
Fabian Scherfel (10., 11., -, 13)

Mladšie predžiačky:
Martinka Šoltysová (6., 7., 3., 5)
Vaneska Hozzová (22., 21., -, -)

Starší predžiaci:
Viktor Sloveňák (3., 9., 15., 9)
Ivan Kuchta (7., 18., -, -)
Šimon Novotný (12., 21., 9., 12)

Staršie predžiačky:
Radka Sloveňáková
(13., 8., 8., -)
Ela Nahálková (40., -, -, -)
 Martin Chorogwický, tréner

Ich usporiadateľom je Slo-
venská lyžiarska asociácia z  po-
verenia Medzinárodnej lyžiarskej 
federácie. Žiaci z  celého sveta 
pretekali v  obrovskom slalome 

a  slalome. Tento rok sa na tieto 
preteky kvalifikovali štyria kež-
marskí žiaci – Mia Chorogwická, 
Šárka Vraželová, Filip Brutovský 
a Marek Kapolka.

Pri silnej zahraničnej kon-
kurencii obsadila v  obrovskom 
slalome Mia Chorogwciká 2. 
miesto,  Šárka Vraželová 37. 
miesto, Filip Brutovský 10. 
miesto a  Marek Kapolka 23. 
miesto. Mia Chorogwická a  Ma-
rek Kapolka v  slalome vypadli, 
ale Šárka Vraželová obsadila 
31. miesto a  Filip Brutovský 25. 
miesto.

Pokračovaním pretekov bolo 
Skikritérium Řičky v  Českej re-
publike, na ktoré sa ako jediný 
kvalifikoval Filip Brutovský. Jed-
na z  najväčších súťaží žiactva 

v  slalome a  obrovskom slalome 
privítala približne dvesto zjazdá-
rov z  celého sveta. Náš Filip vy-

bojoval v obrovskom slalome 18. 
miesto a v slalome 14. miesto.

 Martin Chorogwický

Mia Chorogwická obsadila 2. miesto. 

Úspech lyžiarov na medzinárodných pretekoch

Mladí lyžiari zbierajú úspechy

Predžiactvo lyžiarskeho oddielu MŠK Kežmarok sa aj túto sezónu s vý-
bornou kondíciou a vysokým počtom pustilo do pretekovej sezóny.

Z  Kežmarku tam vycestovalo 
šesť karatistov. Aj na tejto súťaži 
sme ukázali naše kvality a získali 
päť cenných umiestnení, aj keď 
konkurencia je stále väčšia.

Nina Božoňová v  kumite 
mladších žiačok vo veku 8 až 9 
rokov do 28 kg získala 2. miesto, 
Leo Uhlár v  disciplíne kata star-
ších žiakov začiatočníkov od 10 
do 11 rokov tiež 2. miesto.

Nina Ďuricová v kata starších 
žiačok začiatočníčok vo veku 10 
až 11 rokov obsadila 3. miesto 
a v kumite v rovnakej vekovej ka-
tegórii do 40 kg rovnakú priečku. 
Do tretice tretie miesto obsadila 
aj Soňa Šatalová  v  kumite 8- až 
9-ročných mladších žiačok nad 
32 kg. Všetkým medailistom bla-
hoželáme.

 Jaroslav Božoň, tréner

Karatisti priniesli z Oravy päť 
medailí

Prvý februárový deň sa v Dolnom Kubíne konala súťaž 
Orava Cup 2020 v karate. Zúčastnilo sa na nej 461 preteká-
rov zo 44 klubov. 

Interkriterium Vrátna sú preteky v zjazdovom lyžovaní s dl-
horočnou históriou. Tento rok sa v závere januára uskutočnil už 
ich 39. ročník s účasťou žiakov zo sedemnástich krajín sveta.
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Týmto sa chceme veľmi pekne poďakovať 
vedeniu SOŠ Garbiarska 1 Kežmarok, pani ria-
diteľke PhDr.  Marte Sabolovej, pánovi zástup-
covi pre odborný výcvik Ing.  Jurajovi Soskovi, 
že nám umožnili vstup do priestorov dielní na 
Tvarožnianskej ulici č. 1 v Kežmarku.

Ďakujeme aj pánovi majstrovi odborného 
výcviku Bc. Františkovi Cehuľovi za ústretovosť 
pri oboznámení sa s  novými formami prá-
ce s  drevom a  inými pracovnými úkonmi pri 
opracúvaní dreva.

Vďaka nim naši viacnásobne postihnutí žia-
ci spoznali nové stroje a nástroje na obrábanie 
dreva. Mali možnosť opracovať materiál s  ruč-
ným mechanizovaným náradím a oboznámiť sa 
s obsluhou drevoobrábacích strojov.

Mgr. Martina Bachledová, triedna učiteľka 
1.A, Spojená škola (zložka Praktická škola), 
Kežmarok

Poďakovanie

Dňa 27. marca si pripomenieme 20. 
výročie úmrtia mojej manželky Márie 
Jurdikovej. Za tichú spomienku ďakuje-
me všetkým, ktorí na ňu nezabudli.

S  láskou a  úctou spomína manžel 
s rodinou.

Vydal si sa na cestu, kde chodí každý sám,
len dvere spomienok nechal si dokorán.
Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok Ti vrúcne priať
a v bolesti na Teba spomínať.

Dňa 27. februára uplynul jeden 
smutný rok, čo nás navždy opustil 
manžel, otec, syn, dedko a  svokor 
Dalibor Pisarčík. Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s  nami tichú spo-
mienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka, mama, dcéry, 
zaťovia, vnuci a vnučka Bianca.

Dňa 9. marca uplynie rok od smr-
ti nášho milovaného manžela, otca, 
dedka a svokra Jána Laskovského.

S  láskou a úctou spomína manžel-
ka Antónia a syn Slavomír s rodinou.

Dňa 3. marca uplynuli tri roky, 
čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko Martin Oravec. 
Tí, čo ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

 S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Dňa 8. marca uplynulo päť rokov, od 
kedy nás opustil Ján Holova. Kto ho mal 
rád, nech si na neho spomenie krátkou 
modlitbou.

S láskou spomína manželka, deti, vnú-
čatá a ostatná rodina.

Možno… Možno mi tvojich úst sa odrieknuť. Možno mi 
ruku nedostať. Možno mi žialiť v samote. Možno mi nežiť v ži-
vote. Nemožno mi ťa neľúbiť.

Dňa 9. januára uplynulo 5 rokov, odke-
dy už len v spomienkach žije náš milovaný 
manžel, otec, dedko a pradedko PhDr. Mi-
kuláš Kolesár.

S  láskou spomínajú manželka, dcéra 
Beáta, Renáta a  syn Mikuláš s  rodinami.Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Smrť… znamená vždy poslednú bodku za slovom život.
Smrť… sa neriadi našimi plánmi.
Žiadna smrť… nemôže byť zlá, ak jej predchádzal
dobrý život.
Musíme cez mnohé trápenia vojsť do kráľovstva
Božieho.

Dňa 18. februára uplynulo 23 smut-
ných rokov, kedy nás navždy opustil náš 
najdrahší Milan Kalafut.

S úctou a obrovskou láskou spomínajú 
manželka Agnesa, syn Milan s manželkou, 

dcéra Monika s manželom a vnuci Adam, Lukáško a Tobinko.

Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád nezabudne. 
Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali. Už len kytičku kvetov 

na hrob môžeme Ti dať a s láskou spomí-
nať.

Dňa 18. Februára sme si pripome-
nuli 3. výročie odkedy nás opustil náš 
milovaný manžel, otec a švagor Franti-

šek Krett.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra a smútiaca 

rodina.

Hoc Tvoja hviezda zhasla a slnko Ťa už nemôže hriať, stá-
le si s nami. A my budeme navždy spomínať.

Dňa 1. marca si pripomenieme 8. výročie úmrtia môjho 
milovaného syna, brata Tomáša Kretta. Kto ste ho poznali 
a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

S  láskou a úctou spomína mama, sestra a ostatná smú-
tiaca rodina.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré 
tisíckrát spomíname.

Dňa 19. marca si pripomenieme 32 rokov čo náš na-
vždy opustil náš milovaný brat, ujo Jozef 
Vnenčák. Tí, ktorí ste ho poznali a  mali 
radi, venujte mu s nami tichú spomien-
ku.

S  láskou a  úctou spomínajú sestry 
s rodinami.

Dňa 24. februára uplynuli dva roky od odchodu Ľubo-
míra Jasovského.

S láskou na Teba spomíname.
Manželka Lýdia, mama, brat Igor s ro-

dinou, dcéra Radka s rodinou a svokrovci 
Kovalčíkovi. Odpočívaj v pokoji.

Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať,
pri plamienku sviečok na Teba spomínať.
Hoci si odišiel, žiješ stále, lebo neumiera ten,
na koho s láskou spomíname.

Dňa 17. marca si pripomenieme 
štvrté výročie, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, dedko, svokor 
Ladislav Brutovský.

S  láskou na neho spomína a za tichú 
spomienku ostatným ďakuje celá rodina.

Riadková inzercia
• Vykonávam práce: voda, kúrenie, plyn.
 Tel.: 0904 932 566 RO 20002
• Hľadám prácu ako opatrovateľka alebo upratovač-

ka. Tel.: 0949 765 181  RO 20004

• Dám do dlhodobého prenájmu jednoizbový byt 
v rodinnom dome so záhradou v Kežmarku na Ulici 
Pod traťou s celkovou výmerou 40,24 m2, s pivnicou 
a balkónom. Byt má jednu izbu, zádverie, chodbu, 
kúpeľňu, WC, balkón. V  kúpeľni je sprchovací kút. 
Cena mesačného prenájmu je 170 eur + energie. 
0949 299 583, 0905 730 940  RO20003

Spomienky
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Po predložení tohto 

kupónu získate zľavu  

na celý sortiment 7%

www.superstrava.sk
info@superstrava.sk
Po - Pi : 9:00 - 17:00

Staráme sa o Vaše zdravie ...

inzercia, spomienky
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inzercia

Oznamujeme občanom, prevádzkovateľom i návštev-
níkom, že areál festivalu EĽRO bude počas jubilejného 
30. ročníka rozšírený o časti ulíc Dr. Alexandra (po hotel 
Club) a Kostolné námestie. Občania s trvalým pobytom na 
uvedených uliciach i  prevádzkovatelia obchodných pre-
vádzok budú mať do areálu zabezpečené voľné vstupy. 
O  miestach a  časoch prevzatia vstupeniek podáme in-
formáciu v  májovom čísle Novín Kežmarok, v  májovom 
vysielaní Kežmarskej televízie ako aj na webovej stránke 
mesta www.kezmarok.sk začiatkom mája.

 Organizačný výbor EĽRO

Počas EĽRO pribudne historický trh

Historický
trh



Kežmarská informačná agentúra
Hlavné námestie 64, 060 01 Kežmarok
tel./fax: 052 449 21 35, e-mail: info@kezmarok.sk
www.kezmarok.sk

Mestské kultúrne stredisko
Starý trh 47, 060 01 Kežmarok, tel.: 052 452 21 65, 0904 496 442
fb: Kultúra v Kežmarku, e-mail: programy@mskskezmarok.sk
www.mskskezmarok.sk
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ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

VÝSTAVY
19. 2. 2020 – 10. 3. 2020
Výstavná sieň, Hlavné námestie 64

KEŽMAROK OČAMI 
FOTOGRAFOV
Otvorená v pracovné dni
od 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 h

14. 3.
sobota
10.00 h

Mestské kultúrne stredisko

SMEJKO A TANCULIENKA
Výročie chrobáčikov a oslava s najväčšími rozprávkovými a tanečnými hitmi.

14. 3.
sobota
9.00 h

Kežmarská radnica

BEH K HUBERTOVI
Tradičný jarný crossový beh.

16. 3.
piatok
18.00 h

Mestské kultúrne stredisko

GUNAGU: POSLEDNÍ HRDINOVIA
Čierna komédia o ľudskej dôstojnosti.

22. 3.
nedeľa
16.00 h

Mestské kultúrne stredisko

PACI PAC
Nedeľné popoludnie s rozprávkou.

23. - 25. 3.
nedeľa
16.00 h

Kino Iskra

MFFK FEBIOFEST
Medzinárodný festival filmových klubov – regionálna časť

26. 3.
štvrtok
18.00 h

Hotel Hviezdoslav ****

LITERÁRNY VEČER S ANDREOU 
CODDINGTON


