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Vás srdeène pozýva
na nákup záhradnej techniky

a agro doplnkov...

Kedy: Od pondelka  do soboty

Michalská 71 KEŽMAROK
www. centrum-b. sk, 0905 694 845

Lebo každý zákazník získava darèek...

Kde:

Preèo:

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Zažite najväčšiu pohodu za volantom a servis bez starostí v najbezpečnejšom 
aute vo svojej triede. Jazdite modelmi ŠKODA Rapid Spaceback so servisom na 
4 roky len za 99 € a s financovaním na jednotku. Nadčasový dizajn, 5 hviezdičiek 
v testoch bezpečnosti NCAP a zábava na cestách na vás čaká u vášho predajcu 
ŠKODA. Vy jazdíte a my sa staráme.
www.skoda-auto.sk 

 

UŽÍVAJTE SI 
4 ROKY POHODY 
LEN ZA 99 €

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Rapid: 4,4 – 5,8 l/100 km, 114 – 134 g/km. Ilustračné foto.

www.autonova.sk
Tel.: 052/4513 109
skoda.predaj@autonova.sk

AUTONOVA, s.r.o.
Priemyselný areál
Východ 3406
058 01 Poprad
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Určite si mnohí spomíname na povinnú vo-
jenskú službu, výcvikovú základňu v Kežmarku 
a kežmarský pluk VÚ 1038. Vojenské prísahy 
boli súčasťou diania mesta a v kasárňach bolo 
rušno. Počas pamätného Dňa tankistov sme sa 
do tohto obdobia na chvíľku spomienkou vrá-
tili. Podľa slov Jána Pavlecha, plukovníka vo 
výslužbe, mala naša brigáda okolo sto tankov. 

„Okrem toho, po vybudovaní tzv. Garážov-
ho dvora v Zaľubici mala pripravených ďalších 
sto tankov a ešte ďalších 50 tankov pre tankový 
prápor nadriadeného stupňa. Techniky bolo veľ-
mi veľa.“ Výcviky boli vykonávané vo vojenskom 
výcvikovom priestore Javorina a Lešti. Po niekoľ-
kých reorganizáciách a  po zrušení povinnej vo-
jenskej služby útvar zanikol koncom marca 2006. 

24. marec je pamätným dňom zapojenia 
1. československej tankovej brigády do bojov na 
ostravsko-opavskom smere. Kežmarčania si ho 
pripomenuli v parku pri tanku, kde boli odovzda-
né ocenenia ministra obrany Slovenskej repub-
liky niektorým bývalým profesionálnym voja-
kom. Vyznamenania získali Kopka, M. Janeček, 
V. Janeček, Lučanský a Lietavec. Predkovia nielen 
ocenených boli priamo v bojoch druhej svetovej 
vojny. Podľa evidencie Ministerstva vnútra SR je 
na území nášho štátu pochovaných cez 72  800 
vojakov ruskej a rumunskej armády a  českoslo-
venského armádneho zboru. 

 
 Autor: Zuzana Šlosárová
 Foto: Vladimír Janeček

Ôsmeho mája je Deň víťazstva nad fašiz-
mom a tento rok si pripomíname 71. výročie 
oslobodenia Slovenska. Začalo na východe 
našej krajiny, keď 20. septembra 1944 jed-
notky 1.  gardovej ruskej armády prekročili 
hranice zo smeru od Michaloviec. Ako prvá 
bola oslobodená obec Kalinov. Mesto Kežma-
rok opustili nepriateľské vojská 27. januára 
1945. Oslobodzovacie jednotky pokračovali 
ďalej na západ. Boje na našom území trvali až 

osem mesiacov a medzi poslednými oslobo-
denými obcami boli Makov a  Klokočov, a to 
3. mája 1945.

Druhú svetovú vojnu v  Európe ukončila 
kapitulácia Nemecka len o 5 dní neskôr. Za 
náš súčasný mier a  slobodu bojovalo a slú-
žilo dokopy 110 miliónov ľudí, do vojny sa 
zapojilo 61 štátov a umrelo asi 45 až 60 milió-
nov ľudí. ZS
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Medzinárodný deň múzeí

Máj sa už tradične 
spája s obdobím lásky, 
ale aj múzejníci majú 
svoj veľký sviatok – 
Medzinárodný deň 
múzeí, ktorý pripadá 
na 18. máj. Rozhodnu-
tie o Medzinárodnom 

dni múzeí prijala generálna konferencia 
Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve 
v roku 1977. Rezolúciu o ustanovení 18. 
mája za Medzinárodný deň múzeí podpo-
rilo 108 národných komitétov. 

Etický kódex jasne stanovuje, čo je úlo-
hou múzeí : „Múzeum je nezisková organi-
zácia, stála inštitúcia v službách spoločnosti 
a jej rozvoja, prístupná verejnosti, ktorá zís-
kava, reštauruje, komunikuje a vystavuje za 
účelom štúdia, vzdelávania a pôžitku hmot-
né a  duchovné doklady o  ľuďoch a  ich ži-
votnom prostredí.“

Dnes už niet kontinentu, štátu, ostrova 
alebo polostrova, kde by nebolo múzeum. 
Na svete je ich dnes viac než 50  000. Aj 
keď verejnosť vníma múzeum ako kultúr-
nu inštitúciu, kde okrem expozícií a výstav 
sa organizujú aj iné kultúrno-vzdelávacie 
podujatia, ich základom sú zbierky. Toto je 
„pamäť národa“, ktorá v historickom vývine 
má nezastupiteľné miesto. A práve získava-
nie zbierok, ich vedecké vyhodnocovanie, 
sprostredkovanie verejnosti prostredníc-
tvom výstav, expozícií, publikačnej činnosti 
a ďalších výchovno-vzdelávacích foriem sú 
hlavým poslaním múzejnej činnosti. 

Situácia v  múzeách po roku 1989 sa 
zmenila predovšetkým v oblasti ideológie, 
ktorá dosť výrazne poznačila ich predchá-
dzajúce aktivity. Dialógy o  nasledujúcom 
postavení kultúry v  spoločnosti a  o  úlohe 
múzeí v  nej sa stali nosnými témami dia-
lógov na rôznych úrovniach spoločnosti. 
Chápanie múzejnej kultúry v dejinách ľud-
stva, pochopenie jej úlohy v systéme vedy 
a kultúry je ešte aj v súčasnosti aktuálnou 
témou. 

Dovoľte mi vyjadriť obdiv a  uznanie 
všetkým múzejným pracovníkom, ktorí 
túto prácu vykonávajú s  veľkým entuziaz-
mom a láskou. Prajem nám, aby múzeá aj 
napriek zložitým ekonomickým pomerom 
pretrvali a  aj naďalej v  povedomí ľudí zo-
stali ako inštitúcie zbierkotvorné, vedecké 
a kultúrno-vzdelávacie.

 Mgr. Erika Cintulová
 riaditeľka múzea

Spomienka na tankistov

Tank T-34 je pamätníkom zapojenia 1. československej tankovej brigády do ťaž-
kých bojov v ostravskom smere.

Vážení Kežmarčania!
Dovoľujeme si vás pozvať na neformálne 
stretnutie poslancov mestského zastupi-
teľstva s  občanmi mesta Kežmarok, ktoré sa 
uskutoční dňa 20. 05. 2016 o 18:00 hod. v OK 
bare na sídlisku Juh.
Témou stretnutia bude príprava všeobecného 
záväzného nariadenia, ktoré bude riešiť po-
hyb psov, venčoviská psov, psy v meste a iné, 
podľa potreby občanov, vaše názory, návrhy, 
pripomienky k našej práci.
Vaše názory sú pre nás veľmi dôležité.
 Na stretnutie s vami sa tešia poslanci za Juh.

Pozvánka
VÝBOR ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE 

SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŚISTICKÝCH 
BOJOVNÍKOV KEŽMAROK, MESTSKÝ ÚRAD 
KEŽMAROK A OKRESNÝ ÚRAD KEMAŽROK 
VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ NA PIETNY AKT 
KLADENIA VENCOV PRI PRÍLEŽITOSTI 71. 

VÝROČIA UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY
 9. MÁJA O 11.00 HOD. NA NÁDVORÍ 

MESTSKÉHO HRADU.    

 pplk.v.v. JUDr. Milan Janeček
                predseda Výboru O SZPB Autor foto: Miloš Greisel
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Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov 
a  Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica vyhlásili výsled-
ky súťaže o  Najkrajšiu knihu a  propagačný materiál za rok 
2015. Medzi ocenenými boli aj dve diela autorov žijúcich 
v  Kežmarku. Nora Baráthová so svojim dielom Život v  Kež-
marku v 13. storočí až 20. storočí získala 3. miesto v kategórii 
Knihy o meste – monografické publikácie. Rovnako 3. miesto 
v kategórii Knihy o meste – obrazové patrí aj knihe Jaroslava 
Šlebodu Kežmarok a Tatry. Obom oceneným autorom gratu-
lujeme. 

Základná umelecká škola Antona Cígera v  Kežmarku hos-
tila  milovníkov krásnej hudby zo 6 umeleckých škôl , keď 
usporiadala 12. ročník  súťaže   Mladý violončelista Slovenska. 
Víťazom štvrtej kategórie sa stal študent domácej ZUŠ Kristi-
án Mrva, ktorého pripravovala a  aj na javisku sprevádzala M. 
Milčíková.

V piatok 15.4. prebiehala zbierka Ligy proti rakovine. 
Zbierky sa zúčastnili členky klubu LPR Žirana Poprad. Konala 
sa aj na území Kežmarku. V spolupráci so študentami hotelo-
vej akadémie vyzbierali len v meste Kežmarok 656,37 €.  Ďal-
šie členky klubu robili zbierku v Poprade a vo Svite. Celkove 
za klub Žirana Poprad bolo vyzbieraných 9724,83 €.

Hotelová akadémia Otta Brucknera v  Kežmarku zazname-
nala ďalší úspech, o ktorý sa postarali na súťažnom barman-
skom pódiu žiačka 2. ročníka Adriana Majerová a žiak 4. ročníka 
Lukáš Jurčík. Adriana sa stala absolútnou víťazkou spomedzi 
58 súťažiacich v  juniorskej barmanskej súťaži CASSOVIA CUP 
2016. Súťažilo 27 slovenských družstiev a 2 družstvá zo zahra-
ničia (z Česka a Maďarska). Lukáš obsadil krásne 2. miesto.

 Pod názvom Lesu zdar! sa 14. apríla konala beseda prvá-
kov zo ZŠ Dr. Daniela Fischera s Ing. Petrom Šoltésom, pra-
covníkom Vojenských lesov v  Kežmarku, ktorý deťom vy-
svetlil, prečo potrebujeme lesy, aký význam majú pre ľudí, 
rastliny a živočíchy, ako sa správame v lese a aké zvieratá žijú 
v našich lesoch. Počas svojho rozprávania sa zameral na for-
movanie pozitívneho vzťahu detí k lesu.

Mestské kultúrne stredisko ponúka počas leta amatérskym 
(neprofesionálnym) hudobným skupinám, telesám a jednotliv-
com všetkých žánrov a hudobných štýlov vystúpiť pred pub-
likom na pódiu v Kežmarku. Zaregistrujte sa a my vám dáme 
priestor na prezentáciu. Tešíme sa na vás!

Do programu Kežmarského kultúrneho leta sa môžete 
prihlásiť do konca mája 2016 v Mestskom kultúrnom stredis-
ku, Starý trh 47, Kežmarok, tel.: 052/452 21 65, 0904 496 442, 
e-mail: programy@mskskezmarok.sk.

Oznamujeme občanom, že dňa 11.5.2016 o  14.00 hod sa 
v kinosále mestského kina Iskra uskutoční slávnostné mestské 
zastupiteľstvo. Pri tejto príležitosti budú ocenení nominovaní 
občania mesta Kežmarok Cenou mesta, Cenou primátora a ce-
nou „Čestný občan“. Ste srdečne vítaní!

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove sa 19. mar-
ca stalo dejiskom krajského kola 49. ročníka festivalu ume-
leckého prednesu poézie a prózy žien Vansovej Lomnička, 
ktorý organizuje Únia žien Slovenska. V kategórii nad 40 
rokov zvíťazila v prednese poézie Marta Lacková. Postúpila 
tak do celoslovenského kola tejto recitačnej súťaže, ktoré sa 
uskutoční v Banskej Bystrici. Kežmarok v Bardejove repre-
zentovali aj Marta Devečková, Alžbeta Brčiaková a Patrícia 
Bialončíková. 

V skratke

 Pokračovanie na str. 26

Prvý máj kedysi a dnes

Sociálne istoty, ktoré dnes 
máme, považujeme za normál-
ne. Akosi sme zabudli, že napr. 
taký bežný fakt ako 8-hodino-
vý pracovný čas nebol vždy sa-
mozrejmosťou, niekto ho mu-
sel vybojovať. V  roku 1886 sa 
všade po celej Amerike začali 
boje o  jeho uzákonenie. Cen-
trom bolo Chicago, kde 1. mája 
vyšlo do ulíc najviac štrajkujú-
cich, prišlo na rad zatýkanie, 
streľba aj mŕtvi a  zranení. Na 
pamiatku všeobecného štrajku 
a  masových demonštrácií za 

osemhodinový pracovný čas 
v roku 1889 ustanovujúci kon-
gres II. internacionály v  Paríži 
vyhlásil prvý máj za medziná-
rodný sviatok pracujúcich.

Od roku 1919 je tento deň 
vyhlásený za štátny sviatok aj 
v  našej republike. Ako ho slá-
vili naši predkovia? Pozrite si 
túto fotografiu z  archívu mú-
zea. Tohto roku sa stretneme 
o 13.00 hod. v hrade pri boha-
tom programe.

 -sedl-
 Foto: archív

Fotografia 1. mája 1922.

Väčší záujem o jarné
predajné trhy

Po úspešných (ne)tradičných 
vianočných trhoch prilákali 
kežmarské jarné trhy do mesta 
opäť o niečo viac predajcov ako 
minulý rok. Od stánkov s ponu-
kou odevov po stánky s  občer-
stvením či ručne spracovanými 
medovníkmi, tokárskymi a prú-
tenými výrobkami, ručne tkaný-
mi kobercami ste tu mohli nájsť 
aj ponuku korenín či liečivého 
čaju. V  Kežmarku počas 12. až 
14. apríla predávalo okolo sto 
obchodníkov a ich tovar si prišli 
kúpiť nielen občania mesta, ale 
aj návštevníci z okolia.

Prvý deň navštívilo centrum 
niekoľko zvedavých nakupujú-
cich, ale slnečná streda prilákala 
do mesta oveľa viac ľudí. Rodiny 
s deťmi využili pripravené atrak-

cie pre deti, iní nakupovali po-
núkaný tovar či ochutnávali ob-
čerstvenie. Príjemnú atmosféru 
dopĺňala reprodukovaná hudba. 
Návštevnosť aj predaj v posled-
ný deň trhov ovplyvnilo škaredé 
počasie.  

Trhové dni sa v  Kežmarku 
usporadúvajú podľa trhového 
poriadku štyrikrát v  roku. Jarné 
pripadajú na mesiac apríl, let-
né sú v mesiaci jún, nakupovať 
môžeme tiež v  septembri počas 
jesenných trhov a  vianočný je 
v decembri. Všetky by mali trvať 
tri dni. Ako vieme, posledný roč-
ník trhov pred Vianocami bol ne-
zvyčajný – trval až 5 dní a doplnil 
ho pestrý kultúrny program, čo 
občania prijali pozitívne. 
 Pokračovanie na str. 6
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Prečo sa pristúpilo
k rekonštrukcii čistiarne
odpadných vôd v Kežmarku?
Rekonštrukcia ČOV bola pripravovaná už 

od roku 2007. Pre zabezpečenie požiadaviek na 
kvalitu vypúšťaných odpadových vôd bolo nevy-
hnutné zvýšiť hydraulickú kapacitu technologic-
kej linky čistenia vôd a bolo nutné vymeniť staré 
technologické zariadenia. V  Kežmarku je vybu-
dovaná jednotná kanalizácia, a tak počas zrážok 
býva výrazne zvýšený prítok do ČOV. Preto bola 
upravená vstupná čerpacia stanica, hrubé pred-
čistenie pred ČOV a vybudované boli 2 nové do-
sadzovacie nádrže.

Kto akciu financoval? 
Financie na prípravu a  realizáciu stavby za-

bezpečila PVS, a.s. a  až v  roku 2014 sa podarilo 
získať nenávratný finančný príspevok z  Operač-
ného programu Životné prostredie. Na NFP boli 
použité zdroje Európskej únie a  štátny rozpočet 
Slovenskej republiky.

Prečo je skúšobná prevádzka
potrebná? 
Počas tejto prevádzky sa nastavia prevádzko-

vé parametre tak, aby bola účinnosť čistenia od-
padových vôd čo najvyššia počas roka a aj v čase 

maximálneho zaťaženia. Ide o veľkú ČOV, a tak je 
potrebné dlhšie obdobie  na overenie funkčnosti 
zariadení, napríklad aj počas zimy.   

Môžete nám povedať prvé
skúsenosti s prevádzkou? 
Zimné obdobie je vždy náročnejšie, ale neza-

znamenali sme mimoriadne situácie. ČOV dosa-
huje veľmi dobré výsledky a kvalita vody v rieke 

Poprad by sa mala zlepšiť na požadovanú úroveň. 
Hodnoty sú na odtoku nízke, pravdepodobne 
nižšie ako sú v rieke nad ČOV ...

Priemerne sme za 3 mesiace čistili 79,8 l/s, ma-
ximálne 102 l/s vody.

Čistiareň odpadových vôd preukazuje aj na 
začiatku skúšobnej prevádzky vysoký čistiaci 
efekt a vypúšťané vody spĺňajú všetky limity. 

Biologická spotreba kyslíka za 5 dní  určuje, 
aké znečistenie je v  odpadových vodách, laicky 
povedané, koľko kyslíka by sa spotrebovalo v rie-
ke pri odbúraní znečistenia. Je to jednotka pou-
žívaná aj pri stanovení ekvivalentnej produkcie 
znečistenia a  napríklad 1 ekvivalentný obyvateľ 
sa rovná 60 g BSK5 za deň.

Na prítoku do ČOV sú hodnoty aj nad 350 
mg/l  a pri odtoku 10 mg/l. ČOV má účinnosť nad 
97 %, čo je veľmi vysoká účinnosť na hranici do-
siahnuteľnosti.

Má alebo bude mať rekonštrukcia 
čistiarne dopad aj na okolité obce?
Po dobudovaní kanalizácie je predpoklad, 

že sa na verejnú kanalizáciu v Kežmarku napoja 
obce Vrbov a Malý Slavkov. Čistiareň odpadových 
vôd má dostatočne veľkú kapacitu, aby takéto 
pripojenie zvládla. 

 Za rozhovor poďakovala:
 Emília Sedláčiková

Dostali sme list, ktorý nás potešil. 
Gabriela Trebuňáková z agentúry TA-
DE-S /talentované deti Slovenska/ nás 
informovala o výnimočnej akcii. Z listu 
vyberáme:

Slovenský inštitút v Ríme v spolupráci 
s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v 
Taliansku a TA-DE-S uviedli 7.apríla 2016 re-
prezentačný program Zlato Slovenska.

Nádherné večerné šaty, kováčske a rez-
bárske diela ušili a vyrobili študenti Súkrom-
nej strednej odbornej školy Biela voda Kež-
marok. Šikovné krajčírky pre túto výstavu 

pripravili nádherné šaty, ktoré vynikajúco 
dopĺňali unikátne šperky.

Táto škola prezentovala nielen seba, ale 
aj Vaše mesto Kežmarok.

Budem rada, ak budeme môcť aj naďalej 
spolupracovať na takýchto reprezentačných 
programoch na propagáciu Slovenska v za-
hraničí.

Šikovnosť študentov ocenilo talianske 
publikum, veľvyslanec Ján Šoth, ako aj ria-
diteľ inštitútu Peter Dvorský. Výstava Zlato 
Slovenska poputuje do Bratislavy a Prahy.
 red.

Čistiareň v skúšobnej prevádzke

Reprezentácia v zahraničí

Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v  Kežmarku bola 
ukončená v decembri 2015. Náklady na ňu predstavovali 
čiastku 13,87 mil. eur a boli vykryté predovšetkým z fondov 
Európskej únie, časť 768-tisíc dofinancovala Podtatranská 
vodárenská spoločnosť, a.s. z vlastných zdrojov. Štrnásťme-
sačná práca bola dokončená načas, aj keď za vôbec nie ľah-
kých podmienok. Za plnej prevádzky, keď niektoré objekty 
bolo treba búrať a iné stavať, sa napokon dielo podarilo.
Rok po odovzdaní stavby bude prebiehať skúšobná pre-
vádzka technologických zariadení. Prešla zima a my sme sa 
opýtali investičného riaditeľa Podtatranskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. Ing. Petra Ďurošku, aké boli dosiahnuté vý-
sledky za tri mesiace skúšobnej prevádzky ČOV.

Ubehol mesiac a  znovu sa k  Vám pri-
hovárame. Ponúkli sme priestor rôznym 
skupinám obyvateľov nášho mesta, upra-
vili sme grafiku, zaviedli pravidelné rub-
riky a  prinášame materiály spracované 
náročnejšími novinárskymi žánrami. Ak 
sa vám zmeny páčia, budeme radi, keď 
nám o tom dáte vedieť. Rovnako s rados-
ťou privítame vaše nápady čo by ste na 
stránkach novín chceli nájsť v budúcnosti.

 red

Z  redakčnej kuchyne

Ilustračná fotografia.
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Odvolaniu hlavnej kontrolórky Zdeny Pata-
kyovej predchádzala niekoľkohodinová diskusia 
medzi poslancami a  zástupcami mesta. Návrh 
podal primátor Ján Ferenčák a  v dôvodovej 
správe udáva, že kontrolórka mesta nepredlo-
žila správu o kontrolnej činnosti v stanovenom 
termíne. Za jeden z  ďalších dôvodov považuje 
nedodržanie zákona o  verejnom záujme v  nie-
koľkých bodoch, napríklad tým, že nepravdivým 
tvrdením zavádzala orgány mesta. Kontrolórka 
vyjadrila nesúhlas s  dôvodovou správou. Sku-
točnosť potvrdila aj návšteva poslancov pra-
coviska hlavnej kontrolórky, ktorí sa chceli pre-
svedčiť o  pravdivosti navrhovaného odvolania. 
Nakoniec poslanci rozhodli o zrušení pracovné-
ho pomeru Patakyovej ako hlavného kontrolóra, 
za odvolanie hlasovalo 13 poslancov, dvaja sa 
zdržali. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra je 
naplánované na 20. apríla počas mimoriadneho 
MsZ. 

Poslanci aj tentoraz schvaľovali zmeny roz-
počtu. Schválená dotácia na riešenie havarij-
ných situácií má pomôcť ZŠ Nižná Brána pri 
rekonštrukcii strechy a  vybaveniu telocvične, 
ZŠ Dr. Fischera odstránenie zatekania strechy. 
Úprava schváleného rozpočtu pomôže ZŠ s MŠ 
sv. Kríža, napríklad pri oprave strechy. Plánuje 

sa rekonštrukcia verejného osvetlenia (VO) na 
uliciach Gen.Štefánika, Tatranská, Krvavé pole, 
Dr. Daniela Fischera. Pripravuje sa tiež ďalšia vý-
stavba cyklistických chodníkov, ktoré budú viesť 
cez mesto. 

V  Kežmarku v areáli bývalých kasární má 
Prešovský samosprávny kraj (PSK) zriadiť štu-
dentský kampus, v ktorom by mala okrem iných 
stredných škôl sídliť aj Hotelová akadémia Otta 
Brucknera Kežmarok. Mesto vlastní nehnuteľ-
nosti v areáli bývalých kasární na Michalskej 
ulici, ktoré sú vhodné na vytvorenie študent-
ského mestečka. Radnica navrhla, aby prebehla 
zámena nehnuteľností s  vlastníkom PSK, ktoré 
sú v správe Hotelovej akadémie Otta Brucknera. 
Navrhovanú zmenu ešte pred nadobudnutím 
účinnosti musia odsúhlasiť poslanci PSK.

V priestoroch polikliniky v Kežmarku vznikne 
oddelenie ortopédie pre pacientov Kežmarské-
ho okresu. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v 
Kežmarku nedisponuje týmto oddelením. Roz-
šíri sa tak poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
a  pacienti s  poruchami pohybového ústrojen-
stva nebudú musieť cestovať do okolia.

MsZ schválilo zriadenie komisie a pracovnej 
skupiny s  cieľom  vyriešenia dlhodobého sporu 
medzi mestom Kežmarok a  obcou Ľubica. Ve-

denie mesta spolu s členmi komisie sa dohodli, 
že radnica pripraví podklady na preštudovanie 
územia a v krátkom čase oslovia obec Ľubica.

Jednou z tém záverečných interpelácií bola 
pripravovaná rekonštrukcia letného kúpaliska. 
Prípravy povolenia a  realizácie stavby  potreb-
nej na  rekonštrukciu kúpaliska spustila radnica 
už začiatkom roka,  obstarala sa projektová do-
kumentácia. Projekt preukázal , že s  ohľadom 
na dlhodobé neprevádzkovanie kúpaliska,  stav 
jednotlivých inžinierskych sietí a pri akceptovaní 
platných právnych predpisov a nárokov na tech-
nologické vybavenie  bude potrebné plánovaný 
finančný rozpočet navýšiť. Najskôr sa uvažovalo 
o  rozdelení výstavby na ucelené, prevádzkova-
teľné etapy. Snahou radnice bolo  začať   s pre-
stavbou v čo najkratšom možnom termíne tak, 
aby sa letné kúpalisko otvorilo už tento rok. No-
vela zákona o  verejnom obstarávaní platná od 
polovice apríla t.r.  však  priniesla zmeny v postu-
poch verejného obstarávania a  tiež predĺženie 
celého procesu. To situáciu komplikuje a  pred-
poklad je taký, že plánované otvorenie kúpalis-
ka začiatkom sezóny za zmenených  podmienok 
bude nereálne. Radnica od zámeru spustenia 
kúpaliska neustupuje, chce ju však urobiť kom-
plexne, bez etapizácie. Letné kúpalisko by malo 
byť spustené do prevádzky začiatkom leta 2017.

Materiály, prijaté uznesenia aj videozáznam 
nájdete na www.kezmarok.sk.

 Zuzana Šlosárová

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) zasadlo 14. apríla tohto roku 
v poradí už tretíkrát. Medzi dôležité zmeny v dianí mesta patrí 
odvolanie hlavnej kontrolórky, schválenie zmeny rozpočtu 
potrebného na riešenie havarijných situácií na základných 
školách, tiež splnenie požiadavky na finančné krytie výkupu 
pozemkov za účelom výstavby cyklistických chodníkov.

Zastavme sa na chvíľu
Mama. Pomaly každé dieťa toto slovíčko vy-

sloví ako prvé vo svojom živote. Matku voláme na 
pomoc v tých najťažších chvíľach života, k mame 
sa utiekame, keď máme boľačku na tele či na duši. 

Ona nás priviedla na svet vo veľkých boles-
tiach, ona nás dojčila, to ona prebdela veľa nocí, 
keď sme boli chorí. Ona nás učila prvé krôčiky, uči-
la nás vlastne všetko, prvé slová, vysvetlila, čo je to 
vreckovka, prečo si treba umývať ruky... Vďačíme 
jej za veľa.

Vždy v druhú nedeľu v máji majú naše mamy, 
matky, mamičky svoj deň. Poďakovať za všetku 
lásku, čas a  energiu, ktorú nám venovali, je to 
najmenej, čo pre ne môžeme spraviť. Tak zober-
te tú svoju hoci na malú prechádzku, venujte jej 
kvietok. Ak si to niekto zaslúži, tak je to práve vaša 
matka.

V máji, pätnásteho, oslavujeme aj Deň rodiny. 
Je ideálne, keď popri dobrej mame máme aj chá-
pajúceho otca. Jeho úloha v  rodine je nezastu-
piteľná, ukazuje nám svet z  mužského pohľadu. 
A  nič lepšie nás v  živote nemôže postretnúť ako 
rodina plná lásky, pochopenia a vzájomnej pod-
pory. Toto sú tradičné hodnoty, ktoré by sme ne-
mali obchádzať. Iste, je pretechnizovaná doba, na 
všetko máme počítač, ujo Google pozná odpoveď 
na naše otázky. Ale vie nám dať aj pochopenie, 
pohladí po vlasoch a  uteší, keď nás niečo trápi? 
Určite nie, toto je úlohou rodiny a matky. Zastav-
me sa teda aspoň v tieto dni a pouvažujme, čo má 
v živote cenu a čo za veľa nestojí. -sedl-

Mestský úrad je zo zákona povinný zverejňovať 
niektoré informácie tak, aby sa k ním mal možnosť 
dostať každý občan. Doteraz informačné tabule 
boli umiestnené vo vstupnej hale radnice, koncom 
marca sa však presťahovali do budovy mestskej 
polície.  Zostali po nich nepekné „otlačky“ po ste-
nách. Preto nastúpili maliari a radnica je opäť ako 
nová. Keď už maľovali vstup, prišlo na rad aj scho-
disko, odkiaľ „odišli“ staré obrazy z EĽRa. 

 - sedl –

Väčší záujem o jarné predajné trhy

Tradícia kežmarských „jarmokov“ siaha  do 
hlbokej minulosti, kedy bol Kežmarok križo-
vatkou obchodných ciest a  obchodovali tu 
kupci z  Európy, severnej Afriky, Pobaltia či 
blízkej Ázie. Dnes nám túto tradíciu pripomí-
na medzinárodný festival Európskeho ľudo-

vého remesla, ktorý sa tento rok bude konať 
od 8. do 10. júla. Mesto Kežmarok aktívne 
pripravuje atraktívny kultúrny program dopl-
nený o rôzne novinky pre deti aj dospelých. 
Vstupenky na EĽRO budú už čoskoro v pred-
predaji. 

 Zuzana Šlosárová

dokončenie zo str. 4

Už je hotovo, ešte raz kontrola.
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Podpísanie MEMORANDA

Do spolupráce sa zapojili 
Banská Bystrica, Liptovský Mi-
kuláš, Chyžné, Stratená, Spišská 
Nová Ves, Hrabušice, Spišské 
Vlachy, Levoča, Poprad, Ľubica, 
Mlynica, Spišská Belá, Slovenská 
Ves, Lomnička, Lipany, Prešov, 
Sabinov, Košice, Bardejov a  Kl-
čov. Mesto Kežmarok nebolo 
na podpísanie dokumentu pri-
zvané aj napriek tomu, že v Ba-
zilike minor - Kostol sv. Kríža - sa 
plastika ukrižovaného Krista od 
Majstra Pavla nachádza.

Podľa zástupcu primátora 
Levoče Jozefa Cvoligu podklady 
k príprave mala levočská radni-

ca z údajov Slovenského národ-
ného múzea, v  ktorých Kežma-
rok ako miesto výskytu tvorby 

Majstra Pavla nefiguroval. To bol 
dôvod, prečo sa na neho nedo-
patrením pozabudlo. Náprava 

bola vykonaná 1. apríla, mesto 
Kežmarok do dokumentu dopl-
nili a minulý piatok  Memoran-
dum podpísal aj primátor Ján 
Ferenčák. 

Prezentácia slávností by mala 
priniesť prospech celému Košic-
kému, Prešovskému, Žilinské-
mu a Banskobystrickému kraju. 
Cieľom Memoranda je priblížiť 
verejnosti meno Majstra Pavla 
z Levoče a tiež zapojiť domácich 
a zahraničných umelcov, prizvať 
cirkevné a kultúrne inštitúcie do 
kultúrno-spoločenského diania.

 
 Zuzana Šlosárová

Rok 2017 bude päťstým výročím dokončenia hlavného oltára v Chráme 
svätého Jakuba. Mesto Levoča pri tejto príležitosti pripravuje sériu osláv, 
centrálne by sa mali konať v lete budúceho roku. Vo februári podpísalo 
Memorandum o vzájomnom porozumení a spolupráci pri príležitosti prí-
pravy spoločných osláv 500. výročia dokončenia diela Majstra Pavla dvad-
sať zástupcov miest a obcí, v ktorých sa dielo Majstra Pavla nachádza. 

Anketa
Ako by ste naložili s priestormi Reduty?
Mestská knižnica je presťahovaná, už treba iba poupratovať a krásne historické priestory Reduty môžu začať 
slúžiť inému účelu. Pravda, sú napadnuté plesňou a svoj vek nezaprú, ale sú krásne, historické. Ako by ich 
bolo možné využiť, čomu dávajú prednosť naši občania, opýtali sme sa za vás.

Anna K.

Anna Kuchtová
Mohlo by tam byť vybudo-

vané stredisko, kde by sa zdr-
žiavala mládež. Mám na mysli 
biliard, bowling, šípky, a  určite 
nie automaty. Mohla by tam 
byť aj miestnosť na nealkoho-
lické nápoje, kávu. Mladí by 
určite privítali miesto, kde by sa 
mohli aktívnejšie zabaviť, nie 
iba sedieť.

Mária Fiolková
Mohlo by tam byť niečo, čo 

pritiahne veľa ľudí, ale čo? Že 
by tam bola nejaká čajovňa? 
Rozmýšľam nad čímsi takým, 
čo by prilákalo ľudí na námestie 
aj po 17-tej hodine, lebo keď sa 
pozatvárajú obchody, je tu mŕt-
vo, koniec všetkému. Treba, aby 
tu vzniklo miesto, kde si ľudia 
môžu posedieť. Nejaké priestory 
by bolo dobré dať aj na kultúru. 

Vonku je tribúna, ale keď je zlé 
počasie, mohli by byť nejaké vy-
stúpenia vnútri.

Anna Holzbarová
Pamätám si ešte, keď v tých-

to priestoroch bola krčma. To 
by som nechcela, aby sa vrátilo 
späť. Predstavujem si niečo sláv-
nostné, kde by sa konali besedy. 
Reduta má v sebe niečo staroby-
lé, tak nech to slúži pre kultúru.

Barbora Kaprálová
Z  rozprávania starších ľudí 

viem, že tu bol kedysi hostinec. 
Z  môjho pohľadu je tu veľká 
reprezentačná dlhá sála, kto-
rú si viem predstaviť doplnenú 
veľkými zrkadlami. Dali by sa 
v nej robiť plesy, stužkové či iné 
slávnostné akcie. Návštevníci 
by súčasne mali možnosť, keď-
že je budova v centre mesta, ísť 
na malú prechádzku. 

Anna H. Barbora K.Mária F.

Memorandum je podpísané.

Aj v Kežmarku máme dielo Majstra Pavla z Levoče.  Foto: MN
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Našťastie, aj na starších sa 
v  Kežmarku myslí. Na Lányiho uli-
ci č. 8 stojí neveľká budova, ktorá 
slúži práve tým skôr narodeným. 
Okrem Denného centra, kedysi 
Klubu dôchodcov, sa tu stretajú 
aj členovia Klubu kresťanských se-
niorov. Podelili si dni, komu kedy 
priestory patria, ale vedia sa do-
hodnúť aj na spoločných akciách.

O  Dennom centre sme písali 
v minulom čísle našich novín, po-
zrime sa dnes na prácu Klubu kres-
ťanských seniorov. Dokopy má 93 
členov, čo je veru úctyhodné číslo. 
Kto z nich môže, vyberie sa v stre-
du do svojho klubu, aby sa stretol 
s  rovesníkmi, zaspomínal, zabavil 
sa. Temer každý týždeň majú neja-
ké oslavy, vždy má niekto sviatok. 
Gratulácia oslávencom, pomaš-
krtenie na nejakom tom koláči-
ku, tak vyzerá začiatok stretnutia. 
„O  15.00 hod. sa modlíme spolu 
s Rádiom Lumen Korunku Božieho 
milosrdenstva a zaspievame si pes-
ničku. Potom začne náš tradičný 
program,“ povedala nám predsed-
níčka Klubu Anna Hozbarová.

Muži, ktorí sú v menšine, robia 
spoločnosť členkám Klubu, kto-
ré chytia do rúk ihlice a  začínajú 
štrikovať. Zo zvyškov vĺn vyrábajú 
svetre, šály, čiapky či deky pre Mi-
siu na Níle. V  septembri zas pečú 
medovníkové srdiečka a  predá-
vajú ich. Získané peniažky putujú 

na Haity či do Hon durasu, skrátka 
tam, kde ich naozaj potrebujú. 
Často robievajú aj zbierky, či už 
pre Rádio Lumen, ktoré ich rozdelí 
chudobnejším, alebo priamo pre 
kežmarské rodiny.

Celý rok majú služby v Bazilike 
sv. Kríža. Štyri hodiny denne podá-
vajú návštevníkom informácie, roz-
dávajú tlačoviny a vďaka ním sa do 
tohto krásneho kostola dostanú 
veriaci aj turisti. Pod svoj patronát 
si zobrali aj upratovanie Baziliky 
a Mariánskeho kostola.

Rádio Lumen vysiela každý ve-
čer nešpery. Seniori z Kežmarku už 
tiež v  tomto rozhlasovom progra-
me vystupovali. Bohatá je činnosť 
členov Klubu. Pomáhajú zdravotne 
postihnutým, stretávajú sa na cha-
ritatívnych akciách pri Bazilike.

Ale nielen prácou je človek živý. 
Aj rôzne športové akcie učarovali 
skôr narodeným. Každoročne sa 
v Prešove stretáva 13 klubov z celé-
ho kraja na športových hrách a ten 
kežmarský nikdy nechýba. Najbliž-
šie sa stretnú, aby si 4. mája pripo-
menuli Deň matiek, a 13. sa vyberú 
na pútnicky výlet do Nového Targu 
a Zakopaného, kde navštívia bazi-
liku. Pútnických výletov absolvujú 
viac do roka, vymieňajú si návštevy 
s  ostatnými klubmi, čo upevňuje 
ich spolupatričnosť.

Aj duchovný rozvoj je pre nich 
dôležitý. Počas pôstu pre nich robí 

prednášky dekan vdp. Jakub Grich, 
ktorý aj slúži svätú omšu. Keď sú 

členovia klubu chorí, navštevuje 
ich v domácnostiach. Lekári a diét-
ne sestry pre seniorov pripravili 
zaujímavé prednášky na tému ak-
tívne starnutie. 

Vek človeka sa nemeria preži-
tými rokmi. Vzťah k životu, schop-
nosť nájsť si svoje miesto v každom 
veku, byť osožný tam, kde to potre-
bujú, to je recept na spokojné dni. 
A seniori z Klubu kresťanských se-
niorov si zmysluplnú náplň svojich 
dní našli. - sedl–

Nájsť si svoje miesto pod Slnkom

Pútnické miesto Šaštín sa dôchodcom veľmi páčilo. Pred odchodom 
domov mali o čom rozprávať. Fotografia z kroniky klubu.

Určite poznáte také dni – hla-
vu vám ide rozhodiť od bolesti, 
v práci vás niekto nahneval, ces-
tou domov v obchode nemali to, 
čo ste chceli kúpiť. A  keď otvo-
ríte dvere bytu, čaká vás hora 
špinavej bielizne, kopa riadu 
a samozrejme hladná rodina. Čo 
skôr? No predsa nakŕmiť všet-
kých.

V takých chvíľach treba rých-
lo niečo hodiť do hrnca, nech 
„sa to robí“, a  ísť za ďalšími po-
vinnosťami. Možno vám budú 
inšpiráciou recepty našich spo-
luobčanov.

Bigos
Tento recept sa v našej rodine 

dedí už po viac pokolení. Varíme 
ho dosť často, hlavne vtedy, keď 
je doma dosť práce a  nemáme 
čas postaviť sa ku sporáku.

Potrebujete naň hlávku ka-
pusty, kyslú kapustu, údené 
mäso, napr. krkovičku či pliecko, 
a  poriadnu domácu klobásu. Do 
hrnca s  tukom najskôr vložíme 
kyslú kapustu, údené mäsá a čer-
stvú nakrájanú kapustu. Pridáme 
trochu paradajkového pretlaku a 
vodu – tak, aby bolo všetko zalia-
te, a varíme. Keď je všetko mäkké, 
zahustíme postrúhaným zemia-
kom. Je to sýta polievka, po ktorej 
už nepotrebujete druhý chod, len 
kus dobrého chleba.

Veľkonočné všeličo
Aj toto jedlo patrí k  jedlám, 

čo prežili desaťročia. Možno ho 
mnohí nepoznajú, ale v našej ro-
dine je veľmi obľúbené. Robieva-
me ho na Veľkú noc, ale nikde nie 
je prikázané, že musí byť len na 
tento sviatok.

Do domáceho kyslého mlieka 

pridávame na kocky pokrájanú 
šunku, klobásu, vajíčko uvarené 
na tvrdo a  veľa čerstvého po-
strúhaného chrenu. Toto jedlo sa 
u  nás jedáva s  vianočkou alebo 
veľkonočnou paskou, ale výbor-
ne chutí aj s dobrým chlebom. Ak 
nemáte možnosť získať domáce 
kyslé mlieko, nahraďte ho bielym 
jogurtom s trochou acidofilného 
mlieka.

Zeleninový boršč 
Na bravčovej masti (cca 60 g) 

urobíme cibuľkový základ (cibule 
má byť 80 g), naň dáme na malé 
kocky nakrájanú všetku zeleninu 
(125 g hlávkovej kapusty, 80 g 
koreňovej zeleniny a 60 g zemia-
kov), zalejeme zeleninovým vý-
varom a dusíme pokiaľ nie sú ze-
lenina  a zemiaky  mäkké, ale nie 
rozvarené, dolejeme zeleninový 
vývar s  rozmiešaným malým pa-
radajkovým pretlakom a pridáme 
na kocky nakrájanú vopred uva-
renú cviklu. Dochutíme octom, 
cukrom, soľou a  trochou citró-
novej kôry podľa chuti. Na tanier 
dáme polievku, ozdobíme ju 
čiapočkou kyslej smotany a  čer-
stvými bylinkami. Ak chceme mať 
to jedlo ešte dokonalejšie,  v  let-
nom období môžeme miesto 
pretlaku použiť  pyré z čerstvých 
paradajok. Uvedené množstvá 
surovín dodržujte vtedy, keď va-
ríte 4 porcie.

Prajeme Vám dobrú chuť!
Ďakujeme našim čitateľkám, 

že sa s  nami podelili o  odskúšané 
a v ich rodinách obľúbené recepty. 
Ak vás inšpirujú, dajte nám vedieť. 
Budeme radi, ak nám aj naďalej 
budete prispievať do tejto rubriky.
 - red -

Varíme v jednom hrnci

Rok za rokom uteká. Najskôr škola, potom zamestnanie, prvé lásky a napokon 
prídu deti a veľa, veľa povinností. Keď si nájdeme chvíľku na svoje koníčky, tak 
to je sviatok. A zrazu všetko skončí, nastane obdobie zaslúženého odpočinku. 
Máme more času. Už vlastne nič nemusíme. Túto zmenu nie každý dobre znáša.
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Podávanie večere banketovým 
spôsobom bolo hlavným bodom 
večera. Predpísané boli surovi-
ny aj počet chodov. Varilo sa po 
francúzsky, ale z lokálnych surovín 
a  zdravo. Čiže minimalizovať soľ 
a  tuky a  dbať o nutričnú vyváže-

nosť. Hotelový šéfkuchár zostavil 
menu lístok, ktorý schváliliFran-
cúzi, a začala príprava jedál,  mar-
ketingu, systému obsluhy a  kul-
túrnej časti večera. Cieľom bolo 
vytvoriť spoločensko-gastrono-
mické divadlo a zážitok pre hostí.

Zo Slovenska sa do tohto 
podujatia zapojilo 13 reštaurácií. 
V Kežmarku, v hoteli Hviezdoslav 
bolo najviac hostí, až 80. „ Už vlani 
sa nám osvedčilo, že sme samot-
né kulinárske umenie spestrili aj 
kultúrou viažucou sa k  Francúz-
sku. Vlani sme mali šansónový 
recitál a  teraz sme sa dohodli 
s  Martinom Chodúrom. Bolo to 
príjemné spestrenie, dotvorenie 
atmosféry,“ povedala nám riadi-
teľka hotela.

Hostia boli spokojní, jedlo 
chutilo. Podujatie moderovala 
Adriana Poláková, ktorá vo Fran-

cúzsku študovala a  tam začala 
rozvíjať svoje hobby, cukrárčinu. 
Absolvovala kurzy práve v  inšti-
túte Alana Ducasa. Na podujatí, 
priamo pred hosťami, pripravova-
la druhý dezert.

Časť výťažku zo vstupného 
a  príspevky hostí išli dievčatku 
so sluchovými problémami. 350 
eur dostala Emka Maľáková z Vl-
koviec. Chceli, aby vyzbierané 
peniaze išli tam, kde ich naozaj 
potrebujú. Minulého roku časť 
výťažku dávali detskému oddele-
niu kežmarskej nemocnice. 

 -sedl-

Večer s charitatívnym podtónom

 „Myšlienka o  francúzskom večere skrsla už 
dávno v  hlave slávneho šéfkuchára Alana Du-
casa a vlani sa stala skutočnosťou po prvýkrát 
aj v  Kežmarku. Francúzska gastronómia sa 
považuje za kolísku kulinárského umenia, a 
preto chceli Francúzi spojiť všetkých šéfkuchá-
rov sveta v  jeden večer. Tento rok to bolo 21. 
marca. Záštitu podujatiu dal samotný minister 
zahraničných vecí a regionálneho rozvoja Fran-
cúzska a záštitu v jednotlivých štátoch mali am-
basády a veľvyslanci. Na ambasádach sa v tom 
istom čase konal večer pre pozvaných hostí 
a udelili sa ocenenia za rok tým, ktorí sa podie-
ľajú na budovaní vzťahov medzi Francúzskom 
a danou krajinou,“ informovala nás manažérka 
známeho hotela Mária Brezinová.

Ilustračná fotografia.

Hedviga pochádzala po otcovej 
strane zo starobylého rodu Szirmay. 
Za bájneho zakladateľa rodu je pova-
žovaný Raak, ktorý padol v roku 1241 
vo veľkej bitke proti Tatárom pri rieke 
Slaná. S  doloženými nositeľmi mena 
Szirmay sa stretávame až v  14. sto-
ročí, keď za vojenské zásluhy dostali 
od kráľa územie Szirma v dnešnom 
Maďarsku. V  roku 1417 daroval kráľ 
Žigmund Luxemburský rodine erb, 
ktorý sa v priebehu storočí zmenil len 
minimálne. Vychádzal pravdepodob-

ne z rodinnej tradície o zakladateľovi 
rodu, ktorého meno v  preklade zna-
mená „rak“. 

V  priebehu vekov sa rodina roz-
vetvila. Hedviga pochádzala z  bor-
šodskej vetvy a používala predikát 
Szirmabessenyö. Ich rodové majetky 
sa nachádzali predovšetkým v  Bor-
šodsko – abovsko – zemplínskej župe 
v dnešnom Maďarsku. 

Otec Hedvigy - Oskar Szirmay 
sa ženil až ako 34-ročný. Jeho man-
želkou sa stala krásna Eleonóra Ba-

dányiová, pochádzajúca zo starého 
spišského zemianskeho rodu. Oskar 
bol kapitánom v  cisárskej husárskej 
garde a ako uvádza Hedviga vo svo-
jom osobnom denníku - „to bolo dô-
vodom častého odlúčenia rodičov.“ 
Zimné mesiace trávili v  Budapešti 
a vo Viedni a v horúcich letných me-
siacoch sa vracali do „milovanej vlasti 
na Spiši“. Keďže bol Oskar Szirmay 
viazaný vojenskými povinnosťami, 
často ho nevídala ani dcéra. Napriek 
tomu, že sa manželia po krátkom čase 

rozviedli, Hedvi-
ga na svojho 
otca spomínala v 
dobrom. Zomrel 
v  roku 1913 na 
tuberkulózu. 

Starý otec 
Hedvigy sa volal taktiež Oskar, štu-
doval v  Berlíne a  Heidelbergu. Ženil 
sa ešte neskôr ako jeho syn, a  to vo 
veku 38 rokov. Za manželku si zobral 
grófku Hedvigu Csákyovú. V  Koši-
ciach vlastnila dom, tzv. Berzevicziho 
palác na Hlavnej ulici. Významným 
priamym predkom Hedvigy bol aj jej 
prapradedo Ján Szirmay, inšpektor 
na prešovskom Evanjelickom kolé-
giu. Túto školu rodina podporovala 
mnoho rokov a aj v  správe školy za-
stávali Szirmayovci vedúce pozície.

Veda, umenie, vzdelávanie, po-
znanie – to sú záujmy, ktoré sa v rodi-
ne Szirmay dedili z generácie na ge-
neráciu a ktoré určite stoja za veľkým 
záujmom samotnej Hedvigy o  ume-
nie a kultúru.

 Autor: Mgr. Ivana Ščensná
 Pokračovanie v ďalšom čísle novín

Barónka, ktorá nebola barónkou

Kežmarok – mesto významných osobností. Niektoré z nich sa však môžu 
časom vytratiť z povedomia obyvateľov. Takouto osobnosťou je aj Hed-
viga Mária Szirmayová (1895 – 1973) alebo „kežmarská barónka“, ako ju 
pamätníci nazývajú. Pripravili sme sériu piatich článkov, v ktorých vás zo-
známime s touto nevšednou ženou, ktorá dokázala žiť život samostatnej 
ženy v časoch patriarchálnej spoločnosti. Vlastnou snahou, túžbou po po-
znaní a vzdelaním sa vypracovala na znalkyňu a patrónku umenia. 
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Partnerské mesto Weilburg

Oficiálne bola zmluva o partnerstve pod-
písaná v  Kežmarku 26. júna 1998. Otcom 
myšlienky bol pán Emmerich Hunsdorfer, ro-
dený Kežmarčan, neskôr žijúci vo Weilburgu. 
V Kežmarku podporoval túto myšlienku Kar-
patskonemecký spolok, ktorého predsedom 
bol vtedy Mgr. Vojtech Wagner st.

Spolupráca oboch miest je na intenzívnej 
úrovni. Primátor mesta Weilburg Hans Peter 
Schick navštevuje naše mesto minimálne raz 
ročne a  takisto primátor Kežmarku navšte-
vuje každoročne mesto Weilburg. V  roku 
2006 sa zúčastnila naša delegácia slávnost-
ného otvorenia Kežmarského námestia vo 
Weilburgu a následne v novembri 2007 bola 
otvorená Weilburská ulica v Kežmarku. 

Prostredníctvom nemeckého Červeného 
kríža a  Rotary klubu vo Weilburgu sa nám 
dostalo viackrát podpory. V  roku 2006 sme 
dostali pre našu nemocnicu dar, transportné 
sanitné vozidlo, a roku 2008 20 polohovateľ-
ných postelí. Rotary klub v roku 2009 zariadil 
terapeutickú miestnosť v Detskom krízo-
vom centre v  Kežmarku v  hodnote 10.000 
eur. V máji 2009 naše mesto darovalo 2 živé 
medvede pre zoologickú záhradu partner-
ského mesta. Mesto Weilburg zorganizovalo 
už viackrát autobusový zájazd do Kežmar-
ku, naposledy nás navštívili v  júli 2012 po-
čas Festivalu Karpatskonemeckého spolku. 
V  júli 2009 u  nás boli aj skauti z Weilburgu 
a  nadviazali partnerstvo s  našimi skautmi. 
V  auguste 2009 bol Kežmarok etapovým 
mestom štafetového behu cez partnerské 
mestá regiónu Hesensko, ktorý trval 29 dní 
cez 7 krajín a bol dlhý 3600 km, so štartom 
v nemeckom meste Idstein a s cieľom v tu-
reckom meste Sile. Zapojilo sa doň 20 bež-
cov z  Nemecka, Poľska, Holandska, Ruska 
a Kežmarčan Anton Vojtičko. 

Naše mesto sa prezentovalo mnohokrát 
na rôznych podujatiach vo Weilburgu, napr. 
Deň Hesenska, Deň rodiny, Stretnutie mlá-
deže partnerských miest, stretnutia delegá-

cií partnerských miest, Vianočný trh a  pod. 
Viackrát navštívili deti z našej základnej školy 
Weilburg, folklórna skupina Magura je u oby-
vateľov Weilburgu známa a veľmi obľúbená. 

V máji 2015 navštívil Kežmarok primátor 
Weilburgu Hans Peter Schick s  delegáciou 
z  Rotary klubu Weilburg a doniesli kvalitné 
posteľné obliečky ako dar pre kežmarskú ne-
mocnicu a krízové centrum. V decembri 2015 
sme sa zúčastnili s primátorom na tradičnom 
podujatí Vianočné trhy vo Weilburgu, kde je 
jeden víkend venovaný partnerským mes-
tám. Mali sme možnosť stretnúť sa s primá-
tormi všetkých partnerských miest Weilbur-
gu a zároveň prezentovať naše mesto. 

Začiatkom mája navštívi delegácia Kež-
marku mesto Weilburg, kde je pozvaná na 
stretnutie partnerských miest spojené s osla-
vou „zlatej svadby“- 50 rokov partnerstva 

s mestom Zevenaar v Holandsku a 10 rokov 
partnerstva s  tureckým mestom Kizilcaha-
mam. Delegácia z  mesta Weilburg navštívi 
naše mesto znovu v  lete, možno počas fes-
tivalu EĽRO.

Perspektívy spolupráce v  ďalších rokoch 
vidíme v hospodárskej podpore pre nemoc-
nicu a  sociálne zariadenia. Veľmi dôležité 
sú výmena turistov medzi oboma mestami 
a kontakty s  mladou generáciou. Je veľkou 
škodou, že mnoho obyvateľov Weilburgu 
pozná Kežmarok, ale veľmi málo Kežmarča-
nov pozná Weilburg.

Dominantou Weilburgu je prekrásny zá-
mok zo 16. storočia s  krásnou barokovou 
záhradou. Pravidelne sa tu konajú hudob-
né koncerty známe ako „Schlosskonzerte“. 
Zaujímavé je navštíviť aj banské a  mestské 
múzeum, ktoré poskytne informácie nielen 
o histórii mesta, ale aj o banských tradíciách 
regiónu. Kto chce vidieť, ako sa darí našim 
dvom medveďom z  Tatier, mal by navštíviť 
ZOO vo Weilburgu. Takisto tu môžete navští-
viť aj kryštálovú jaskyňu Kubach. Kežmarča-
nia sú vo Weilburgu vždy srdečne vítaní.  

 
 Vojtech Wagner

Weilburg je mestečko s  počtom obyvateľov cez 13-tisíc. 
Leží v  spolkovej krajine Hesensko približne 60 kilometrov 
od Frankfurtu nad Mohánom a  je vzdialené od Kežmarku 
1200 km. Napriek vzdialenosti medzi oboma mestami je 
medzi nimi aj dlhoročná partnerská spolupráca.

Weilburg je krásne historické mesto.

Vymieňať si navzájom skúsenosti zo všetkých oblastí života, či už ide o verejnú správu a samosprávu, ochranu životného 
prostredia, sociálnu či hospodársku oblasť, to bolo cieľom, prečo mesto Kežmarok nadviazalo postupne partnerstvo s desiati-
mi mestami v šiestich štátoch. Najviac, štyri mestá, sú zo susedného Poľska – Bochnia, Nowy Targ, Zgierz a Glivice. V Čechách 
máme dvoch partnerov: mesto Příbram a Lanškroun, v Maďarsku Hajdúszoboszló, vo Francúzsku Lesneven, v Litve Kupiškus 
a napokon v Nemecku je to Weilburg. Postupne Vám budeme prinášať informácie o jednotlivých partnerských mestách, o vzá-
jomnej spolupráci. Dnes začíname Weilburgom.
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mozaika

Odomknime studničky

Kežmarskí mešťania si vždy 
vedeli vážiť vodu – nevyhnut-
ne ju potrebovali pre seba, 
pre domáce zvieratá, pre svo-
je živobytie, prácu. Zamorené 
studne a  potoky boli hotovou 
pohromou, lebo mali za násle-
dok choroby, epidémie, smrť.

Čistá voda je najdôležitej-
ším signálom kvality zdravia 
obyvateľov, odrazom ich pred-
vídavosti a zodpovednosti k 
budúcej generácii.

Stále bolo a je veľmi príjem-
né napiť sa čistej pramenitej 

vody z lesnej studničky. 
31. máj je v  kalendári vý-

znamných dní označený ako 
Deň studničiek a  Deň bez ta-
baku.

Milí Kežmarčania a  susedia 
z okolia, 

prejdite sa po okolí lesopar-
kov v Kežmarku, pohľadajte 
studničky a pripojte sa ku sku-
pine nadšencov, ktorí ich v máji 
prídu vyčistiť – stačí aj málo: 
odstrániť z  vody lístie, nečis-
toty, trochu upratať okolie od 

suchej trávy... A nemusíte čakať 
do konca mája, môžete sa vy-
brať už 3.mája. – na Deň slnka, 
alebo 10. mája, kedy je Svetový 
deň pohybom ku zdraviu !!!

Ak nám pošlete fotografiu 
s  popisom, kde ste studničku 

našli, v akom je stave, prípadne 
navrhnete nejaké opatrenie na 
jej záchranu a  úpravu okolia, 
radi vás odmeníme malým dar-
čekom. A  vaše postrehy posu-
nieme kompetentným....

 G.Bodnárová
 MsÚ, marketing

Meštianske chodníčky

Ti
p 

na
 v

ýl
et

Tip do okolia:
Neďaleko Kežmarku sa nachádza malá obec Hradisko, nad ktorou sa vypína zaujímavý kopec – Brezová. Nenáročnou pešou pre-
chádzkou sa môžete dostať na jej vrchol, pričom si odnesiete nezabudnuteľný zážitok na prekrásne scenérie. 
Z Kežmarku sa približne za 15 minút cesty autom dostanete do Hradiska. Necelých 14 km jazdy absolvujete cez Ľubicu, Tvarožnú a  pek-
ným údolím Tvarožnianskeho potoka. Z cesty odbočíte pred obec Hradisko, kde zaparkujte a pokračujte smerom ku kostolu, ďalej poľnou 
cestou hore kopcom, ktorá vás spolu s červenou cykloznačkou, prípadne modrou turistickou značkou dovedie na vrchol kopca Brezová. 
Nemôžete zablúdiť, lebo dobrým orientačným bodom je vysoká kovová konštrukcia vysielača. Rázcestník s turistickými a cyklistickými 
značkami ponúka viaceré možnosti, kam je možné pokračovať, napr. na Zbojnícku lúku.
Zdatní cyklisti si môžu trasu dobre pripraviť aj prostredníctvom webovej stránky http://www.mountainbiking.sk/sk/zoznam-cyklotras. 
Ak ste pešo a postačuje vám kratšia prechádzka s nádhernými výhľadmi, Brezová vám ponúkne výhľady – severne na Vysoké Tatry, južne 
na Levoču a Spišskú Novú Ves, západne na Slovenský raj. Zaujímavosťou je, že z hrebeňa Brezovej stekajú potoky do dvoch morí – zo 
severnej strany do Baltického a z južnej strany do Čierneho mora. A na záver výletu môžete riešiť záhadu – či kopec Brezová je „ akoby 
zrezaný “ a bez výrazného vrcholu preto, že tu kedysi stála pevnosť a upravila ho ľudská ruka, alebo sa jednoducho len tak zahrala príroda...

Kategórie: FF - Fauna a flóra v Kež-
marku a okolí
LMU - Ľudia, mesto, udalosti 
( v Kežmarku )

PRIEBEH SÚŤAŽE,
AKO SA ZAPOJIŤ:
Fotografiu zašlite na e-mailovú 
adresu marketing@kezmarok.
sk, do predmetu správy napíšte 
SÚŤAŽ 1 a do textu napíšte vaše 
meno a priezvisko, kategóriu, ná-
zov fotografie (napr. Ján Mrkvič-
ka, kategória FF, Kežmarské ráno, 
a pod.).
Súťaž bude prebiehať od 5. 5. 
2016 do 15. 6. 2016 do 9:00 hod.
na stránke Mesto Kežmarok - ofi-
ciálna  stránka: www.facebook.
com/mesto.kezmarok.oficialna.
stranka.

Vyhodnotenie súťaže s víťaznými 
fotografiami zverejníme v  stredu 
17.júna 2016, kedy na www.kez-
marok.sk a na www.facebook.
com/mesto.kezmarok.oficialna.
stranka oznámime výsledky.
Na facebookovej stránke uverej-
níme ALBUM pod názvom SÚŤAŽ 
1, v ktorom budú uverejnené fo-
tografie súťažiacich. Do ALBUMU 
budeme priebežne pridávať foto-
grafie nových súťažiacich
Každá fotografia bude mať uve-
deného svojho autora a  názov. 
Fotografie s  tematikou Tatier sa 
akceptujú, len ak Tatry dotvárajú 
scenériu okolia Kežmarku a nie sú 
hlavným motívom.
Organizátor si vyhradzuje právo 
neuverejniť fotografie, ktoré by 
mohli pôsobiť hanlivo.                

Odoslaním emailu a zapojením 
do súťaže súťažiaci čestne vyhla-
suje, že je vlastníkom fotografie 
a súhlasí so spracovaním osob-
ných údajov pre mesto Kežmarok 
pre potreby fotosúťaže v  dňoch 
od 5.5.2016 – do 17.6.2016. Po-
skytnutie údajov je dobrovoľné 
a bez dôsledkov podľa zákona 
č. 122/2013 Z. z.Zb. o ochra-
ne osobných údajov. Súhlas je 
daný na dobu určitú od 5.5.2016 
17.6.2016.  Autor fotografie 
odoslaním emailu zároveň ude-
ľuje mestu Kežmarok súhlas na 
bezodplatné použitie diela – uve-
denie diela na verejnosti v rozsa-
hu nevyhnutnom na dosiahnutie 
účelu súťaže.
Hodnotenie fotografií:
a) na základe hodnotenia laickej 

verejnosti – t.j najviac „lajkov“,
b) na základe hodnotenia odbor-

níkov.
Ceny:
1. miesto - Kniha Kežmarok 

a Tatry 
2. miesto - DVD – film Nad Kež-

markom vietor veje
3. miesto - Kniha 500 rokov 

športu kežmarského
Výhercovia budú vyzvaní elek-
tronickou poštou na vyzdvihnu-
tie cien na elektronickej adrese, 
z ktorej budú zasielať fotografie.

Informácie o súťaži: 
www.kezmarok.sk 
www.facebook.com/mesto.kez-
marok.oficialna.stranka
Otázky môžete zasielať na:
marketing@kezmarok.sk

Mesto Kežmarok vyhlasuje súťaž  o najkrajšiu fotografiu

Tatry od Hradiska s Tvarožnou.  Autor: František Mathia
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4/2016 ľudové remeslá

Krása v dreve ukrytá

J. Adamjak je jedným z  posledných to-
károv, ktorí mali možnosť vyučiť sa tomuto 
remeslu v  neďalekej Spišskej Belej. To bolo 
pred dvadsiatimi piatimi rokmi a  odvtedy 
deň čo deň trávi výrobou prekrásnych mi-
siek, svietnikov, dózičiek a iných predmetov. 
V dielni vidieť všemožné dreviny – hrušku, 
slivku, čerešňu, orech... Niektoré kusy sú su-
ché, iné ešte mokré, ale všetky pripravené 
na to, aby v  nich šikovný tokár našiel a  zvi-
diteľnil ich jedinečnosť. Drevo pochádza 
z otcovej záhrady či zo záhrad známych. Keď 
vyrúbu strom, často je určený už len do ohňa. 
Vtedy zasiahne šikovný Kežmarčan, zachráni 
ho a vdýchne im nový život pre radosť svoju 
aj obdivovateľov. Veľmi veľké možnosti po-
núkajú napr. aj korene starých stromov, alebo 
anomálie, ktoré na strome nemajú čo hľadať. 
Len treba mať to správne oko.

Najčastejšie robí originálne veci, do kto-
rých vkladá autorský nápad, svoje duševné 
vlastníctvo. V  jeho dielkach vidieť , čo je na 
prírode nezameniteľné. J. Adamjak prišiel na 
to, že aj kôra pôsobí veľmi zaujímavo. A tak ju 
často nájdeme na výrobkoch autora originál-

nej myšlienky. „Podstatou je, že človek vkladá 
do tejto práce svoje srdce a trpezlivosť,“ po-
vedal nám o  svojej umeleckej činnosti. Sor-
timent dopĺňa aj zrejme najstaršou hračkou 
tokárov, vlkom, a keď mu zostane zaujímavý 
kúsok dreva, vyrába veľkonočné vajíčka, kto-
ré však ľudia využívajú aj ako terapeutickú 
pomôcku. Drevo je živý materiál a  dokáže 
svoju energiu odovzdať človeku, len si treba 
vybrať, ktorý druh dreva vás najviac osloví.

Ak by ste v jeho práci hľadali klasiku, hľa-
dali by ste márne. Vždy ide ťažšou cestou, ne-
robí jednoduché veci. Vidí krásu tam, kde ju 
iní nevidia. „Teraz sa používa aj mokré drevo, 
robia s ním tokári a  umeleckí spracovatelia 
dreva. Keď sa začne vytáčať z mokrého dre-
va, nechám hrúbku steny 2 – 3 mm a nejdem 
cez stred, drevo potom nepraská. Ako schne, 
nejako sa skrúti, zdeformuje a dáva výrobku 
vždy iný a  neopakovateľný tvar,“ prezradil 
nám z tajov svojej práce.

V rodine J. Adamjaka sa láska k  ľudovým 
remeslám dedí. Otec, ktorý pochádzal zo 
Ždiaru, sa venoval ždiarskym krojom, krásne 
vyšíval aj kožúšky. Zúčastnil sa ako vystavo-

vateľ 1. ročníka EĽRa v  Kežmarku a  bol na 
mnohých ďalších ročníkoch. Aj Juraj Adamjak 
má pravidelne svoj stánok na tomto podujatí. 
Svoje dielka vyrába jedenásť rokov pod znač-
kou Drevokumšt a každé má zospodu ozna-
čenie, že je to jediný originál.

Manželka Beata pomáha pri výrobe dre-
vených šperkov, ktoré sa robia z  cudzokraj-
ných drevín s krásnym žilkovaním. Náušnice 
v  tvare špirály či drevené prstienky dotvára 
kresbou. Osemnásťročný syn Tadeáš sa do 
svojich 12 rokov  zaujímal aj o  iné remeslá, 
napríklad o  tkanie na krosnách. Teraz už 
vidí, že takáto práca je veľmi náročná. Vidí 
otca, ako zháňa materiál, uskladňuje ho 
a  suší. To je tá druhá strana mince. Možno 
ho nadšenie pre ľudovú tvorbu raz chytí, 
to ukáže čas. J. Adamjak má ešte dve deti, 
Viktóriu, ktorá má 16, a  pätnásťročného  
Filipka. Filipko má od narodenia zelený zákal 
a postupne stráca zrak. Rodina sa mu venuje 
zo všetkých síl, aby jeho život bol stále plno-
hodnotný.

Tokár J. Adamjak myslel, že bude mať po-
kračovateľov, ale tomuto remeslu sa dnes už 
vyučiť nedá, aj keď pribúdajú amatérski toká-
ri. Bolo by dobré, keby sa organizovali kurzy, 
aby fortieľ majstrov mal kto podediť. V  Ru-
žomberku je tokár, ktorý kurzy robí, a tokári 
v  Čechách sa zas pravidelne stretávajú, aby 
si vymenili skúsenosti. Ak by boli vytvorené 
optimálne podmienky, J. Adamjak, ako nám 
potvrdil, by bol schopný a  ochotný naučiť 
ďalších záujemcov krásnemu remeslu.

 Text a foto: Emília Sedláčiková

Privítal nás malý domček učupený na kraji Kežmarku. Veru 
by ste nečakali, že za jeho vchodovými dverami vpadnete 
rovnými nohami do neskutočnej krásy ukrytej v dreve. Do-
máci pán, tokár  Juraj Adamjak, sa na našu návštevu dobre 
pripravil. Naaranžoval svoje výrobky na improvizovaných 
stojanoch a ich krásou a nevšednosťou nám vyrazil dych.

Pod rukami šikovného tokára sa rodí nová miska.
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história

Proti Židom nasledovali 
opatrenia aj v  rámci školstva. 
Podľa nariadenia vlády Sloven-
skej republiky pre školský rok 
1940/1941 boli Židia vylúčení 
zo všetkých slovenských škôl 
a učiteľských ústavov okrem 
ľudových škôl. (Kežmarské 
nemecké gymnázium – po 
stáročia známe svojou národ-
nostnou a  náboženskou tole-
ranciou – sa „poponáhľalo” a 
Židov vylúčilo už v  septembri 

1939. Fašizmus na gymnáziu 
šírili profesori prichádzajúci 
zo Sudet a  postupne touto 
„ideológiou” nakazili aj svojich 
pomerne tolerantných kole-
gov a  samozrejme študentov.) 
Židia alebo ľudia židovského 
vierovyznania a iné korporácie 
nesmeli zakladať žiadne školy 
a učiteľské ústavy okrem ľudo-
vých škôl a zakázalo sa im na 
týchto školách privátne vzde-
lávanie. Židia v školopovinnom 

veku mohli chodiť výhradne 
do osobitných škôl alebo tried, 
ktoré na tento účel určilo mi-
nisterstvo školstva a ktoré 
vznikli pri židovských nábožen-
ských obciach. Dňa 14. decem-
bra 1940 vyšla vyhláška Ústred-
ného hospodárskeho úradu 
o zákaze bývať Židom a mie-
šancom na námestiach, ktoré 
sú pomenované po Andrejovi 
Hlinkovi a Adolfovi Hitlerovi - 
týkalo sa to všetkých miest a 
obcí Slovenska. Kežmarok dal 
príkaz 8. marca 1941 – išlo o 
120 bytov, o ktoré mali dokon-
ca záujem aj - komunisti. Nábo-
ženské úkony sa mohli robiť len 
v  budovách, ktoré nevyzerali 
ako synagógy - tie bolo potreb-
né upraviť tak, aby vyzerali ako 
iné budovy, vydal sa zákaz na 
rituálne porážky, obmedzilo sa 
vzdelávanie. Židia nesmeli mať 
zbrane, rádiá, nesmeli riadiť 
motorové vozidlá, loviť ryby, 
obmedzilo sa im cestovanie. 
Nesmeli mať obrazy, resp. so-
chy významných národných a 
štátnych dejateľov, ani štátne 
znaky a zástavy, nesmeli vlast-
niť fotoaparáty, ďalekohľady a 
gramofónové platne s  národ-
nými piesňami. V  Kežmarku sa 
napr. zhabalo 101 rádií, 15 pí-
sacích strojov, 20 fotoaparátov 
a ďalekohľadov atď.

Vláda už v tomto období 
mala plán aj na vysťahovanie - 
deportáciu Židov.

Ešte koncom roka 1939 
uzavrela slovenská vláda s 
nemeckou dohodu o dodaní 
pracovných síl do Ríše a do 
Protektorátu. Nemci súhlasili 
s návrhom za dvoch podmie-
nok: 
1.  slovenská vláda pozbaví 

všetkých deportovaných 
Židov slovenského občian-
stva, 

2.  za každého deportovaného 
Žida zaplatí Ríši 500 ríšskych 
mariek. 
Napriek protestom Židov 

i  niektorých kresťanských 
cirkví začali deportácie. Nie 
však na pôvodne avizované 
práce, ale na definitívne „vyrie-
šenie židovskej otázky”. Do 10. 
februára 1942 sa museli všet-
ci Židia zaregistrovať. Viacerí 
však tušili, čo ich čaká, a dali sa 
kresťanským spôsobom pokrs-
tiť - v  tom im veľmi pomáhal 
kežmarský slovenský evanje-
lický farár Ondrej Spišák, ktorý 
pokrstil celkove 153 Židov zo 
Slovenska, Poľska, Rakúska, 
Maďarska a Ukrajiny vediac, že 
to robí iba formálne a pre ich 
záchranu. 

 Nora Baráthova
 Foto: Archív autorky

Radnica počas fašizmu.

Nákladná stanica v Kežmarku, odkiaľ vypravovali židovské transporty.

ŽILI MEDZI NAMI  II.

Prvou a hlavnou úlohou nového štátu bolo 
úplne vyradiť Židov z  politického, hospo-
dárskeho, sociálneho a spoločenského ži-
vota, zakázať im verejnú službu, zbaviť ich 
hnuteľného a hlavne nehnuteľného majet-
ku - domov, obchodov, fabrík, polí, lesov 
atď. Na základe arizačného zákona, ktorý 
bol uvedený do života 1. júna 1940, urobil sa 
súpis židovského majetku pod vedením mi-
nisterstva hospodárstva prostredníctvom 
župného úradu a členov HSĽS. V Kežmarku 
sa zarizovalo vyše 150 židovských podnikov, 
správy o posledných arizáciách sú z r. 1942. 
V r. 1941 vyšiel tzv. Židovský kódex, ktorý 
zbavil Židov v podstate všetkých občian-
skych práv a majetku. Vyhláška ministerstva 
vnútra z 18. septembra 1941 spresnila ozna-
čenie Židov - na ľavej strane pŕs obleku mu-
sia mať našitú žltú židovskú hviezdu o prie-
mere 6 cm. 
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Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

4/2016 kultúra

Na vernisáži výstavy 6. apríla boli aj slávnost-
ne odovzdané ceny za výtvarné a fotografické 
práce. Vyberať z 86 prác žiakov základných, stred-
ných a umeleckých škôl nebolo vôbec ľahké. Ako 
povedala predsedníčka komisie, akademická ma-
liarka Eva Končeková, šlo o náročnú tému. Každý 
sa do nej zapojil svojím spôsobom zodpovedajú-
cim jeho veku a skúsenostiam. Porotcovia ocenili 
autorský prístup k téme a výtvarné spracovanie.

Medzi ocenenými žiakmi z  23 škôl z  celého 

nášho kraja boli aj zástupcovia Kežmarku. Zo zá-
kladnej školy Dr. D. Fischera 1. a  3. miesto v  ka-
tegórii deti od 11 do 15 rokov v  kresbe, maľbe 
a  kombinovaných technikách získali K. Gočová 
a N. Pažáková. V tej istej disciplíne pre stredoško-
lákov obsadila J. Kapustová zo SUŠ 1. miesto a J. 
Hangurbadžová zo SSOŚ Biela voda 2. miesto. 
V  kategórii stredoškolákov – fotografia skončila 
druhá M. Balúchová zo SUŚ Kežmarok a Z. Maľá-
ková z tej istej školy sa umiestnila na 3. mieste.

Tí mladší umelci vidia svoje istoty v rodinnom 
prostredí a  v  kruhu svojich priateľov. Ich obrazy 
sú plné živých farieb a hýria optimizmom. Starší 
vidia svet realistickejšie, používajú symbolické 
zobrazenia. Bola to zas jedna z vydarených akcií 
strednej umeleckej školy. Už tretí rok z  vlastnej 
iniciatívy pripravila súťaž, ktorá mala hlbokú myš-
lienku. A len tak na okraj, kde sú vaše istoty?

 Text a foto: -sedl-

Stredná umelecká škola Kežmarok, Podtatranské osvetové 
stredisko Poprad a Mestské kultúrne stredisko Kežmarok pri-
pravili zaujímavú výstavu. Moje (ne)istoty bol jej názov a ko-
nala sa vo výstavnej sieni Barónky od 6. do 22. apríla. 

Víťazi tretieho ročníka autorskej súťaže.

1. 5. 2016 (nedeľa) od 13.00 h
Otvorenie letnej turistickej sezóny a Oslava Dňa matiek 
Program: skupina historického šermu Cohors, folklórny súbor 
Maguráčik, Dorotka z Fidorkova, Kúzelník Wolf, ZUŠ, Petržalská 
Kežmarok - tanečný súbor Brilant, ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok, 
tvorivé dielne, dámy v historických kostýmoch, obrie šachy, ...
Na nádvorí Kežmarského hradu.
V  prípade nepriaznivého počasia v  mestskom kultúrnom 
stredisku. 

1. 5. 2016 (nedeľa) o 17.00 h 
Šansónový koncert
Eva Halčinová - spev, Peter Pavličko - klavírny doprovod 
Vstupné: dobrovoľné
Kaplnka Kežmarského hradu.

3. 5. 2016 (utorok) o 17.00 h 
Deň matiek
- program ZŠ Dr. D. Fischera 
V mestskom kultúrnom stredisku. 

4. 5. 2016 (streda) o 19.00 h
Ver(ej)ný milenec
Účinkujú: Karin Haydu, Mirka Partlová, Sláva Daubnero-
vá, Igor Adamec
V mestskom kultúrnom stredisku.

10. 5. 2016 (utorok) o 18.30 h
Klavírny recitál hrá Daniela Varínska

- 41. ročník Kežmarskej hudobnej jari 
V ZUŠ A. Cígera. 

17. 5. 2016 (utorok) o 18.30 h
„Večer s Chaplinom“
-koncertno-filmový večer. Dva nemé filmy Charlieho Chaplina 
so živým hudobným doprovodom starých ragtimov a hot jazzu 
z roku vzniku týchto filmov (1916) prostredníctvom špičkového 
saxofónového kvarteta Saxophone Syncopators. 
- 41. ročník Kežmarskej hudobnej jari 
V kine Iskra.

20. 5. 2016 (piatok) o 18.30 h
„Na strunách“
- sláčikový orchester ZUŠ A. Cígera a Szkoly muzicznej z Bochne 
a sólisti
- 41. ročník Kežmarskej hudobnej jari 
V drevenom artikulárnom kostole. 

24. 5. 2016 (utorok) o 18.30 h
Koncertný program: Ad Libitum
Vokálno-inštumentálny súbor, v  ktorom účinkujú absolventi 
Vysokej hudobnej školy Ferencza Liszta v Budapešti, profesio-
nálni hudobníci, členovia budapeštianskych hudobných telies.

Interpretačným ťažiskom súboru je hudba majstrov klasicizmu 
a romantizmu doplnená o diela baroka a široký výber z tvorby  
20. storočia s osobitným zreteľom na tvorbu súčasných maďar-
ských, slovenských a českých skladateľov.

- 41. ročník Kežmarskej hudobnej jari 
V ZUŠ A. Cígera. 

29. 5. 2016 (nedeľa) o 16.00 h 
 Polepetko
Rozprávková nedeľa s divadelným predstavením pre malých aj 
veľkých. O zapletenom, dopletenom a popletenom Polepetko-
vi, ktorý ak sa riadi svojím srdcom, správnu cestu vždy nájde.
V naštudovaní Divadla Clipperton Banská Bystrica.
V mestskom kultúrnom stredisku.

VÝSTAVA vo výstavnej sieni BARÓNKA, Hlavné námestie 46, 
Kežmarok
do 10. 5. 2016
S vďakou našim mamám
- 8. ročník celokrajskej výstavy prác žiakov základných špeci-
álnych škôl

Od 16. 5. do 27. 5. 2016
- výstava maturitných prác Strednej umeleckej školy 
v Kežmarku. 

Pripravujeme: 
5. 6. 2016 (nedeľa) od 14.00 h
Festival krojovaných bábik spojený s oslavou Dňa detí
- výborný folklórny program detských súborov zo Slovenska 
i  zahraničia doplnený súťažami a atrakciami pre deti. Chýbať 
nebudú ani sladké odmeny!
Na nádvorí Kežmarského hradu.

Výstava s hlbokou myšlienkou

PROGRAM     MsKS

Mesto Kežmarok
Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku 
Kežmarok

pripravili pre Vás v rámci otvorenia
letnej turistickej sezóny v Kežmarku 

v nedeľu 1. mája 2016
bezplatné prehliadky po historickej ceste mesta

Kežmarok  so sprievodcami – študentami HA
Otta Brucknera Kežmarok.

V rámci organizovaných skupinových prehliadok budú za-
bezpečené bezplatné vstupy do vzácnej lyceálnej knižnice 

a dreveného artikulárneho kostola s výkladom lektorov.

Miesto a čas začiatku prehliadky: 
Kežmarská informačná agentúra,  Hlavné námestie 46 

1. prehliadka  o 14.00 hod.
2. prehliadka  o 15.00 hod.

Prihlásiť sa môžete na adrese:
info@kezmarok.sk,  telefonicky: 052 – 449 21 35

Využite príležitosť spoznať históriu mesta Kežmarok počas 
Otvorenia letnej turistickej sezóny na Kežmarskom hrade, 

kde je pripravený bohatý program spojený
s oslavou Dňa matiek.
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Prvý festivalový večer patril francúzskej 
dráme Mustang, ktorá bola nominovaná 
na Oscara v kategórii najlepší cudzojazyč-
ný film, druhý večer sa diváci zasmiali na 
skvelej českej komédii režiséra Petra Ze-
lenku Stratení v Mníchove.

Tretí festivalový deň bol čo sa týka 
programu najbohatší. Najprv ráno kino-
sálu zaplnili žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ Nižná 
brána v Kežmarku, ktorí si spoločne s nie-
koľkými ďalšími divákmi pozreli šesť die-
lov druhej série úspešného slovenského 
animovaného seriálu Mimi & Líza. Okrem 
toho im jedna z animátoriek tohto seriálu 
Majka Oľhová porozprávala zaujímavosti z 
tvorby Mimi a Lízy a vysvetlila im i techni-

ky viacerých druhov animovaných filmov.
Po najmenších školákoch prišli na rad 

študenti dvoch stredných škôl – Súkrom-
ného gymnázia na Slavkovskej ulici a Sú-
kromnej strednej odbornej školy na Ulici 
Biela voda v Kežmarku, ktorí si pozreli naj-
novší časozberný dokument českej reži-
sérky Heleny Třeštíkovej Mallory.

Večer si na svoje prišli fanúšikovia 
kvalitného dokumentu, ktorí sa vo filme 
Heleny Třeštíkovej a  Jakuba Hejnu Skaza 
krásou dozvedeli opäť niečo nové o  po-
hnutom osude známej českej herečky Lídy 
Baarovej.

Posledný festivalový večer patril pre-
miére nového česko-slovensko-poľského 

filmu Ja, Olga Hepnarová o  mladej žene, 
ktorá v roku 1973 nasadla do nákladného 
auta a v centre Prahy chladnokrvne zabila 
osem ľudí. Hepnarová bola poslednou po-
pravenou ženou v Československu.

Návštevnosť festivalu bola zo všetkých 
troch ročníkov zatiaľ najvyššia, na šiestich 
premietaniach, vrátane školských, bolo 
takmer 340 divákov. Najväčší záujem z ve-
černých projekcií zaznamenal film Skaza 
krásou, ktorý videlo 57 fanúšikov kvalitné-
ho filmu.

  (bšl) 

Filmy Febiofestu videlo viac ako tristo divákov

Tipy  z májového programu

1. 5. (nedeľa) o 17.00
Barbie: Tajná agentka
(anim., USA, 2016, 75 min, dabing, MP12, 3,50 €)

1. 5. (nedeľa) o 19.00
Lovec: Zimná vojna
(fantasy, USA, 2016, 114 min, titulky, MP12, 3,50 €)

2. 5. (pondelok) o 19.00 – filmový klub
Láska z Khon Kaen
(dráma, Franc./Nem./Thaj./V. Brit., 2015, 122 min,
titulky, MP15, 3,50/2 €)

5. 5. (štvrtok) o 19.00
Ako básnici čakajú na zázrak
(komédia, ČR, 2016, 120 min, pôvodné znenie, MP12, 3,50 €)

6. 5. (piatok) o 19.00 – filmový klub
Stanko
(road movie, SR, 2015, 79 min, pôvodné znenie,
MP 12, 3,50/2 €)
film osobne uvedú režisér Rasťo Boroš, herec Peter Kočan, pro-
ducentka Barbara Harumová Hessová a strihač Peter Harum

7. – 8. 5. (sobota, nedeľa) o 17.00 – filmový klub (nielen) deťom
Príbeh lesa
(dokument, Francúzsko, 2015, 97 min, dabing, MP, 3,50/2 €)

7. – 8. 5. (sobota, nedeľa) o 19.00
Deň matiek
(romant. komédia, USA, 2016, 120 min, titulky, MP12, 3,50 €)

9. 5. (pondelok) o 19.00 – filmový klub
Boj
(dráma, Dánsko, 2015, 115 min, titulky, MP12, 3,50/2 €)

12. – 13. 5. (štvrtok, piatok) o 19.00
Captain America: Občianska vojna
(akčné sci-fi, USA, 2016, 148 min, titulky, MP12, 3,50 €)

14. – 15. 5. (sobota, nedeľa) o 17.00
Angry Birds vo filme 3D
(animovaný, USA, 2016, 97 min, dabing, MP, 5 €)

14. – 15. 5. (sobota, nedeľa) o 19.00
Návštevníci 3: Revolúcia
(komédia, Francúzsko, 2016, 109 min, dabing, 
MP12, 3,50 €)

16. 5. (pondelok) o 19.00 – filmový klub
Harold
(komédia/dráma, Nór./Švéd., 2014, 87 min, titulky,
MP15, 3,50/2 €)

19. – 20. 5. (štvrtok, piatok) o 19.00
X-Men: Apokalypsa
(akčné sci-fi, USA, 2016, 130 min, titulky, MP12, 3,50 €)

21. – 22. 5. (sobota, nedeľa) o 17.00
Angry Birds vo filme
(animovaný, USA, 2016, 97 min, dabing, MP, 3,50 €)

21. – 22. 5. (sobota, nedeľa) o 19.00
Ako sa zbaviť nevesty
(komédia, ČR, 2016, 89 min, pôvodné znenie, MP12, 3,50 €)

23. 5. (pondelok) o 19.00 – filmový klub
Ďaleko od ľudí
(western/dráma, Francúzsko, 2014, 102 min, titulky,
MP15, 3,50/2 €)
+ predfilm: Kovbojsko (animovaný, SR, 2016, 5 min, MP12)

27. – 28. 5. o 19.00 (piatok), o 17.00 (sobota)
Alica v Krajine za zrkadlom
(dobrod. fantasy, USA, 2016, 108 min, dabing, MP, 3,50 €)

28. 5. o 19.00 (sobota)
Maggie má plán
(romant. komédia, USA, 2015, 99 min, titulky, MP12, 3,50 €)

29. 5. od 15.00 (nedeľa)
Young Film Fest 2016
(festival filmovej tvorby študentov a nadšencov filmu)

30. 5. o 19.00 (pondelok)
Poklad
(komédia, Rum./Franc., 2015, 89 min, titulky, MP12, 2/3,50 €)

PROGRAM KINA                MÁ J 2016

Tretí raz sa začiatkom apríla v  kežmarskom kine Iskra ko-
nala regionálna časť Medzinárodného festivalu filmových 
klubov Febiofest. Organizátori tentoraz pripravili štyri zau-
jímavé večerné premietania a dve dopoludňajšie pre žiakov 
základnej a študentov stredných škôl.

kultúra

Animátorka M. Oľhová zaujala svojim
rozprávaním najmladších divákov.
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4/2016 zdravie

Uveďme aspoň jeden prí-
klad, hoci sa nám ich denne 
ponúka veľa. Počas krásnych 
jarných dní sme dobre nalade-

ní a keď je počasie zamračené, 
má veľa ľudí náladu pod psa...
Všetko sa premieňa vo veľkom 
kolobehu. V prírode tento ko-
lobeh začína v štádiu sviežeho 
zeleného prvku dreva, ktoré sa 
rodí ako púpä na jar, a  končí 
studenou zimou, kedy sa všet-

ko javí neživé, hoci semienka 
budúcich púpät už vyčkávajú 
pod zemou, aby kolobeh mo-
hol začať odznova...

Vysvetliť v  krátkosti všetky 
aspekty a  súvislostí pentag-
ramu v  tomto článku nie je 
možné, preto sa témy dotkne-
me aspoň okrajovo. Všetky tri 
vzťahy: rodenie - ovládanie- 
ponižovanie, sú vzájomne po-
prepájané a  vytvárajú medzi 

sebou akúsi „pavučinu“ väzieb. 
Cyklicky bez ustávania sa tieto 
vzťahy opakujú a  dokumen-
tujú nekonečnú cestu nebies 
a  zeme v  znamení čísla päť 
/obrázok pentagramu/.

Voda rodí drevo, lebo bez 
vody by vyschlo, a ovláda 
oheň. Keď sa ale tieto harmo-
nické vzťahy narušia, dochá-
dza ku vzťahu ponižovania, 
čiže dôjde k deformácii ,voda 
nadobudne na sile a poníži 
drevo, ktoré zhnije.

Ročným obdobím pre vodu 
je zima, zo svetových strán jej 
patrí sever, jej prirodzenosťou 
je chlad, jej vlastnosťou vlh-
kosť, jej funkciou zavlažova-
nie, presakuje smerom dole 
/dážď, vodné pramene, vodné 
zdroje/. Z obrázku môžeme 
vidieť, že tieto prvky sú dôvo-
dom existencie a  pravidelné-
ho striedania ročných období: 
jar ,leto, neskoré-babie leto, 
jeseň, zima.

Medzi nebesami a  zemou 
sa nachádza človek, u ktoré-
ho sa päť prvkov pentagramu 
prejavuje prostredníctvom 
piatich základných orgánov, 
ktoré riadia „vnútorný vesmír“ 
ľudského organizmu. Keďže sú 
odvodené od piatich prvkov, 
znamená to, že vlastnosti toho 
ktorého orgánu sú predurče-
né vlastnosťami príslušného 
prvku. Predstaviť si to môže-
me asi tak, že medzi vodou 
v  prírode a  našimi obličkami 
nachádzame podobnosti. Ob-
ličky nemajú rady chlad a  sú 
najchúlostivejšie na ochorenie 
v  zime. Ich úlohou je zavlažo-
vať a filtrovať tekutiny, ktoré 

potom odtekajú dole. A na-
vyše každý zo základných or-
gánov prostredníctvom svojej 
čchi /energia, esencia/ ovplyv-
ňuje stav a  činnosť určitých 
partií organizmu. Tak napr. ob-
ličky sú „pánom“ pre močový 
mechúr, vyživujú kosti a vlasy, 
ich vonkajším vývodom sú uši, 
preto s nimi súvisí sluch. Chuť, 
ktorá ich podporuje je slaná, 
ale príliš veľa soli je pre ne zni-
čujúce. Ukladá sa v nich strach 
a  fóbie rôzneho charakteru 
/z  výšok, pavúkov, tmy, otvo-
rených či zatvorených priesto-
rov atď./

Načrtli sme, že ľudské or-
gány súvisia s  konkrétnymi 
ročnými obdobiami. Pre život 
človeka to znamená, že jed-
notlivé orgány najcitlivejšie 
reagujú na príslušné ročné 
obdobie /pozri pentagram/ a 
v  prípade, že sú energeticky 
oslabené, vonkajší vplyv ich 
najintenzívnejšie zasiahne 
a poškodí práve v „ich“ ročnej 
dobe.

Orgánu pečene sa to deje 
na jar, srdcu v  lete, slezine na 
konci leta, pľúcam na jeseň 
a  obličkám v  zime. Ale to iba 
vtedy, keď v  prírode vládne 
rovnováha, až nastanú vý-
kyvy počasia, ako sme to za-
znamenali túto zimu, ktorá 
bola teplejšia, ako zvykne byť, 
problémy s  pečeňou sa začali 
prejavovať už vo februári.

Aj moderná západná me-
dicína stále viac rešpektuje 
súvislostí medzi organizmom 
a  vonkajšími okolnosťami 
i javmi.  Stále podrobnejšie sú 
známe vplyvy stravy, dušev-
ného života, počasia, elektro-
magnetického poľa zeme, ale 
aj mesiaca a slnka na zdravot-
ný stav človeka.

 (um)

Križovatky zdravia

Každá bytosť, ktorá chce byť harmonická, by sa mala riadiť svojím 
vnútorným hlasom. Číňania tento hlas nazývajú „tao“, čo znamená 
„cesta“. Podľa tejto teórie sami musíme prísť na to, čo je pre nás pri-
rodzené a čo nám prospieva. Tu platí, že každému niečo iné, nič nie 
je univerzálne upotrebiteľné. Dôležité je ,aby sme „vo svojom vnútor-
nom vesmíre“ zachovávali rovnováhu. Tak ako ju pozorujeme vo von-
kajšom vesmíre, pretože všetko so všetkým súvisí, všetko je navzájom 
popretkávané. My všetci sme časťou veľkého celku. Denne môžeme 
tieto prepojenia pozorovať, preciťovať, vnímať, potvrdzovať...
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koníčky

Hovoríme o skupine s názvom REDS CREW 
TRAINING (RCT), ktorá funguje pod vedením 
Lenky Bóryovej a Dávida Mikšu. Ich začiatky 
siahajú do roku 2012, kedy trénovali vonku 
na ihriskách alebo v telocvičniach. Ihneď zo-
žali veľký úspech a stretávali sa pravidelne v 
hojnom počte. Preferovali najmä tzv. kruho-
vé tréningy, ktoré spočívajú v určitom počte 
opakovaní na určitom počte stanovíšť. Lenka 
a Dávid túžili po vlastnej telocvični, v ktorej by 
mohli trénovať nezávisle od počasia. To sa im 
podarilo v roku 2013, kedy si prenajali priesto-
ry oproti Tatraľanu a otvorili prvý vlastný vysní-
vaný "gym". Začali s hromadnými tréningami 
pre širokú verejnosť a zadovážili si pomôcky 
pre cvičenie, ktoré momentálne vládne svetu- 
CROSSFIT. 

Hlavným poslaním skupiny je sprostredko-

vanie tréningov na zlepšenie telesnej kondí-
cie, zvyšovanie telesnej zdatnosti, pohybovej 
výkonnosti, ale slúži aj na upevnenie zdravia. 
Tréningy sú zamerané na funkčný rozvoj orga-
nizmu, na správne vykonávanie lokomočných 
pohybov, náročnejších pohybových vzorcov a 
telesných činností. Zdokonaľovanie trénerov 
a vysoký záujem ľudí viedli k organizovaniu 
niekoľkých sústredení, ale aj k účasti na mno-
hých silovo-vytrvalostných súťažiach a ško-
leniach. Postupne prešli rôznou náročnosťou 
cvikov, od ľahších ako, napr. výskoky na debnu, 
angličáky alebo kľuky, až po technicky ťažšie 
zvládnuteľné cviky s vlastnou hmotnosťou a 
špecifickým náradím. 

O rok neskôr sa opäť sťahovali - do telocvič-
ne pri Základnej škole Nižná brána. S narasta-
júcim záujmom sa zvyšoval aj objem trénin-

gov. Rozrástli sa o Kettlebell tréningy, tréningy 
členov RCT, tréningy pre všetkých a pribudli aj 
tréningy pre mládež či vzpieračské tréningy. 

Zmerať sily si medzi sebou môžu cvičenci aj 
v domácich súťažiach. Okrem toho skupina vy-
tvorila značku RCT, ktorú členovia s nadšením 
nosia, a reprezentujú ňou úsilie ľudí neprestá-
vať bojovať, športovať, posúvať hranice svo-
jich možností a hlavne neprestať veriť v seba 
samého.

V januári toho roku začali považovať svoj 
sen za splnený hneď potom, čo sa presťaho-
vali do novej športovej haly FOCUS v Kežmar-
ku. Dnes okrem zakladateľov skupiny Lenky a 
Dávida trénujú členov ešte dvaja kvalifikovaní 
tréneri Viktor Olšavský a Janka Bartošová. Veľ-
kým pozitívom a aj lákadlom pre ľudí je rôzno-
rodosť tréningových jednotiek vďaka stále sa 
meniacim tréningom a štyrom rôznym tréne-
rom, z ktorých každý dodáva tréningu vlastný 
„šmrnc“. Samozrejme, že netreba zabudnúť 
spomenúť skvelú atmosféru, ktorá sformovala 
„obyčajné“ cvičenia a „obyčajných“ ľudí na jed-
nu veľkú „rodinu“! Dvere sú otvorené pre všet-
kých, ktorí by sa chceli stať jedným z členov 
REDS CREW. Nezáleží na vekovej a hmotnost-
nej kategórii či pohlaví. Ak vás táto možnosť 
stať sa „lepším" oslovila, kontaktovať ich mô-
žete prostredníctvom FB stránky pod menom 
REDS CREW TRAINING KEŽMAROK. 

 Text: Sandra Stracheová

Splnený sen mladých nadšencov

Leto sa závratnou rýchlosťou blíži a mnohí ešte nie sme vo 
forme, akú sme mali v pláne. Iní zas riešia problém, čo s pre-
bytkom voľného času, ktorý nevedia vždy naplno využiť. Pre 
takých, ktorých už prestalo baviť len snívať o dokonalej po-
stave a sedieť pri počítačoch, máme aj v našom meste skvelé 
riešenia. Jedným z nich je aj skupina mladých, sympatických 
ľudí, ktorí nielen že robia niečo pre svoje zdravie a výzor, ale 
aj trávia spolu chvíle plné zábavy.

Permakultúra je celosvetové hnutie, ktoré-
ho zakladateľmi sú Bill Mollison a David Holm-
gren. Je o navrhovaní trvalo udržateľných sídel. 
Je to prístup k životu, založený na etickom vyu-
žívaní krajiny,ktorý kombinuje mikroklímy, rast-
liny, zvieratá, pôdu, vodne hospodárstvo, štruk-
túry a ľudské potreby do vzájomne komplexne 
spolupracujúcich a produktívnych komunít. Je 
to opak monokultúry. 

Hnojenie využíva prirodzené druhy hnojív, 
ako maštaľný hnoj zmiešaný so slamou, vápno, 
kompost, humus. 

Kombinácie. V záhradách sa vytvárajú kom-
binácie rastlín, ktoré si navzájom pomáhajú. 
Napríklad kombinácia kukurice, plazivej fazule 
a tekvice. Kukuričné stvoly slúžia ako podpory 
na obopínanie fazule. Fazuľa uvoľňuje dusík do 
pôdy, a tým obohacuje pôdu o živiny, ktoré vyu-
žívajú okolité rastliny. Tekvica sa plazí taktiež po 
kukurici, ktorú používa fazuľa a svojimi veľkými 
listmi pokrýva odhalenú pôdu, a tým udržu-
je vlhkosť v pôde. Kukurica zároveň poskytuje 
tieň. Táto kombinácia rastlín sa môže obmieňať.

Škodcovia v záhrade. Ak sa premnožia, naj-

lepšie je počkať, nech si príroda poradí sama. 
V záhrade funguje prirodzený biorytmus. Ak 
má rastlina dobrú imunitu, dokáže sa vyspo-
riadať so škodcami. K permakultúrnej záhrade 
ďalej patrí sadenie vlastných semien, tvorenie 
bylinkových špirál, riadenie sa fázami mesia-
ca pri pestovaní. Keďže začína sezóna, týmto 
vás pozývam do našej záhrady, kde vám bude 
poskytnutý priestor na vypestovanie si svojich 
zdravých plodín. Bližšie informácie sa dozviete 
v cyklodielni v centre mesta na ulici Kostolné 
námestie 12 v Kežmarku.  M. Jakubičko

 Foto: D. Jakub

V kruhu iniciatívy Vlk, ktorý nikdy nespí sme dostali nápad - vy-
tvoriť trvalo udržateľné miesto, ktorého hlavným posolstvom je 
komunikácia medzi ľuďmi a spoznávanie sa. O tom je komunit-
ná záhrada, ide tam o spoluprácu a ďalej aj o uvedomenie si sku-
točnej hodnoty plodín a samozásobenie. Vo svete je takýchto 
záhrad neúrekom, taktiež aj na Slovensku sa nejaké nachádzajú. 
Iným spôsobom sa nazývajú aj permakultúrne záhrady. 

Komunitná záhrada v súlade s prírodou

Veselo si tu pracujeme a komunikujeme.
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V  mesiaci marec mali deti 
z MŠ Severná možnosť navští-
viť základné školy v  našom 
meste – Grundschule, Nižná 
brána, Dr. Daniela Fischera. 
Oboznámili sa s  interiérom 
škôl, učiteľmi, žiakmi i so spô-
sobom získavania nových 
vedomostí. Ľudové tradície, 
rozprávkové postavy, príro-
dovedný kútik, trieda plná 
kvapiek vody s  kúpaliskom, 
či pohybové činnosti v  telo-
cvični priniesli deťom úžasné 

zážitky.  Za asistencie žiakov 
základných škôl vytvárali deti 
rozličné výrobky, riešili logické 
úlohy, spievali a hrali sa. Posta-
rané bolo aj o maškrtné jazýč-
ky škôlkarov.

Poďakovanie patrí pedagó-
gom, žiakom i vedeniu jednot-
livých škôl za ochotu pripraviť 
takúto akciu.

 
 Text a foto: Z. Jankurová 

  MŠ Severná

Ďakovné listy
učiteľom

Do škôlky či školy prichádzajú deti 
z  rôznych pomerov. Učiteľ ich často musí 
naučiť základom hygieny, slušnosti, no 
a  samozrejme otvára im dvere poznania 
do rôznych oblastí vedy. Dobrý učiteľ za-
nechá stopu na žiakovi, niekedy až doži-
votnú, veď ho môže ovplyvniť, ktorou ces-
tou sa v živote vydať. 

28. marec je venovaný práve učiteľom. 

V  Mestskom kultúrnom stredisku Kežma-
rok sa 31. marca stretli zástupcovia tohto 
povolania zo všetkých materských a  zák-
ladných škôl, aby spolu oslávili svoj svia-
tok. Dvadsaťdva z  nich bolo ocenených 
ďakovným listom za dlhoročnú záslužnú 

prácu na poli vzdelávania, ktorý prevzali 
z rúk primátora Jána Ferenčáka a vedúcej 
oddelenia školstva, mládeže a športu Ivo-
ny Staníkovej. O kultúrny zážitok sa posta-
rali žiaci základných umeleckých škôl.

 Text a foto: -sedl-

Na základnej som mala 
pani učiteľku, ktorá tvrdila, 
že učiteľ je ten najbohatší 
človek na svete. Neveríte? 
Tak prečo mu zverujete do 
rúk to najdrahšie, čo v živo-
te máte – svoje deti? Áno, 
z  tohto pohľadu je učiteľ 
veľkým boháčom.

Princezná Anička so šašom oceňujú vedomosti predškolákov.

Dni otvorených dverí

Dňa 22. marca sa konal Deň 
otvorených dverí v Základ-
nej škole Dr. Daniela Fischera 
2 v  Kežmarku. Rodičia, starí 
rodia a  široká verejnosť mali 
možnosť prezrieť si celú ško-
lu, jednotlivé učebne i  telo-
cvičňu, aby sa mohli správne 
rozhodnúť, kde zapíšu svojho 
potomka na povinnú školskú 
dochádzku. 

Deň otvorených dverí sa 
niesol pod heslom Putovanie 
za kvapkou, nakoľko sa pripo-
mínal práve v Deň vody. A tak 
si mohli všetci návštevníci 
doplniť vedomosti o  vode, jej 
využívaní a  plytvaní s ňou, 
o minerálnych vodách, o pod-
morskom svete ...

 
 Text a foto: -sedl-

V znamení Dňa vody

Piataci sa v deň otvorených dverí venovali výrobe 3 D modelov vod-
ný ekosystém.

Vďaka a uznanie patrí všetkým oceneným učiteľom.
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Eurorozprávky

Zima je už preč a vládu prevzala Jar. Tá so se-
bou prináša okrem tepla, jarných kvietkov 
a voňavej prírody aj stav, ktorému ľudovo ho-
voríme jarná únava. Nie je to choroba a tiež to 
nie je mýtus, ale všeobecne známy a akcepto-
vaný jav, ktorý netreba ignorovať.

Pri príležitosti slovenského 
predsedníctva v Rade Európskej 
únie sa realizuje európsky výtvar-
ný projekt detí materských škôl zo 
slovenských miest a 3. Európskej 
školy v Bruseli s názvom Euroroz-
právky.

Je pre nás veľkou cťou, že 
do tohto projektu bola prizva-
ná aj naša Materská škola Karo-
la Kuzmányho v  Kežmarku ako 
jediná z  okresu, a  to na základe 
úspechov vo výtvarnej súťaži Svet 
okolo nás.

Na seminári v  Prešove sme si 
vyžrebovali Lotyšsko a  budeme 
spracovávať rozprávku O  kohúti-
kovi, kocúrikovi a líške. Na projekte 
budú pracovať pani učiteľky  Mo-
nika Frankovská a Jana Pjataková 
so svojou triedou detí v predškol-
skom veku. Oboznámime sa s Lo-
tyšskom, jeho vlajkou, hlavným 
mestom, kultúrou a  v  zahraničí 
budeme reprezentovať mesto ako 
aj našu materskú školu.

Slávnostné  otvorenie vý-
stavy  v  Bruseli je plánované 

na  september 2016. V  novembri 
2016  bude v  Bratislave  vernisáž 
výstavy spojená s medzinárodnou 
konferenciou.

Cez rozprávky budú deti po-
znávať kultúru jednotlivých krajín 
EÚ už od  útleho veku. Materské 
školy z jednotlivých miest Sloven-
ska budú maľovať a  priestorovo 
stvárňovať 28  rozprávok zo všet-
kých členských krajín Európskej 

únie. Takto EÚ spozná slovenské 
mestá a  slovenské deti spoznajú 
EÚ. Tento výtvarný projekt má 
predstaviť Slovensko ako moder-
nú a  dynamickú krajinu, prispieť 
k  vytvoreniu a  pestovaniu vzťahu 
detí k  poznaniu krajín EÚ pro-
stredníctvom rozprávok z rôznych 
krajín. 

 Autor: Monika Frankovská
 Foto: archív MŠ

Rokovania triedneho zastupiteľstva sa zúčastnili všetci poslanci 
II. A triedy ZŠ Nižná brána.  Foto: -sedl-

 „Povedz mi niečo a ja to zabudnem.
Ukáž mi niečo a ja si to zapamä-
tám.
Dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na 
vlastnej koži, a ja to budem ovládať.
Dovoľ mi, aby som to prežil, a ja to 
budem cítiť a chápať.“

 J. A. Komenský

Žiaci 2. A na hodinách vlasti-
vedy spoznávali mesto Kežma-
rok. Hravou formou sa oboznámi-
li s  jeho históriou, započúvali sa 
do povestí a objavovali historické 
pamiatky. Deti si zvolili starostu 
triedy a triednych poslancov. 

Ale ako vyzerá skutočný deň 
primátora, čo má na starosti, kde 
a ako pracuje, bola pre druhákov 
veľká neznáma. Preto sme sa 
rozhodli, v duchu citátu J. A. Ko-
menského, priblížiť žiakom učivo 
o meste Kežmarok. 

Sadnúť si na miesta skutoč-
ných poslancov a  do  kresla pri-
mátora, klásť mu rôzne zvedavé 
otázky  a  dostávať na ne odpo-
vede, bolo pre žiakov nezabud-
nuteľným zážitkom. Deti sa do-
zvedeli veľa o  práci primátora, 
diskutovali na  tému „Čo deťom 
chýba v našom meste“. Nakoniec 
dostali od pána primátora sladkú 
odmenu. 

Veľmi si vážime a  oceňuje-
me, že si náš pán primátor Ján 
Ferenčák našiel napriek pracov-
nej vyťaženosti čas a  prijal nás. 
Týmto vlastne dovolil deťom vy-
skúšať si na vlastnej koži, precítiť, 
pochopiť a  možno aj navždy si 
zapamätať deň najzodpovednej-
šej osoby nášho mesta.

 
 Miriam Dernerová 
 ZŠ Nižná brána 

My v našej MŠ Možiarska sme si 
povedali, že na jarnú únavu čakať 
nebudeme, ale ju predbehneme, 
aby nás náhodou neprekvapila. Na 
vzniku jarnej únavy sa výrazne po-
dieľa nedostatok vitamínov a nedo-
statočný pobyt na čerstvom vzdu-
chu. Tieto informácie nám pomohli 
zostaviť jedálny lístok pre našich 
škôlkarov.

Jedálny lístok detí v  MŠ je zo-
stavený z  troch jedál denne. Je to 
desiata, obed a olovrant. Doplnkové 
jedlá – desiata a olovrant - obsahujú 
väčšinou chlieb s nátierkou a nápoj. 
V  tomto týždni sme ich ešte viac 
obohatili zeleninou – jarnou cibuľ-
kou, avokádom, kalerábom skorým, 
paradajkami, paprikou a  reďkvička-
mi.

Hlavné jedlá sme zostavili zo ze-
leninových polievok – brokolicová, 
špenátová, cesnaková so zemiakmi 
a  iné. Druhé chody tvoria: kuracie 
mäso na srbský spôsob, kde prísa-

dami sú čerstvé paradajky a  papri-
ka, teľacie mäso dusené na hrášku, 
bulgurový pilaf s bravčovým mäsom 
a  zeleninou, ale aj výborný kysnutý 
koláč s  ovocím. Hlavné jedlá samo-
zrejme dopĺňajú čerstvá zelenina, 
ovocie a  šaláty. My sme si vybrali 
hlávkový šalát s pomarančmi. 

Dôležité sú aj vhodné nápoje. 
Okrem vody s  limetkou je to citro-
náda, rebarborový alebo repíkový 
nápoj. Vo svojich triedach deti popí-
jajú čerstvú jablkovú šťavu, ktorá je 
súčasťou programu „Školské jablká 
a šťava“.

Verím, že kým sa začne leto, 
budú naše deti plné energie a síl, 
aby sa mohli veselo hrať a šantiť na 
školskom dvore našej MŠ. Som pre-
svedčená, že týždeň jarnej kuchyne 
bude motivovať aj vás uvariť si zdra-
vé jedlo a  predbehnúť nielen jarnú 
únavu, ale aj iné ochorenia.

 PhDr. Jana Duľová
 vedúca ŠJ pri MŠ Možiarska

Zážitková hodina

Týždeň jarnej kuchyne v MŠ

Deti z Materskej školy Karola Kuzmányho v Kežmarku.
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Žiaci mali možnosť urobiť si obraz 
o  práci v  pekárni „Der Mann“. Bolo veľmi 
pôsobivé pozorovať pracovníkov priamo 
pri výrobe rôznych druhov chleba a múč-
nych pochúťok. O kvalite výrobkov sme sa 
mohli presvedčiť, dostali sme chutný koláč. 
Neskôr v škole žiaci diskutovali o kvalifiká-
ciách, ktoré musí človek mať, aby sa stal pe-
károm, cukrárom a predavačom v pekárni. 

Zúčastnili sme sa na workshope „Za-

kladanie žiackej firmy“. Žiaci pracovali 
v  skupinkách a  spoločne vymýšľali rôz-
ne produkty, ktoré by mohli produkovať 
a predávať vo vlastnej firme. Nápadov bolo 
dosť a  predstavovanie produktov zoža-
lo úspech. Vedúca workshopu podrobne 
vysvetlila kroky od nápadu až k výrobku 
pripravenému k  predaju. Bolo to poučné 
a informatívne a kto vie? Možno niekto zo 
žiakov z Kežmarku, Viedne alebo Abtenau 

naberie odvahu a čoskoro  založí vlastnú 
žiacku firmu.

Žiaci sa zúčastnili vyučovania v  odbor-
nej strednej škole. Na výber mali odbory 
ako turizmus, služby, práca s  drevom, in-
formačné technológie. Neskôr sa vyjadro-
vali k   silným a  slabým stránkam svojich 
osobnosti, ktoré sú potrebné a dôležité pre 
neskorší výber povolania. 

Počas návštevy sme boli aj v Time Travel 
múzeum v centre Viedne. Cesta so strojom 
času v 5D kine bola pre všetkých nezabud-
nuteľným zážitkom. 

Vo Viedni vznikli nové priateľstvá. Všetci 
sa tešíme na ďalšie projektové stretnutie, 
ktoré sa bude konať v júni v poľskom mes-
te Krzeslawice.

  Ivana Belejkaničová

Stretnutie vo Viedni

Od projektového stretnutia v Kežmarku ubehli 4 mesiace a 8 
žiačok zo Základnej školy Grundschule dostalo príležitosť 
spoznať zázemie spolužiakov z Viedne. Stretnutie sa kona-
lo ešte na pôde Franz Jonas Europaschule, ktorá okrem nás 
hostila aj žiakov a učiteľov z rakúskeho Abtenau.

Dňa 6. 4. 2016 sa v Evanjelickom lýceu 
v Kežmarku konal IX. ročník súťaže v prednese 
poézie a  prózy pod názvom MALÝ RECITÁTO-
RIK, ktorého usporiadateľom sú MŠ Cintorínska 
a Spoločnosť pre predškolskú výchovu v regió-
ne Kežmarok. Pozvanie prijali MŠ Cintorínska, 
MŠ K. Kuzmányho, SMŠ Kušnierska, MŠ Možiar-
ska, MŠ Severná, SMŠ pri DDS Záhradná a  ZŠ 
s MŠ Veľká Lomnica s počtom 21 detí.

Privítali sme medzi nami aj vedúcu odboru 
školstva I. Staníkovú, logopedičku Z. Urigovú a 
učiteľku 1. ročníka ZŠ Dr. Fischera S. Kriššákovú, 
ktoré boli v odbornej porote. Rodičia, starí rodi-

čia, učiteľky z MŠ a široká verejnosť podporova-
li deti potleskom.

Súťažiaci prekvapili zaujímavým výberom 
a  aj samotným prednesom. Za svoju snahu si 
ocenené deti odniesli domov diplomy, knižky, 
omaľovánky a sladkú odmenu. Všetkým súťa-
žiacim ďakujeme, víťazom blahoželáme a želá-
me veľa šťastia do ďalších kôl. Už teraz sa te-
šíme na budúci X. ročník tejto nezameniteľnej 
a tradičnej súťaže, kde znovu uvidíme obrovský 
talent a úsilie našich detí.

  Zuzana Remiašová
 MŠ Cintorínska 

 Na východnom Slovensku sa doň za-
pojili len Košice a Kežmarok. My sa zapája-
me po prvýkrát. Jedno čítanie bude u nás, 
v Hoteli Hviezdoslav, potom v  obrazárni 
hradu, jedno v  lyceálnej knižnici, kde už 
je časť opravená a 4. čítanie v Galérii u se-
diaceho anjela. Nie je to podmienka, ale 
odporúčanie, že aby aspoň jedno čítanie 

robil profesionálny herec alebo známa 
osobnosť. 

Cieľom podujatia je predstaviť netra-
dičným spôsobom súčasnú európsku 
literatúru čitateľom . Do projektu sú za-
pojené viaceré mestá, napr. Banská Bystri-
ca, Banská Štiavnica, Žilina, Bratislava. My 
sme si vybrali 4 ukážky, jednu od poľskej 

autorky Lídie Ostałowskej s názvom Cigán 
je Cigán. Je to veľmi zaujímavá kniha, kto-
rá o tejto skupine ľudí mnohé vysvetľuje. 
Ďalšie knihy sú od V. Šikulovej Medzero-
vý plod, A. Loraina Mitterandov klobúk, 
S.Berg Ozaj, a už som ti rozprávala. Z her-
cov potvrdili účasť J.Greššo z Nitry, Marcel 
Hanáček a  ešte čakáme na 1 potvrdenie 
zajtra. Čítania sme rozdelili: Cigán je Cigán 
- Hotel Hviezdoslav, Mitterandov klobúk 
- lýceum, Ozaj, a už som ti povedala - ob-
razáreň v hrade, Medzerový plod – Galéria 
u sediaceho anjela. Podujatie bude v čase 
od 18.00 do 20.30 v polhodinových inter-
valoch, aby sa čitatelia mohli zúčastniť na 
všetkých čítaniach.

 
 -sedl-

Malý recitátorík

Noc literatúry

Nám sa darilo najlepšie.

11. máj bude deň, kedy sa zrealizuje v  rôznych krajinách 
Európy medzinárodný projekt pod názvom Noc   literatúry. 
Organizátori projektu, známeho v Českej republike, Poľsku, 
Nemecku ,Taliansku, vždy určia knihy, ktoré sa majú čítať. Je 
to zároveň spojené s prezentáciou rôznych miest a budov, 
v ktorých sa tento projekt realizuje.
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Dňa 20.03.2016 sa v Kežmar-
ku konali Majstrovstva Tatran-
skej Únie Detí a Žiakov. Za náš 
oddiel karate sa tam predstavi-
lo 31 účastníkov. Súťaž sa nám 
vydarila veľmi dobre. Kežmarskí 
karatisti vybojovali v domácom 
prostredí celkovo 22 medailí. Z 
toho 6 zlatých, 7 strieborných a 
9 bronzových. Celkové výsledky 

nájdete v priloženom odkaze 
:  http://www.sutazekarate.sk/
sutaze_klubvysl.php… 

Ďakujem všetkým zúčastne-
ným ako realizačnému teamu 
tak aj pretekárom za predvede-
né výkony a medailistom gratu-
lujem. 

 Jaroslav Božoň 
 Foto: archív

Žatva karatistov

Prvý zápas semifinálovej série sa 
uskutočnil v stredu 30. marca na pa-
lubovke Nitry. Domáce volejbalistky 
do zápasu úspešne a  rýchlo viedli 
už 2:0 na sety. Kežmarčanky sa však 
spamätali a po zlepšenom výkone 
vyrovnali stav setov na 2:2. V úvode 
rozhodujúceho setu to bolo vyrov-
nané, no vďaka chybám Kežmarku 
napokon dotiahli volejbalistky Nitry 
zápas do víťazného konca. 

Za stavu 1:0 na zápasy sa séria 
presťahovala pod Tatry. Kežmarčan-
ky si pomáhali výborným podaním 

a  hneď na začiatku si vypracovali 
náskok, ktorý si dokonca prvého 
setu postrážili a  vyhrali ho 25:19. 
V  úvode druhého dejstva viedla 
Nitra 7:2, ale Kežmarčanky si vzali 
oddychový čas a po ňom skóre oto-
čili na 10:7. Odvtedy už boli domá-
ce hráčky lepšie a druhý set vyhrali 
25:21. V treťom sete už Kežmarčan-
ky vyburcované skvelým publikom 
nenechali nič na náhodu a v treťom 
sete dominovali jasne 25:12. 

Rozhodujúci krok k postupu do 
finále urobili Kežmarčanky v treťom 

zápase na pôde UKF. Ten sa nie-
sol v  podobnom duchu ako zápas 
v  Kežmarku. Hosťujúce hráčky si 
opäť pomáhali servisom a  domáce 
im darovali množstvo bodov nevy-
nútenými chybami. Výsledok 3:0 na 
sety v prospech Kežmarku hovorí za 
všetko. 

Postupový matchbal mali volej-
balistky Kežmarku pred beznádejne 
vypredaným domácim hľadiskom. 
Po opatrnom úvode sa domáce 
hráčky rozohrali k  podobnému 
výkonu ako v  dvoch predchádza-

júcich zápasoch. Dostali sa do ve-
denia 24:18, napokon premenili 
až piaty setbal a  set vyhrali 25:22. 
V  nasledujúcom priebehu zápasu 
pokračovali domáce vo famóznom 
výkone. Druhý a  tretí set vyhrali 
jednoznačne 25:16 a  25:14. Po ko-
nečnom hvizde rozhodcu nastala v 
kežmarskej hale obrovská radosť z 
historického postupu do finále ex-
traligy. 

Blanka Špaková, trénerka Kež-
marku:  "Dnes si kežmarské hráčky 
nenechali ujsť príležitosť postúpiť 
do historicky prvého finále pred 
skvelým kežmarským publikom. 
Výborne podávali, čím si vytvorili na 
súpera tlak a všetky dievčatá diri-
gované Monikou Smák podali dnes 
koncentrovaný výkon hodný finalis-
tu. Tešíme sa na finálovú sériu."

 Milan Špak ml.

Vytúžené finále

Volejbalistky KV MŠK Oktan Kežmarok postúpili prvýkrát v histórii klubu do 
finále extraligy žien. Postup do bojov o zlato potvrdili Kežmarčanky 9. apríla 
víťazstvom 3:0 nad Volley project UKF Nitra a o majstrovský titul sa pobijú 
s doposiaľ nezdolanou Sláviou EU Bratislava. Prvý duel finálovej série na tri 
víťazstvá sa uskutoční v sobotu 16. apríla v bratislavskej hale Mladosť.

Dňa 19. marca 2016 sa zú-
častnili juniorskí reprezentanti 
TŠC TEMPO MŠK Kežmarok po-
sledných MSR v štandardných 
tancoch v Leviciach. V silnej kon-
kurencii 37 párov obsadili 26. 

miesto Jakub Solár - Nina Podo-
linská, 35. miesto Samuel Žabka 
- Inés Bilinová, 37. miesto Sebas-
tián Horváth - Nina Bilá.

Aj naše členky mládežníckeho 
Ladys Clubu pod vedením Kláry 

Purtzovej boli úspešné. Na Maj-
strovstvách Slovenskej únie ta-
nečného športu v Žiline 19.3.2016 
v súťaži Choreopohára obsadili 
finálové 2. miesto v choreografii 
Lucie Šajtlavovej a Kláry Purtzovej 
pod názvom Fuego sensual.

Dňa 2. apríla 2016 sa zúčastnil 
juniorský pár Sebastián Marek 
- Laura Pittnerová bodovacej sú-
ťaži JUN.II.D v Ružomberku, kde 
obsadili v ŠT tancoch 20.miesto, 
v LAT 14. miesto. V 1. kole Sloven-
ského pohára obsadili v ŠT 19. 
miesto, v LAT 27. miesto.

Dňa 10.4.2016 na pozvanie 
TŠK pri TŠ SOUL Prešov sa čle-
novia JUNIOR klubu zúčastnili 

44.ročníka bodovacej súťaže o 
Šarišský pohár   v Prešove. V ka-
tegórii JUN.I.D obsadili semifiná-
lové 8. miesto v ŠT i LAT Jakub 
Solár - Nina Podolinská, 14.miesto 
Samuel Žabka - Inés Bilinová, 15. 
miesto Sebastián Marek - Laura 
Pittnerová a 19. miesto Sebastián 
Horváth - Nina Bíla.

Dňa 9.4.2016 usporiadal TK 
Kesel Bardejov Hobby súťaž o po-
hár KESEL CUP 2016 v Bardejove. 
V Hobby súťaži dievčat do 9 rokov 
obsadili z celkového počtu 14 
dievčat 4. miesto Laura Lešková a 
6. miesto Júlia Benková.

  Gertrúda Scholtzová 
 trénerka  

Úspešní tanečníci

Členkám Ladys Clubu sa darilo.

Úspechy našich karatistov.
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V  najvyššej lyžiarskej súťaži Slovenska detí 
do 11 rokov, ktorou je  Slovenský pohár predžia-
kov - Rossignol Cup 2016, sa v kategórii mlad-
šie predžiačky umiestnila na prvom mieste Mia 
Chorogwická. Mladučká lyžiarka iba vo veku 9 
rokov ukázala svoje kvality a dravosť, ktorými si 
zároveň vybojovala víťazstvo aj vo Východoslo-
venskej lige a  v Tatranskej lige sa umiestnila na 
výbornom 3. mieste.

Z chlapcov sa v kategórii mladších predžia-
kov najviac darilo Maximiliánovi Brutovské-
mu a  v  kategórii starších predžiakov Marekovi 
Kapolkovi.  

V náročnej konkurencii žiakov si v rámci pre-
tekov Slovenského pohára žiakov Respect Cup 
2016 vybojoval vo svojej kategórii mladších 
žiakov vynikajúce tretie miesto Martin Uličný. 
Martin získal aj 3. miesto na Majstrovstvách 
SR žiakov v  obrovskom slalome, 5. miesto na 
medzinárodných pretekoch v  Slovinsku a  stal 
sa víťazom Východoslovenskej ligy vo svojej 
kategórii. Svojimi výkonmi sa nominoval aj na 
ďalšie medzinárodné preteky organizované cez 
FIS v Taliansku. V ostatných kategóriách sa naj-
viac darilo Nine Pažákovej, Martine Husárovej 
a Adamovi Richtarčíkovi.

Vďaka patrí aj ostatným členom nášho od-
dielu, ktorí svojimi výkonmi pre klub vybojovali 
2. miesto v súťaži oddielov v Slovenskom pohári 
predžiakov (zo 45 oddielov z celého Slovenska) 
a 8. miesto v Slovenskom pohári žiakov (zo 48 
oddielov). Držíme palce aj našim mladším čle-

nom v  súťažných kategóriách, ktorí poctivo 
trénovali a pomáhali zbierať body do celkové-
ho hodnotenia oddielov, a  veríme, že budúca 
sezóna naplní ich medailové očakávania a  my 
budeme môcť spoznať ďalších úspešných kež-
marských lyžiarov.

Celkové výsledky jednotlivcov:
Slovenský pohár predžiakov TOP10

1. miesto Mia Chorogwická – mladšie predžiač-
ky

7. miesto Maximilián Brutovský – mladší 
predžiaci

5.  miesto Marek Kapolka – starší predžiaci
 Slovenský pohár žiakov TOP10
3. miesto Martin Uličný – mladší žiaci
8.  miesto Nina Pažáková – mladšie žiačky

Východoslovenská liga TOP3
1. miesto Mia Chorogwická – mladšie predžiač-

ky
2. miesto Maximilián Brutovský – mladší 

predžiaci
1. miesto Barbora Sopková – staršie predžiačky
3.  miesto Marek Kapolka – starší predžiaci
1.  miesto Martina Husárová – mladšie žiačky
3.  miesto Nina Pažáková – mladšie žiačky
1.  miesto Martin Uličný – mladší žiaci
3.  miesto Dorota Bičárová  – staršie žiačky
3.  miesto Adam Richtarčík – starší žiaci
2.  miesto Andrea Nagyová – juniorky
2.  miesto Roman Nagy – juniori

Tatranská liga TOP3
3. miesto Mia Chorogwická – najmladšie žiač-

ky
1.  miesto Maximilián Brutovský – najmladší 

žiaci
2.  miesto Ján Jurdik – najmladší žiaci
3.  miesto Martina Husárová – staršie žiačky

Ďakujeme trénerom za skvelo vykonanú 
prácu, a to: Martinovi Chorogwickému, Jarosla-
vovi Štanclovi, Martinovi Trajčíkovi, Ivanovi Na-
gyovi, Danke Ferulíkovej a  Branislavovi Pažáko-
vi a všetkým aktívnym členom, ktorí pomáhali 
pri fungovaní klubu a organizovaní pretekov, 
ale aj v inej činnosti na lyžiarskom svahu i mimo 
neho.  A. Jurdíková

  Foto: M.  Olekšáková

Výborné výsledky mladých lyžiarov

V sezóne 2015/2016 sa členovia nášho lyžiarskeho oddielu MŠK 
Kežmarok zúčastňovali pretekov v zjazdovom lyžovaní organi-
zovaných Slovenskou lyžiarskou asociáciou, Východosloven-
ským lyžiarskym zväzom a  pretekov Tatranskej lyžiarskej ligy, 
ktorá je súťažou detí základných škôl v podtatranskom regióne. 

Naši mladí lyžiari s Petrou Vlhovou a Adamom Žampom.

Praktickou výhodou bicyklov budú blatní-
ky, kryt na reťaz, zvonček a vpredu košík na 
batoh. 

Dôvod, prečo Vlk, ktorý nikdy nespí roz-
behol túto kampaň je, že chýbajú financie. Z 
príspevku priaznivcov zakúpi potrebné kom-

ponenty, ako sú brzdy, a dostane bicykle do 
technického stavu spôsobilého zdieľaného 
používania. Doplní tiež dielňu, dokončí a roz-
miestni stojany po meste... 

Viac sa dočítate na www.zltebicykle.sk. 
 Dominik Jakub

Žlté bicykle

Už nechcete čakať v zápche, na semaforoch, nebaví vás to a chce-
te byť všade rýchlo? Okej, nech sa páči, tu je bicykel. Iniciatíva Vlk, 
ktorý nikdy nespí prišla so zaujímavou kampaňou: zdieľané žlté 
bicykle. Budú po celom našom meste a keď budete potrebovať, 
jednoducho si ho požičiate na sídlisku a rýchlo sa odveziete, napr. 
na vlakovú stanicu, za kamarátom alebo zájdete na nákup. 
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inzercia, spomienky

PREDAJ
• Predám pšenicu. 0911 280 490.
• Predám 1- izbový byt v Kežmarku na síd-
lisku Sever. 0908 179 371.
• Prebytky okrasných drevín za znížené 
ceny ponúkam na Michalskej 23. 
Stála ponuka vonkajších bonsajov. 0907 
315 187.
• Lacno predám biele interiérové dvere 
rôznej šírky. 0918 405 225.S
• Predám pozemok v obci Hradisko, rozlo-
ha 498m2. 0907 158 177.

ZAMESTNANIE
• Prijmeme čašníčku do penziónu-reštau-
rácie Hidalgo. 0907 940 306.
• Hľadáme opatrovateľku k našej 
89-ročnej mame v Kežmarku na 2-3x v me-
siaci na sobotu a nedeľu v dobe od 7:00 do 
8:30 a 13:00 do 14:30, 18:00 do 19:30. Ko-
rektné jednanie, odmena 2,50€/hod. +421 
948 808 422, vypoctovelisty@email.cz.

INÉ
• Nátery striech. Lacno, kvalitne. 0907 
673 941.
• Kvalitné nátery striech, lacno. 0907 
545 258.
• Na počkanie opravím bicykel, kočík, 
nabrúsim náradie a iné.
Imsport – OPRAVA BICYKLOV,
SKISERVIS A SLUŽBY. 0905 434 153,
www.imsport.net.  P-34/15

Riadková 
inzercia

Dňa 24. mája uplynie už 5 rokov, 
odkedy nie je medzi nami náš drahý 
ocko Ján Pavela.

Mal ľudí 
veľmi rád a  bol 
šťastný, keď mo-
hol prispieť k  ich 
spolupatričnos-
ti. Písal básnič-
ky, organizoval 

plesy, zábavy, stretnutia, snažil sa 
spríjemňovať život druhým a  roz-
veseľovať ich. Mal rád prírodu  a bol 
športovec, najmä futbalista. Zbieral 
výstrižky z novín a spolu s fotografia-
mi vytvoril album o histórii futbalu. 
V  dôchodku pôsobil ako tréner ma-
lých futbalistov pri ZŠ Nižná brána.

V rokoch 1968 – 1985 bol tajom-
níkom MNV v Kežmarku. Písal aj Kro-
niku mesta, vydal 11 kníh.

S úctou a láskou spomínajú dcéry 
a syn s rodinami.

Dňa 23. Mája uplynie 6 rokov čo 
náš plný optimizmu, života a  lásky 

opustil drahý 
manžel, otec 
a dedko Ladislav 
Bretz. 

P l a m i e n o k 
sviečky na hrobe 
horí, odišiel si, 

no srdce stále bolí. S kyticou kvetov 
i  dnes prídeme, lebo v  naších srdci-
ach navždy ostaneš. 

S  bolesťou v  srdci spomínajú 
manželka, deti Beátka a Ladislav s ro-
dinami. 

Dňa 15. mája 
uplynie 25 rokov 
od úmrtia Štefa-
na Demjaniča. 
Kto ste ho po-
znali a  mali radi, 
venujte mu spo-

lu s nami tichú spomienku. 
S  láskou spomína smútiaca rodi-

na.

V júni uplynie 
14 rokov od úmr-
tia manžela, otca, 
dedka a  brata 
JUDr. Antona 
Babjaka. Kto ste 
ho poznali a mali 

radi, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína smútia-

ca rodina.

Dňa 30. mája 
si pripomenieme 
10. výročie, čo 
nás navždy opus-
tila naša drahá 
mama a babka 

Ľudmila Demjaničová. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú dcéry 
a syn s rodinami.

Dňa 31. mája 
uplynie 6 rokov 
od úmrtia nášho 
drahého brata 
a strýka Mirosla-
va Demjaniča. 
Kto v  srdci žije, 

ten neumiera. 
S láskou a úctou spomína smútia-

ca rodina. 

 Čas plynie ako tichej rieky prúd,
 no nám nedovolí na Teba zabud-

núť.
Dňa 9. mája 2016 uplynie 40 ro-

kov od chvíle, čo 
nás navždy opus-
til ĽUDOVÍT NA-
DÁNYI z Kežmar-
ku - Pradiarne.

S láskou a 
úctou spomínajú manželka Mária a 
dcéry Mária, Lýdia, Zlatica a Tatiana 
s rodinami.

Len kytičku kvetov Ti na hrob mô-
žeme dať. Zapáliť sviečku a  s  láskou 
spomínať.

Dňa 12. mája uplynú tri roky, čo 
si nás náhle opustila, naša mamka, 

manželka, babka 
Anna Saksová. 
Tí, ktorí ste ju po-
znali, venujte jej 
tichú spomienku.

S p o m í n a 
manžel, dcéra, vnúčatá, zať a ostatná 
rodina.

Raz slzy vyschnú, prebolia žiale, 
no Ty v našich srdciach budeš žiť stále. 

Dňa 7. mája 
2016 uplynie 20 
rokov, čo nás na-
vždy opustil náš 
milovaný manžel, 
otec, dedko Ján 

Vojtičko. Tí, ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku. 

S láskou spomína manželka Eva, 
dcéra a synovia s rodinami.

Dňa 30. apríla uplynulo 30 rokov, 
čo nás navždy opustila naša milova-
ná mamka, babka Grétka Figlárová, 

rod. Tardiková. 
Odišiel človek 
s veľkým srdcom, 
rýchlo a  bez roz-
lúčky. Kto ste ju 
poznali, venujte 
jej tichú spo-

mienku a modlitbu.
S  láskou spomína dcéra Majka 

s rodinou a syn Janko.

Spomienky
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4/2016 šport

ŠPORTOVÉ PODUJATIA
VÝSLEDKY – MAREC/APRÍL 2016

Dátum Druh športu Športové tímy Výsledné skóre
19.03.2013 Volejbal ženy KV MŠK OKTAN KK - TJ Slávia TU Zvolen 3:0
16.03.2016 Futbal dorastenci OŠK Spišský Štvrtok - MFK KK 1:2
19.03.2016 Hokejbal dospelí ImperialVitamins Martin - MŠK Mimisolar KK 4:2
20.03.2016 Volejbal Kadetky ŠK ELBA PO - KV MŠKOKTAN KK 3:1; 3:1
20.03.2016 Futbal dospelí MFK KK - TJ Družstevník Vyšný Mirošov 1:5
23.03.2016 Volejbal ženy TJ Slávia TU Zvolen - KV MŠK OKTAN KK 1:3
26.03.2016 Hokejbal dospelí MŠK Mimisolar KK - HBK Kometa Vrútky 4:2
27.03.2016 Futbal dospelí MŠK Spišské Podhradie - MFK KK 0:0
30.03.2016 Volejbal ženy UKF Nitra - KV MŠK OKTAN KK 3:2
02.04.2016 Volejbal ženy KV MŠK OKTAN KK - UKF Nitra 3:0
02.04.2016 Basketbal kadeti BK Nitra - BK MŠK KK 94:33
02.04.2016 Futbal dorastenci MFK KK - FK Prakovce 1:2
02.04.2016 Futbal starší žiaci TJ Slavoj Spišská Belá - MFK KK 0:9
02.04.2016 Hokejbal dospelí Leaders Ružinov - MŠK Mimisolar KK 3:6
03.04.2016 Volejbal Kadetky KV MŠK OKTAN KK - KV Spišská Nová Ves 0:3; 0:3
03.04.2016 Basketbal muži BK Štart BA - BK MŠK KK 83:60
03.04.2016 Basketbal kadeti BSC BA - BK MŠK KK 83:52
03.04.2016 Futbal dospelí MFK KK - OŠK Fintice 7:0
03.04.2016 Hokejbal dospelí Leaders Ružinov - MŠK Mimisolar KK 4:3
06.04.2016 Volejbal ženy UFK Nitra - KV MŠK OKTAN KK 0:3
09.04.2016 Volejbal ženy KV MŠK OKTAN KK - UKF Nitra 3:0
09.04.2016 Volejbal juniorky KV MŠK OKTAN KK - KV KE 0:3; 0:3
09.04.2016 Futbal dorastenci TJ Tatran Ľubica - MFK KK 0:2
09.04.2016 Futbal starší žiaci FK Družstevník Plavnica - MFK KK 0:3
09.04.2016 Hokejbal dospelí MŠK Mimisolar KK - Leaders Ružinov 3:2
10.04.2016 Futbal dospelí OFK Tatran Kračúnovce - MFK KK 0:0
10.04.2016 Hokejbal dospelí MŠK Mimisolar KK - Leaders Ružinov 4:1

MESTSKÝ  ŠPORTOVÝ KLUB KEŽMAROK 
53-ročné TANEČNO ŠPORTOVÉ CENTRUM TEMPO, o.z. MŠK 

Kežmarok 
MESTSKÝ ÚRAD Kežmarok 

   
Vás srdečne pozývajú na už tradičnú súťaž v športovom tanci 

s medzinárodnou účasťou   

POHÁR PRIMÁTORA MESTA KEŽMAROK OPEN 2016 
29. ROČNÍK ĽANOVÝ KVIETOK OPEN 

DEŇ DETÍ  HOBBY SÚŤAŽ 
   

Dňa 28. mája 2016 – sobota
v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka   /VÚ / vchod zozadu  

 z ulice  Nižna brána  17,  Kežmarok

Program súťaží :
9.00  hod.: Deň detí hobby súťaž detí a juniorov od 7 do 14 rokov. 
Vyhlásenie výsledkov finálových párov HOBBY SÚŤAŽE  - DEŇ DETÍ.   
10.30 hod.: slávnostné otvorenie 29. ročníka ĽANOVÝ KVIETOK 
2016 Detským klubom CHILDRENIEK.     
10.35 – 17.30 hod.: bodovacie súťaže  juniorov I D, II.D, II.C,
dospelých v  tr. D, C , B, ŠTT -  LAT  tancoch           
Vyhlásenie výsledkov bodovacích súťaži  finálových párov 29. 
ročníka ĽANOVÝ KVIETOK 2016. V prestávkach vystúpia deti, juniori, 
členovia TŠC TEMPO MŠK Kežmarok a TK BRILANT  ZUČ Kežmarok. 
18.00 – 19.30  hod.: GALAPROGRAM  - POHÁR PRIMÁTORA MESTA 
Kežmarok.
Pohárová súťaž  finálových párov MSR dospelých  a juniorov s me-
dzinárodnou účasťou z Poľska, Maďarska a zo Slovenska.
 V prestávke vystúpia členovia TK BRILANT ZUŠ Kežmarok a TŠC 
TEMPO MŠK KK.  
 Slávnostné vyhlásenie víťazov o POHÁR PRIMÁTORA MESTA 
Kežmarok OPEN 2016 juniorov a dospelých v ŠT a LAT tancoch .Ceny 
odovzdá  primátor mesta Kežmarok . 
Exhibičné vystúpenie víťazov.  

Celodenné vstupné: dospelí 7 eur, deti 3 eurá. 

Program - Futbal
Dátum Deň Čas Kategória Športové tímy

01.05.2016 Ne 16:30 Dospelí MFK KK - FK Slovan Kendice

07.05.2016 So 14:00 Dorast ŠK Spišské Podhradie - MFK KK

07.05.2016 So 10:00 Starší žiaci Spojená škola Lendak - MFK KK

07.05.2016 So 11:45 Mladší žiaci Spojená škola Lendak - MFK KK

08.05.2016 Ne 16:30 Dospelí KF-SIM Raslavice - MFK KK

14.05.2016 So 14:00 Dorast MFK KK - OŠK Rudňany

14.05.2016 So 10:00 Starší žiaci MFK KK - ŠK Nová Ľubovňa

14.05.2016 So 11:45 Mladší žiaci MFK KK - ŠK Nová Ľubovňa

15.05.2016 Ne 16:30 Dospelí MFK KK - TJ Družst. Radvaň/Laborcom

21.05.2016 So 14:00 Dorast MFK KK - TJ Slovan Smižany

21.05.2016 So 10:00 Starší žiaci MFK KK - MŠK Slavoj Spišská Belá

21.05.2016 So 11:45 Mladší žiaci MFK KK - MŠK Slavoj Spišská Belá

22.05.2016 Ne 17:00 Dospelí FK Svit - MFK KK

28.05.2016 So 14:00 Dorast ŠK Tatran Spišské Vlachy - MFK KK

28.05.2016 So 10:00 Starší žiaci MFK KK - Fk Držstevník Plavnica

28.05.2016 So 11:45 Mladší žiaci MFK KK - Fk Držstevník Plavnica

29.05.2016 Ne 17:00 Dospelí MFK KK - F.O.AJAX Pakostov
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školy

Každý rok v jarných mesiacoch pod kolesami 
áut zahynú stovky žiab, ktoré opúšťajú svoje zi-
moviská v lesných porastoch a tiahnu k brehom 
vodných plôch, kde kladú vajíčka. V mnohých prí-
padoch im trasu pretínajú cestné komunikácie, 
preto nie všetky dorazia do cieľa svojej cesty. Na 
úseku štátnej cesty III/5378 severne od rybníkov 
pri obci Mlynčeky je každý rok ohrozená ropucha 
bradavičnatá (Bufo bufo) a skokan hnedý (Rana 
temporaria) Z  roka na rok v  tejto lokalite žiab 

ubúda, a tak bolo nevyhnutné znížiť úhyn týchto 
vzácnych živočíchov. Žaby musia prejsť cez cestu 
v dĺžke asi 1,5 km, kde často jazdia autá, a z toho 
dôvodu bolo nutné spraviť isté opatrenia, ktoré 
by predišli väčšiemu úhynu spomínaných obojži-
velníkov. Postavili sa fóliové zábrany a  následne 
ich bolo treba prenášať cez cestu. Spoločenská 
hodnota migrujúcich žiab je u ropuchy bradavič-
natej (Bufo bufo) 165,97 €, u skokana zeleného 
(Rana esculenta) 165,97€, u skokana hnedého 

(Rana temporaria) 99,58 €. Preto bolo 
potrebné monitorovať a prenášať 
tieto chránené obojživelníky cez 
inkriminovaný úsek, aby úhyn 
bol čo najmenší.

V sobotu 9. 4. 2016 sa zišlo, pod vedením pe-
dagógov Mgr. Terézie Stanovej a Mgr. Ivany Hal-
činovej, okolo 20 dobrovoľníkov vo veku od 5 do 
16 rokov, takmer všetko žiaci ZŠ Nižná brána Kež-
marok. Na pomoc prišiel aj otecko s troma deťmi. 

Žiaci počítali každého jedinca , zbierali ich do 
vedier a prenášali cez cestu, potom ich vypúšťa-
li do rybníka. Podarilo sa im preniesť okolo 300 
kusov obojživelníkov. Medzi nimi sa vyskytli aj 
dve kunky, rosnička zelená a dva mladé jedince 
mlokov.

„Žabí záchranári“ s blaženým pocitom odchá-
dzali domov, že prospešne strávili víkend, získali 
cenné skúsenosti a  zároveň mohli prispieť k  zá-
chrane života týchto užitočných a  zaujímavých 
tvorov.                                                        

 Lívia Joppová

Žiaci z Nižnej brány pomáhali pri  záchrane migrujúcich žiab

Naša škola Základná škola Dr. Danie-
la Fischera sa rozhodla zapojiť v  školskom 
roku 2015/2016 do výchovno-vzdelávacieho 
ekoprogramu a  dať priestor na rozvoj tvori-

vého a kritického myslenia, k zlepšeniu me-
dziľudských vzťahov a  atmosféry prostred-
níctvom spolupráce na spoločných cieľoch. 
Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia re-
álne potreby svojej školy a okolia, čím napo-
máhajú k pozitívnej zmene aj samého seba.

Školy, ktoré sa opakovane zapájajú do 
programu, si s každým novým certifikačným 
obdobím vyberú novú prioritnú tému. Rea-
lizácia programu je tak v každom certifikač-
nom období zameraná iným smerom, práce 
a aktivity na programe sa neopakujú, ale vzá-
jomne sa prelínajú a činnosť tak získava na 
rozmanitosti a pestrosti. 

Postupujeme podľa metodiky 7 krokov. 
Keď ju splníme, môžeme sa uchádzať o vlaj-
ku siete Eco-schools a certifikát Zelená škola.

Máme za sebou tri kroky. Zvolili sme si Ko-
légium ZŠ– akčnú skupinu programu, ktorú 
tvoria učitelia, žiaci, rodičia, nepedagogický 
personál.

 Bol vykonaný environmentálny audit ško-
ly, pomocou ktorého sme zistili slabé i  silné 
stránky, a  na základe zistení sme si  zvolili 
tému voda.

Vytvorili sme environmentálny akčný plán 
vzdelávacích aktivít na certifikačné obdobie. 
Cieľom je znížiť spotrebu vody o 2 - 5% do 
júna 2017 a zvýšiť povedomie u žiakov. 

Štyri aktivity EAP už máme splnené. Vy-
tvorili sme si hliadky, tzv. Kvapky, trojice žia-
kov, ktoré kontrolujú kohútiky batérií v  trie-
dach, vo WC raz týždenne.

Žiaci spolu s učiteľkami vytvorili spevníky 
s piesňami o vode, ktoré využívame na hodi-
nách hudobnej výchovy.

Zorganizovali sme Deň otvorených dverí s 
názvom Putujeme za kvapkou. (Z Dňa otvo-
rených dverí nájdete príspevok na str. 18 – 
poznámka redakcie). 

Školský klub sa tiež zapojil a vytvoril z od-
padového materiálu (obaly od jogurtov) zau-
jímavé produkty. 

 Soňa Kriššáková
 koordinátorka Zelenej školy

Sedem krokov k Zelenej škole

Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a sprá-
vania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všet-
ko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelá-
vacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola. 

Ilustračná fotografia.

Ilustračná fotografia.
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Dňa 7. apríla sme si pripomenuli Svetový deň zdravia. 
Svetová zdravotnícka organizácia každoročne vyhlasuje 
tému, ktorej bude venovaný. Témou upozorňuje na určité 
aspekty zdravia, ktorým treba venovať pozornosť. Tento rok 
to bola téma Diabetes mellitus – cukrovka. Poradenské cen-
trum RÚVZ v Poprade uskutočnilo výjazdovú akciu, pri ktorej 
merali hladinu cukru z krvi v Tescu v Kežmarku.

29. apríl 2016 - vyvrcholil 10. ročník programu EDUCATION 
- projektu na zlepšenie úrovne odborného vzdelávania na Slo-
vensku Deň podpory remesiel a jeho propagáciu medzi žiakmi, 
zamestnávateľmi a  rodičmi pod vedením  Braniho Grühlinga. 
V Trenčíne sa tohto roku súťažilo v ôsmich kategóriách: maliar, 
murár, cukrár, florista, servírka, barista, kaderník a vizážista.

V utorok 12. apríla sa v Hoteli Hviezdoslav stretlo 34 zá-
stupcov Asociácie historických hotelov Slovenska, aby si 
prehĺbili vedomosti v spoločenskej etikete a diplomatickom 
protokole. Školiteľka V. Štupáková sa venovala pojmom 
etiketa, slušnosť, zdvorilosť, takt, asertivita a  diplomatický 
protokol. Riaditeľka hotela S. Holopová sa venovala spolo-
čenskej etikete a protokolu spoločenských podujatí v hote-
lových a reštauračných zariadeniach aj smerom k personálu.

 V roku 2015 bolo v okrese Kežmarok 128 ubytovacích za-
riadení s kapacitou 1 202 izieb, 3 386 lôžok a 850 miest na voľ-
nej ploche. Služby využilo 57 549 návštevníkov, z nich 71,3 % 
boli slovenskí návštevníci. Zahraniční návštevníci tvorili 28,7 % 
a do okresu pricestovali prevažne z  Českej republiky, Poľska, 
Nemecka a Maďarska. Priemerná cena za jedno prenocovanie 
dosiahla 18,28 eur. Priemerný počet prenocovaní na jedného 
návštevníka bol 2,6 noci. Celkové tržby v  okrese dosiahli 2,8 
mil. eur.

Dňa 6.4.2016 2016 prebehlo v základných školách Testo-
vanie 9-2016. Testy z matematiky a zo slovenského jazyka pí-
salo v Základnej škole Dr. D. Fischera 87 žiakov,  v Základnej 
škole Grundschule 40 žiakov a v Základnej škole Nižná brána 
55 žiakov. O výsledkoch Testovania 9-2016 vás budeme in-
formovať.

15.4.2016 sa konalo v  Kežmarku v Dome stretávania Kar-
patskonemeckého spolku na Slovensku regionálne zasadnutie 
regiónu Horný Spiš. Okrem prerokovania pravidelných bodov 
programu sa zaoberalo aj súťažou v prednese prózy a poézie 
v nemeckom jazyku. Víťazi jednotlivých kategórií z miestnych 
organizácií postúpia na regionálne kolo, ktoré sa bude ko-
nať 17.5.2016 v Dome stretávania v Kežmarku o 9.00 hod. 19. 
- 20. mája sa bude konať celoslovenské kolo v ZŠ Grundschule 
v Kežmarku.

Kežmarská informačná agentúra a  mestský úrad, odbor 
marketingu vyzývajú organizátorov kultúrnych, športo-
vých a iných spoločenských a charitatívnych podujatí, ktoré 
sa budú konať v tomto roku v Kežmarku, aby sa zapojili do 
propagácie svojich akcií prostredníctvom spoločného ka-
lendára podujatí na internetovej stránke www.kezmarok.sk/
podujatia.

Oprava
V čísle 3 Novín Kežmarok, ktoré vyšli 1. 4. 2016 sme v článku  

Oznámenie na strane 26 nesprávne uviedli cenu za odovzdanie 
odpadu na zbernom dvore. Správne znenie je: za drobný sta-
vebný odpad zaplatí občan 1,5 centa za kilogram, nie ako sme 
uviedli 1,5 eura za kilogram. Za chybu sa ospravedlňujeme. 

 Redakcia

Varovanie obyvateľstva  je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej 
ochrany. Je vykonávané  varovnými signálmi  uskutočňovanými pro-
stredníctvom sirén a doplnené hovorenou informáciou. 

Zvuk sirény znamená vždy nejaké nebezpečenstvo. Upozorňuje oby-
vateľov   na to, že  môže dôjsť alebo už došlo k mimoriadnej udalosti, 
ktorá ohrozuje životy a zdravie občanov, majetok a životné prostredie.  

V meste Kežmarok bola v roku 2015 vybudovaná nová varo-
vacia sieť civilnej ochrany.  Pozostáva zo šiestich elektronických 
sirén. Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania 
elektronických sirén bude v roku 2016 vykonané dňa 10. 06 .2016 
a 09. 12. 2016 o 12.00 hod. 

 Ladislav Melikant
 Úsek: civilná ochrana

Varovanie obyvateľstva – 
varovné signály

VAROVNÉ SIGNÁLY CIVILNEJ OCHRANY:

Názov signálu Tón „hovorené slovo“

Povodeň šesťminútový stály tón sirény
„pozor, ohrozenie vodou“ 3x na konci
varovného signálu 

Požiar
dvojminútový kolísavý
tón sirény

„pozor, ohrozenie požiarom“ 3x na konci
varovného signálu

Ohrozenie čpavkom
dvojminútový kolísavý
tón sirény

„pozor, ohrozenie čpavkom“ 3x na konci
varovného signálu

Ohrozenie chlórom
dvojminútový kolísavý
tón sirény

„pozor, ohrozenie chlórom“ 3x na konci
varovného signálu

Chemický poplach
dvojminútový kolísavý
tón sirény

„pozor, chemické ohrozenie“ 3x na konci
varovného signálu

Radiačný poplach
dvojminútový kolísavý
tón sirény

„pozor, radiačné ohrozenie“ 3x na konci
varovného signálu

Vzdušný poplach 
dvojminútový kolísavý
tón sirény

„pozor, vzdušný poplach“ 3x na konci
varovného signálu

Všeobecné ohrozenie
dvojminútový kolísavý
tón sirény

-------------------

Všeobecné ukončenie dvojminútový stály tón sirény -------------------

Koniec ohrozenia dvojminútový stály tón sirény
„pozor, koniec ohrozenia“ 3x na konci
varovného signálu  

Skúška sirén dvojminútový stály tón sirény

„pozor skúška sirén“ 3x na začiatku
varovného signálu
„koniec skúšky sirén“ 3x na konci
varovného signálu 

dokončenie zo str. 4



inzercia

N Á B Y T O K

DREVONA

DREVONA NÁBYTOK
MICHALSKÁ 73, KEŽMAROK

tel: 0918 605 350
e-mail: 47@drevona.sk

po-pia: 8:30-17:00, So: 8:00-12:00

REA GARY
š95 x d205 x v81 cm
1-lôžko s úložným priestorom

€163

Motor-Car Poprad, spol. s r. o., Partizánska 3800, 058 01  Poprad
tel. č. 052/789 56 01 | kia@motor-car-poprad.sk | tel. č. 052/789 56 01 | kia@motor-car-poprad.sk | www.motor-car-poprad.skwww.motor-car-poprad.sk

Bližšie informácie o ponuke a financovaní sa dozviete u našich predajcov.
Kombinovaná spotreba paliva 3,8 – 6,1 l / 100 km, emisie CO

2
: 99 – 138 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.




