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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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Jún – mesiac poľovníctva
a ochrany prírody

Jún, mesiac poľov-
níctva a  ochrany prí-
rody už tradične patrí 
prezentácii úloh, cie-
ľov a  úspechov poľov-
níctva. Je to obdobie, 
v  ktorom si viac ako 
inokedy v roku uvedo-
mujeme nevyhnutnosť 

a  potrebu ochrany a  zveľaďovania prírody, 
životného prostredia všetkého živého i  ne-
živého v nej najmä preto, že práve v  tomto 
období, v období kladenia mláďat, je príroda 
najkrehkejšia a najzraniteľnejšia. 

Starať sa o prírodu, zveľaďovať a chrániť 
ju nemožno len určité obdobie v roku, je to 
sústavná, každodenná povinnosť každého 
člena každej spoločnosti a zvlášť nás, poľov-
níkov. Túto našu činnosť sledujú a hodnotia 
nielen zainteresované kruhy odborníkov 
či nepoľovnícka verejnosť, ale najmä naše 
deti, ktoré konfrontujú častokrát prázdne 
reči zodpovedných so skutočným stavom 
prírody.

Pýtam sa preto, či my, dospelí a najmä zá-
konodarcovia tejto krajiny, máme čisté sve-
domie v narábaní s odpadkami a vo vytvára-
ní čiernych skládok odpadu, v  rešpektovaní 
rôznych vyhlášok a  nariadení týkajúcich sa 
vypaľovania tráv, umiestňovania nepovole-
ných stavieb v najkrajších chránených záku-
tiach prírody, v spôsobovaní množstva eko-
logických katastrof rôzneho rozsahu a  pod. 
Kedy konečne budeme svedkami exemplár-
neho postihu nezákonných nájazdov počet-
ných skupín za účelom drancovania lesa? 
Tiež sa pýtam, či aj naďalej budeme najmä 
teraz, keď v lese na svet prichádza nový život, 
tolerovať „inváziu“ motorizovaných skupín aj 
v najodľahlejších častiach revírov.

My poľovníci patríme do spoločnosti, 
sme jej súčasťou, spoločnosť nás vníma, re-
aguje na našu činnosť. Nedopusťme preto, 
aby dobrá mienka o  drvivej väčšine poľov-
níkov – ochrancov prírody a  ich záslužnej 
činnosti bola dehonestovaná aktivitami nie-
koľkých tiež poľovníkov - strelcov, ktorých 
odvaha zo dňa na deň narastá. Všetci si mu-
síme uvedomiť, že úlohou každej vyspelej 
spoločnosti je ochrana prírody a zachovanie 
ekologickej rovnováhy. O  to sa pričiňme aj 
my poľovníci, svojou každodennou obeta-
vou prácou. Nedopusťme, aby to bolo inak.

Aj napriek týmto skutočnostiam veríme, 
že všetkých členov našich poľovníckych 
združení budú spájať ušľachtilé ciele založe-
né na dobrých mravoch, že všetci príslušníci 
poľovníckej rodiny si budú ctiť poľovnícke 
tradície a zvyky našich otcov, bez ktorých by 
nám ostali iba panské poľovačky, honba za 
trofejami či divinou.

To všetko nám reálne hrozí, ak nad to 
všetko, nad právo silnejšieho, nad majetkové 
či politické vplyvy nepostavíme zákon nášho 
svedomia overený v praxi. Učiňme tak z úcty 
k  sebe samému a  z  hrdosti na príslušnosť 
k  stavu s  privilégiom chovať, zveľaďovať, 
chrániť a loviť.

 Milan Nevický
 predseda OPK a OkO SPZ Kežmarok 

Od 11. mája máme nového čestného ob-
čana mesta – husľového virtuóza narodeného 
v  Kežmarku, prof. Mikuláša Jelinka. Ocenenia 
Cena mesta udelili Jurajovi Švedlárovi, Detské-
mu folklórnemu súboru Maguráčik, Antonovi 
Vojtičkovi, Jánovi Richtarčíkovi, PhDr. Viere 
Štupákovej, Gertrúde Scholtzovej – Legutkej, 
Ing. Ladislavovi Kieferovi in memoriam, Mgr. 
Ľudmile Bednárovej. Cenu primátora si odniesli 
Jaroslav Šleboda, Mgr. Milan Choma, Vladimír 
Krausz, Boris Oravec, Mgr. Jozef Forberger. 

Atmosféra sa od začiatku niesla v slávnost-
nom duchu. Súčasťou bol kultúrny program, 
počas ktorého vystúpili Marcel Hanáček, Peter 
Pavličko, Michaela Pavlíková, Michaela Buko-
vinská a študenti umeleckých škôl. Kežmarský 
rodák a popredná osobnosť súčasného sloven-
ského interpretačného umenia Profesor Miku-
láš Jelinek predniesol dojemnú reč. „Kežmarok 
ma obdaroval množstvom klenotov, ktoré 
sa stali základom pre celý môj život, pre môj 
charakter, rozvoj talentov, schopností obstáť 
v každej situácii, byť verný životným zásadám,“ 
začal príhovor dnes už 91-ročný Profesor. Pán 
Jelinek pokračoval úvahou o klenotoch v rôz-
nych podobách, ako aj o drahokamoch svojho 
rodiska a  o  charaktere človeka, „pri sčítavaní 
našich životných skúseností však zisťujem, že 
vo všetkom, čo prežívame, sa akoby zrkadlo-
vým obrazom prejavuje náš charakter, naše 

ja, to tvorí základ nášho ľudského bytia. Táto 
ľudskosť je tým pravým, najcennejším kleno-
tom, o  ktorom chcem teraz uvažovať- teraz 
v súvislosti s mojim rodným mestom“, povedal 
Jelinek.

Za všetkých ocenených dostala slovo PhDr. 
Viera Štupáková, „vnútorným chcením je vlast-
ne túžba slúžiť, aj keď to znie možno paradox-
ne, lebo slovo služba nadobudlo rokmi nános 
poníženia či menejcennosti. Môcť slúžiť je však 
privilégium, pocta, vyznamenanie či honor. 
Slúžiť je aj drina, často rehoľa, ale veľké ciele 
nemožno dosiahnuť bez nadmerného úsilia, 
bez odriekania, či sebazaprenia. Môcť slúžiť 
je tiež radosť...“, prihovárala sa divákom pani 
Štupáková, ktorá pracovala na viacerých veľvy-
slanectvách. Slúžiť človeku, alebo blížnemu si 
podľa slov ocenenej žiada daň. „Ak si uvedomí-
me, že bez daní by žiadna spoločnosť nedoká-
zala existovať, pochopíme, že daň je nevyhnut-
nosťou. Tu sa naše snaženie dosahovať vyššie 
ciele spája s  každodennosťou, tou, ktorej je 
v  živote najviac“. V  závere príhovoru poďako-
vala mestu za nový zdroj energie, ktorý pre 
ocenených so sebou slávnostné zastupiteľstvo 
prinieslo. Záznam z  tejto slávnostnej udalosti 
nájdete na webovej stránke Kežmarskej televí-
zie. Prajeme príjemné sledovanie.

 Zuzana Šlosárová 
 Foto: Emília Sedláčiková  

Pribudli osobnosti mesta Kežmarok

V  polovici mája mesto Kežmarok usporiadalo slávnostné 
mestské zastupiteľstvo, to predchádzajúce slávnostné bolo 
v roku 2014. Poslanci ako aj primátor vyberali z návrhov ob-
čanov nominovaných za prácu v športovej, kultúrnej, vzde-
lávacej, školskej, bádateľskej či inej činnosti. 

Predný rad zľava: M. Perignáth, V. Wagner,  A. Pavličková (in memoriam L. Kiefer),  J. Švedlár,  A. Švedlá-
rová  V. Štupáková, M. Jelinek, J. Ferenčák, Ľ. Bednárová,  G. Scholtzová – Legutka, J. Richtarčík,  zadný 
rad zľava:  J. Forberger, M. Choma,  J. Šleboda,  A. Oravec (za syna Borisa), V. Krausz.
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13. – 15. júna sa budú konať Letné predajné trhy 2016 
v Kežmarku.

Dnes, prvého júna začínajú s obnovou, ktorá bude prebie-
hať počas plnej prevádzky hradu. 

V Liptovskom Mikuláši sa v polovičke apríla konal XXII. Kon-
gres Združenia Euroregiónu Tatry, ktorý viedol jeho predseda 
Ján Ferenčák. Po zhodnotení minulého roku riaditeľka EZÚS 
A. Pyzovská všetkých oboznámila s  úlohami na tento rok. 
Toto zoskupenie organizuje a  riadi cezhraničné opatrenia 
s finančným príspevkom Európskej únie a je zložené z dvoch 
členov – Združenie Euroregión Tatry (na slovenskej strane) 
a Zväzok Euroregión „Tatry“ (na poľskej strane). 

Popradská nemocnica otvorila v roku 2014 lôžkové urolo-
gické oddelenie. Reagovala tak na absenciu zdravotnej starost-
livosti urologického typu v  spádovej oblasti okresov Poprad 
a Kežmarok s približne 170-tisíc obyvateľmi. Od poskytovania 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti postupne prešli na jed-
nodňovú a ústavnú zdravotnú starostlivosť. Kým za 6 mesia-
cov roku 2014 vykonali na oddelení 366 operačných výkonov, 
v roku 2015 to bolo 898 a za necelé 4 mesiace tohto roku vyko-
nali lekári 340 operácií.

Do konca mesiaca ešte môžete prihlasovať deti do 
16 rokov do ankety Detský čin roka. Ak vás zaujal príbeh, 
udalosť či čin, ktoré si zaslúžia pozornosť, dajte o tom vedieť 
na adrese OZ Detský čin roka, Ševčenkova 21, 851 01 Bra-
tislava, alebo na www.detskycin.sk. 16. ročník projektu sa 
koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja 
Kisku a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR.

Dňa 26. 6. sa uskutoční 22. ročník hasičskej súťaže O putov-
ný pohár primátora mesta Kežmarok. Je to súťaž dobrovoľných 
hasičských zborov v požiarnom útoku s vodou v kategóriách 
muži a ženy. Súťaž sa uskutoční dopoludnia na futbalovom 
štadióne a propozície vydá usporiadajúci DHZ (dobrovoľný 
hasičský zbor). Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany 
Kežmarok sa podieľa na organizovaní tohto podujatia a de-
leguje svojho zástupcu a rozhodcov. Vlani sa akcie zúčastnilo 
11 družstiev mužov a 5 družstiev žien.

Projektu kampus sú naklonení vedenie mesta aj riaditeľky 
stredných škôl. Dve budovy Hotelovej akadémie Otta Bruck-
nera patria zriaďovateľovi školy Prešovskému samosprávne-
mu kraju. Tie chce mesto vymeniť za budovy v areáli býva-
lých kasární. PSK bude vlastníkom bývalých kasární a bude 
môcť do objektov investovať. Kežmarskí poslanci návrh zá-
meny nehnuteľností schválili, 25. apríla zasadalo zastupiteľ-
stvo PSK, ktoré rokovalo aj o tejto výmene. O výsledku vás 
budeme informovať v ďalšom čísle našich novín.

Dvaja žiaci základnej školy sa hrali na kopci, ktorý poznáme 
pod názvom Štart. Podarilo sa im zo zeme takmer odborným 
spôsobom vyhrabať vzácnu nádobu. Ako nám potvrdila riadi-
teľka múzea E. Cintulová, nádoba je stará 2 000 rokov a je vo 
vynikajúcom stave. Ešte šťastie, že máme u nás také uvedome-
lé a vzdelané deti.

MsZ vyčlenilo z rozpočtu financie na rekonštrukciu sociál-
nych zariadení v ZŠ svätého Kríža. Časť školy bude prerobená 
na materskú školu. Oddelenie územného plánu, životného 
prostredia a  stavebného poriadku mestského úradu už vy-
pracovalo potrebné projekty, teraz ich už treba len schváliť.

 Pokračovanie na str. 26

Štyri a pol kilometra. Čo mys-
líte, je to veľa alebo málo? Taká 
vzdialenosť sa dá pešo prejsť za 
hodinku, auto ju zdolá za oka-
mih. Ale navŕtať 4,5 km dier do 
meter hrubých kamenných mú-
rov, to už je niečo iné. A práve 
toľko navŕtala firma, ktorá opra-
vovala Grundschule.

Zveľaďovať mestský
majetok
Škola vyhlásila havarijný stav. 

Mokré múry i zatuchlina nepro-
spievali zdraviu žiakov a  pedagó-
gov ani historickej budove, ktorá 
je v  správe mesta. Našťastie sa 
mesto k  svojmu majetku posta-
vilo zodpovedne. Podporilo po-
žiadavku školy na Ministerstvo 
školstva SR o  dotáciu, a  tak prišli 
prvé peniaze, 90-tisíc eur. Z vlast-
ných zdrojov, z bežných výdavkov, 
škola preinvestovala necelých 
20-tisíc a mesto prispelo dotáciou 

9 300 eur. Nápomocné bolo aj pri 
prieskume trhu, pri výbere firmy, 
ktorá asanáciu robila, a  projekt 
vypracoval zamestnanec MsÚ Š. 
Zima, čo tiež finančne pomohlo.

Počasie nám prialo
Vlani v novembri začali samot-

né práce a  už je to hotovo. Bolo 
nutné obkopať celú budovu, aby 
sa mohla položiť izolácia z  von-
kajšej strany. Výkopy na niekto-
rých miestach siahali až do hĺbky 
2 metrov. Táto izolácia však uchrá-
ni stavbu od presakovania vody 
z bočných strán, suterén je vlastne 
pod zemou. Z  vnútornej strany 
boli steny navŕtané do hĺbky jed-
ného metra a  vyplnené hmotou, 
ktorá zabráni presakovaniu vlh-
kosti. Tá istá technológia už bola 
a  ešte bude použitá aj pri rekon-

štrukcii hradu, ktorý stojí neďale-
ko.

To nik nečakal
Ako to už býva, keď začneme 

s  rekonštrukciou, môže nás niečo 
prekvapiť. Pri obkopávke budovy 
bolo zistené, že je veľmi poškode-
né potrubie, ktoré odvádza strešnú 
vodu, a  steny budovy zamokali aj 
z  tohto zdroja. Bolo potrebné uro-
biť novú kanalizáciu, odstrániť sta-
rú. Ďalší problém sa objavil v zadnej 
časti budovy. Keď pršalo, začalo vy-
tláčať splaškovú vodu do WC v su-
teréne. Bol potrebný nový kanál na-
pojený na nižšie položenom mieste. 
To boli nepredvídané situácie, ktoré 
bolo potrebné riešiť. Mesto po-
mohlo aj v krízových situá ciách.

Správne rozhodnutie
Problémy boli odstránené, 

asanácia budovy dokončená. Už 
po pár týždňoch od začatia prác 

bolo jasné, že rozhodnutie takto 
asanovať budovu bolo správne. 
V priestoroch zmizla vlhkosť a máte 
pocit, že ste v  novopostavenej 
stavbe. Stovka detí, ktoré tu trávia 
popoludňajšie hodiny v  školských 
kluboch, ako aj temer 500 žia-
kov, ktorí sa dopoludnia striedajú 
v učebniach hudobnej a technickej 
výchovy i v kuchynke, sú za túto 
opravu veľmi vďační rovnako ako 
pedagógovia a  ostatní pracovníci 
školy. 9. mája bola asanovaná časť 
školy odovzdaná. Za zriaďovateľa 
sa odovzdávania zúčastnili primá-
tor J. Ferenčák, prednosta K. Gurka 
a vedúca odd. školstva I. Staníková, 
za štátnu správu Kvetoslava Koma-
nická z odboru školstva Okresného 
úradu v Prešove. 

 E. Sedláčiková
 Foto: -Danbir-

V skratke Obnova historickej budovy

Budova Grundschule.
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V kraji sa zveľadí 29 telocviční

Okrem toho kraj zveľadí 27 
telocviční v stredných školách 
s finančnou pomocou štátu vo 
finančnom objeme 381  340 eur. 

Dotácia od štátu predstavuje 
303 400 eur, spoluúčasť vo výške 
77 940 eur hradí v celom rozsahu 
Prešovský samosprávny kraj. 

Ide o  prostriedky získané 
v  rámci výzvy ministerstva škol-
stva o poskytnutie prostriedkov 
na rozvoj telovýchovy a na do-

stavbu, rekonštrukciu alebo vý-
stavbu novej telocvične alebo na 
ich vybavenie. Krajská samosprá-
va vo febrári podala žiadosti pre 
41 stredných škôl. Komisia vybra-
la celkom 27 škôl, pričom 26 škôl 
získalo dotáciu na vybavenie 
telocviční a sedem na dostavbu 
či rekonštrukciu. Šesť škôl uspelo 
v obidvoch oblastiach. 

Kraj prijal podmienky určené 
ministerstvom a všetky úspeš-
né projekty chce zrealizovať. 
Potrebné spolufinancovanie už 
schválili poslanci krajského par-
lamentu na aprílovom zasadnutí. 

 Veronika Fitzeková
 hovorkyňa PSK 

Čo je nového na úseku od-
padov?

Od začiatku roka platí nový zá-
kon o odpadoch. Najväčšia zmena 
je asi tá, že sa platí za vyvezenie 
stavebného odpadu, kým doteraz 
mali ľudia možnosť ho zadarmo 
odovzdať na zberný dvor technic-
kých služieb. Teraz je to už spoplat-
nená služba, 1,5 centa za kilogram, 
čiže 15 eur za tonu. Ide o  odpad, 
ktorý vzniká pri stavebných úpra-
vách. Keď si ľudia napr. vymieňajú 
okná, prerábajú bytové jadro, od-
pad môžu vyvážať na zberný dvor, 
ale už za poplatok. Tak hovorí zá-
kon.

Nemáte obavy, že začnú 
vznikať čierne skládky? 

Obavy trochu máme. V  Kež-
marku sme väčšie čierne skládky 
zlikvidovali. Teraz sa stretávame 
už len s  tým, že niekto z  auta vy-

hodí za fúrik odpadu alebo vrece 
s  odpadom. Máme pracovníkov 
aktivačných činností a verejno-pro-
spešných služieb, čo je príspevko-
vá organizácia, ktorí tieto odpady 
chodia zbierať.

Ako ste spokojní so sepa-
rovaním odpadu?

Separovanie prebieha už nie-

koľko rokov. Sú ľudia, ktorí odpad 
separujú automaticky, a  sú takí, 
ktorí sa to ešte celkom nenaučili. 
Zvony na zber papiera, skla, plastov 
a kovov sú po meste rozmiestnené. 
Tetrapaky dávame do kovov, nie 
do papiera. O správnom  triedení 
odpadu sa môžu občania dočítať 
na internetovej oficiálnej stránke 
mesta Kežmarok.

Existuje ešte biologický od-
pad. Čo robiť s ním?

Na biologický odpad máme špe-
ciálne nádoby, ktoré mesto zakúpi-
lo z  jedného projektu, a  občania 
ich dostávajú zdarma. Tento odpad 
zvážame tiež v  rámci pravidelných 
zvozov. 

Všimli sme si, že trávnaté 
plochy ste začali kosiť už za-
čiatkom mája...

Áno, tohto roku sme začali za-
včasu. Najskôr sme skosili centrum, 
hlavné ťahy a napokon sídliská. Ko-
senie robia verejno-prospešné služ-
by a sídlisko Juh kosia pracovníci 
pridelení cez úrad práce. Okolo rad-
nice a na Starom trhu zas kosia ak-
tivační pracovníci. Plochy, ktoré 
voláme buriniská, to sú tie, ktoré sa 
kosia naposledy. Ide o okolie Tesca, 
okolo potoka Ľubica a rieky Poprad. 
Do roka zvykneme kosiť 4-krát, ale 
minulého roku to bolo až 5-krát.

Stromy na námestí na nás 
pôsobia dosť smutne, nemajú 
listy...

Orezy sú veľmi citlivé. Momen-
tálne máme profesionálne ošetrené 
stromy. Orezali sme ich na jeseň, 
konkrétne v  centre a na  Starom 
trhu. Takýto rozsiahly orez sa robí 
raz za 3 – 4 roky. Keby sme takto 
nepostupovali, stromy by rástli do 
enormných rozmerov. Za dva me-
siace budú úplne inak vyzerať. 

 Za rozhovor poďakovala: 
 Emília Sedláčiková

Odpady a zeleň v meste

Piateho júna si celý svet pripomenie Deň životného prostredia. Veľmi široká 
problematika zahŕňa mnoho oblastí, jedno je však isté, ako sa budeme sprá-
vať k prostrediu, v ktorom žijeme, tak sa budeme mať. Len na nás závisí, či 
sa budeme môcť napiť zo studničky, či budeme dýchať osviežujúci vzduch.
Na mestskom úrade máme zriadený odbor životné prostredie, ktorý má na 
starosti viac než dosť oblastí. Položili sme pár otázok referentovi územného 
plánu životného prostredia a stavebného poriadku Romanovi Huťovi.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zmodernizuje v  tomto roku telocvične 
v stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti za 1,25 mil. eur.  Viac 
ako 860 000 eur predstavujú investície z vlastných prostriedkov PSK. Najviac 
z tejto sumy, 522 000 eur, smeruje na výstavbu novej telocvične pri Obchod-
nej akadémii v Starej Ľubovni. Z týchto financií sa tiež realizujú rekonštruk-
cia telocvične pri SOŠ na Garbiarskej v Kežmarku (201 000 €), rekonštrukcia 
a zateplenie strechy športovej haly Hotelovej akadémie v Prešove (88 000 €), 
rekonštrukcie telocviční pri SPŠ v Poprade (23 000 €), Obchodnej akadémii 
v Prešove (23 000 €) a SPŠ elektrotechnickej v Prešove (7 000 €). 

Prvé tohtoročné kosenie v meste máme za sebou. Autor: -sedl-
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Začiatok pri radnici
Podujatia mali spoločný za-

čiatok. Na tribúne zatancovali 
malé mažoretky, prihovoril sa 
primátor Kežmarku J. Ferenčák, 
viceprimátor Nového Targu Wal-
demar Wojtaszek a  starostka 
Vrbova Tatiana Faltinová. Svojím 
vystúpením vyrážal dych prí-
tomným hosť podujatia, známy 
športovec Štefan Pčola. Skupina 
dospelých sa potom pobrala na 
otváranie chodníkov, samozrej-
me, na bicykloch a  deti začali 
svoje preteky.

Od najmenších
pretekárikov
Maličké odrážadielka, na nich 

drobučké detičky a  pekelné sú-
stredenie sa. Vyhrať preteky - to 
bol jediný cieľ. Očká detí hovorili 
jasnou rečou. Niet sa čo čudovať, 
mnohé totiž podstupovali svoju 
prvú súťaž v živote. Stoosemnásť 

pretekárov v šiestich disciplínach 
malo rôzne dlhé trasy. Tým naj-
menším v  kategórii baby stači-
lo 300 metrov, starším žiakom 
3 okruhy okolo celého námestia 
po vydláždenej ceste.

Sagan tour u nás
Tohtoročné Jarné cyklistické 

preteky MTB boli prípravou na 
Detskú Sagan tour budúceho 

roka, kde jedno z kôl sa bude ko-
nať v Kežmarku.

Na pretekoch nás milo pre-
kvapil Jakub Vavrošek, mladší 
žiak, ktorý nielen že predbehol 
aj sprievodné vozidlo, idúce vždy 
na začiatku peletónu, ale pridal 
sa aj k starším žiakom a absolvo-
val preteky ešte raz, nesúťažne. 
Dokopy teda prešiel okolo ná-
mestia päťkrát.

Nechajme deti súťažiť a poď-
me sa rýchlo pozrieť na slávnost-
né otváranie najnovšieho cyk-
lochodníka pri hájovni. 

Chodníky pre cyklistov
Cyklistov čoraz viac pribúda, 

mnohí chodia na bicykli do práce 
či do školy, na nákupy. Ako pove-
dal viceprimátor Nového Targu 
Waldemar Wojtaszek, v Poľsku sa 
vlani predalo milión dvestotisíc 
týchto dopravných prostriedkov, 
čo je obrovský nárast. Podrob-
nejšie sa budeme cyklochodní-
kom v našom okolí venovať v bu-
dúcom vydaní. 

Podarilo sa
Hosťami otvárania chodní-

kov boli viceprimátor Nového 
Targu s  manželkou a  starostka 
obce Vrbov, s ktorou nás už spája 
chodník, aj keď je dosť náročný. 
Samozrejme, aj oni absolvova-
li cestu z  námestia po hájovňu 
športovo. W. Wojtaszek svoj vý-
kon okomentoval: „Šiel som na 
požičanom bicykli, ktorý nemal 
prehadzovačku, tak bol do kopca 
trochu problém. Ale podarilo sa.” 

 Text a foto:
 Emília Sedláčiková

Aj keď nás meteorológovia strašili dažďom, nestalo sa. Počasie 23. aprí-
la prialo Jarným cyklistickým pretekom MTB. Pred radnicou sa stretlo 
mnoho súťažiacich, aby si zmerali svoje sily. Bol to deň bohatý na akcie. 
Okrem pretekov bol i oficiálne otvorený úsek cyklochodníka, ktorý nad-
šenci dvoch kolies využívali už od novembra. Pravda, podľa počasia.

Dve akcie s jedným štartom

Zaujímavý projekt zameraný 
na bezpečnosť a  ochranu pri-
niesla Mestská polícia v Kežmar-
ku. Preventívno-bezpečnostný 
projekt, alebo aj Ochrana verej-
ného poriadku ochrancami ve-
rejného poriadku sa bude reali-
zovať v meste od 1. júna. Cieľom 
má byť zapojenie obyvateľov 
do ochrany verejného poriadku, 
bezpečnosti na cestách, živo-

ta, zdravia a majetku občanov. 
Mestskí policajti tak chcú inšpi-
rovať Kežmarčanov, aby neboli 
ľahostajní jeden k druhému, ale 
aby si vedeli včas podať pomoc-
nú ruku. 

Projekt je na báze dobrovoľ-
nej činnosti zúčastnených, kto-
rých cieľom je chrániť verejný 
majetok a snažiť sa dohliadať na 
spoločensky nežiaduce činnos-

ti. Dôležité je vedieť, že linka 
159 je bezplatná a vďaka vašej 
rýchlej reakcii dokážete pomôcť 
a neraz zachrániť to najdôleži-
tejšie, život a  zdravie. Ochran-
covia budú rovnako nápomocní 
aj pri rôznych spoločenských, 
kultúrnych či športových podu-
jatiach. Keďže osveta je veľmi 
dôležitá, budú sa organizovať aj 
prednášky či besedy s občanmi, 

najčastejšie však s deťmi. Práve 
pre nich je pripravený maskot 
mestského policajta, ktorý bude 
vystupovať počas akcií. 

Dobrovoľníci budú mať po-
čas akcií reflexné vesty, pre-
ukazy ochrancov verejného 
poriadku, prípadne budú spolu 
s mestskými policajtmi využívať 
aj služobné vozidlá. 

Skutočne úspešní môžeme 
byť aj my. Stačí sa len správať 
jeden k druhému s úctou a mys-
lieť na to, že cítiť sa bezpečne 
nie je samozrejmosť. A môžeme 
sa rovnako stotožniť aj s  výro-
kom Jeana Jacquesa Rousseaua, 
ktorý pripomína, že „sloboda 
jednotlivca končí tam, kde sa 
začína sloboda druhého.“ 

 
 Text: Daniela Birková

Projekt mestskej polície

Čoraz častejšie si na sociálnych sieťach prezeráme videá, ktoré sú do-
jímavé a podčiarkujú naše správanie sa jeden voči druhému či spo-
ločnosti. V reálnych situáciách však nie vždy vieme presne vystihnúť 
mieru bezpečia či ohrozenia a správne konať. Zachrániť a pomôcť si, 
by nemala byť len fráza, ale reálna činnosť. Preto je veľmi dôležitá 
osveta. S nenápadnou, no účinnou osvetou začínajú už rodičia a svo-
je deti učia základným pravidlám mravnosti a zodpovednosti. 

Pri otvorení cyklochodníka nechýbal ani náš Maguráčik.

spravodajstvo
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9. mája sa na hrade pri pomníku popravených 
hrdinov SNP konala pietna spomienka pri príle-
žitosti 71. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom. 
Zástupcovia mesta, vojenských zložiek položili 
kytice kvetov ako dôkaz toho, že nezabúdame. 
Cestou z hradu sme oslovili staršiu paniu, aby sme 
sa opýtali, prečo prišla. 

„Z  názvu našej spoločnosti 
vyplýva, že spravujeme byty a vy-
rábame teplo. Priamo spravuje-
me zhruba tisíc bytov, ktoré sú vo 
vlastníctve mesta, ale ide aj o byty 
v  osobnom vlastníctve. Našou 
kľúčovou činnosťou je výroba tep-
la. Platby spojené s bývaním obsa-
hujú dôležitú položku – dodávka 
tepla pre ústredné vykurovanie 
a dodávka tepla pre prípravu tep-
lej úžitkovej vody. Tá najviac zaťa-
žuje rozpočet každého užívateľa 
alebo vlastníka bytu, a  preto ide 
o citlivú tému,“ konštatoval Marián 
Bešenej, konateľ Spravbytherm, 
s. r. o.

Priemerné náklady na spot-
rebu tepla pre ústredné kúrenie 
a teplú úžitkovú vodu na jeden byt 
predstavovali vrátane  DPH v  roku 
2012 927,15 € za rok. V roku 2015 
to bolo už len 801,31 €. „Znamená 
to, že absolútna väčšina užívateľov 

bytov má za minulý rok preplatok. 
Z  tisícky bytov, ktorým posiela-
me vyúčtovanie, je viac ako 800 s 
preplatkom. Nedoplatky vyplývajú 
iba z  toho, že niektorí ľudia si za-
budli splniť povinnosť a nezaplatili 
v  niektorom mesiaci zálohu,“ zdô-
raznil Marián Bešenej. Ešte lepšou 
správou je, že na rok 2016 a 2017 
má Spravbytherm priaznivé prog-
nózy. Spoločnosť nakúpila plyn za 
zafixovanú výhodnú cenu. Pri štan-
dardnom počasí a odbere teplej 
úžitkovej vody klesne cena v roku 
2016 na úroveň 770,11 € za jeden 
byt a rok a v roku 2017 dôjde k naj-
výraznejšiemu poklesu a  dostane 
sa na úroveň 693,13 € za byt a rok. 
Hlavným dôvodom je nákup plynu 
za veľmi výhodnú cenu, čiastočne 
sa pod to podpisuje aj zatepľova-
nie bytových domov a  výmena 
okien a spaľovanie drevnej štiepky. 
 (bel)

V utorok 10. mája pri príležitos-
ti Dňa matiek v triede trojročných 
detí Materskej školy K. Kuzmányho, 
pod vedením zanietenej riaditeľky 
a učiteliek a pripravili rodičom ne-
zabudnuteľný program. 

Deti boli oblečené v  roztomilých 
kostýmoch, ktoré pripravili šikovné 
panie učiteľky. Šťastné deti mamkám 

zaspievali, zatancovali a do programu 
zapojili aj prítomných oteckov. 

Usmiate tváre a rozžiarené oči ma-
tiek boli dôkazom spokojnosti a dob-
rej atmosféry. 

Na záver deti darovali mamkám 
namaľované obrazy a  srdiečka so 
sviečkami. 

 Rodičia z MŠ K. Kuzmányho

Chodí sem každý rok. Narodila 
sa síce až v  roku 1948, ale z  rozprá-
vania rodičov a  ostatných členov 
rodiny spišských Nemcov sa dozve-
dela o mnohých zverstvách, ktoré sa 
páchali na obyvateľoch nášho mesta 
a  na jej rodine. Mnohí stratili blíz-

kych, mnohí umreli za to, aby sme 
my mohli v  pokoji žiť. Ešte dnes má 
91-ročná maminka strach len z jedné-
ho: „aby nemecké čižmy znovu k nám 
neprišli“. Je dôležité si pripomínať čo 
to je vojna, aká je nezmyselná a krutá. 
 Text a foto: - sedl-

Na väčšinu čakajú preplatky

Deň Matiek

Nezabúdame

V  budove Karpatsko-nemec-
kého spolku sa v utorok 17. mája 
uskutočnilo regionálne kolo, kde 
súťažili víťazi štyroch okresných 
kôl – Kežmarok, Poprad, Spišská 
Nová Ves a Stará Ľubovňa. Dvad-
saťštyri detí si zmeralo svoje sily. 
Zvlášť je hodnotený prednes po-
ézie a zvlášť prózy.

Samostatne sa koná aj ce-
loslovenské kolo, ktoré je len 
pre žiakov s  národnostným vy-
učovaním nemeckého jazyka. 
To sa konalo v  piatok 20. mája 
v  Grundschule a  stretli sa na 
ňom najlepší zo školských kôl. 

Na Slovensku sa do tejto súťaže 
zapája všetkých päť škôl s  vy-
učovaním nemeckého jazyka: 
Bratislava, Chmelnica, Medzev, 
Stará Ľubovňa, resp. Gelnica 
a Kežmarok. 

Okresné a regionálne kolá 
financuje Karpatsko-nemecký 
spolok a celoslovenské MŠ SR.

Z  Grundshcule v  Kežmarku 
obsadili strieborné pozície Ši-
mon Figlár a Tatiana Lorencovi-
čová. Tretie miesta patria Karin 
Veselej, Kláre Potočnej a Barbore 
Budzákovej.

 -sedl-

Recitovali v nemčine

Na konci mája dostali Kežmarčania vyúčto-
vanie za spotrebu tepla a  teplej úžitkovej 
vody. Väčšina užívateľov či majiteľov bytov 
sa potešila, pretože ich čaká preplatok.

Oznam
Zástupca bytovej jednotky – občan s trvalým pobytom v Kežmarku 

– si môže prísť prevziať 1 ks 3-dňovej vstupenky na festival Európske 
ľudové remeslo 2016 s neobmedzeným vstupom. 26. ročník EĽRO sa 
uskutoční 8. – 10. 7. v centre Kežmarku. Vstupenku si môže zástupca 
vybrať počas úradných hodín Po 8.00 – 15.00, Ut 8.00 – 15.00, St 8.00 
– 16.30, Št 8.00 – 15.00, Pi 8.00 – 14.30 v termíne od 15. 6. - 6. 7. v po-
dateľni Mestského úradu v Kežmarku, Hlavné námestie 1. Pre získanie 
vstupenky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

Jeden kupón platí pre jednu bytovú jednotku (obytný dom, rodinný 
dom), nie pre 1 občana. Prevzatie vstupenky potvrdí zástupca bytovej 
jednotky svojím podpisom. Výbor EĽRO

Súťaž Friedrich Lam, prednes poézie a prózy 
v  nemeckom jazyku má viac ako 20-ročnú 
tradíciu. Pripravuje ju Karpatsko-nemecký 
spolok a je venovaná spisovateľovi, ktorý sa 
narodil v našom meste a bol študentom kež-
marského lýcea, kde písal básne. 

spravodajstvo
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Tento rok sa v záhradách objavu-
je veľké množstvo slimákov - sliznia-
kov. Ak chcete vedieť, ako pred nimi 
ochrániť svoju úrodu, máme pre vás 
zopár tipov.  Slimáky majú v obľube 
vlhké a tienisté miesta. Sú aktívne 
hlavne v noci, kedy kladú vajíčka. 
Radi si pochutnávajú na prízemných 
rastlinkách, preto je dobré udržiavať 
medzeru medzi úrodou a zemou. Je 
potrebné odpratať ich úkryty, ako 
drevo a podobne. V okolí pochúťok 
slimákov je vhodné vysadiť cibuľu, 
pažítku, cesnak, tymian, rozmarín 
a  ďalšie aromatické byliny, ktoré 
ich odpudzujú.  Záhradu zalievajte 
ráno, zvyčajne cez deň zem vodu 
absorbuje, takže pre slimákov nie 
je lákavá.  Odporúča sa tiež vypustiť 
na krátku dobu na záhradu sliepky 
a kačky, ktoré si na slimákoch radi po-

chutnajú. Existujú aj iné riešenia typu 
rozdrvených vaječných škrupín, kto-
ré sypte priamo k rastlinám. 

Ďalším spôsobom sú napríklad 
mechanické bariéry (do vonku ohnu-
tý plech – aspoň 15 cm, ochranné 
pásy zo suchého materiálu – škru-
pinky z vajec, pás zo slamy, pilín ale-
bo ovsených vločiek) alebo výstavba 
pascí. Pri nej je potrebné vyhĺbiť do 
zeme priestor pre menšie, ale hlbšie 
nádoby a do nich (iba na dno) naliať 
pivo. Vôňa a chuť piva priláka slimáky 
a oni sa v ňom utopia. Ako poslednú 
možnosť odporúčame zvoliť che-
mickú ochranu. Prípravky založené 
na báze zlúčenín železa a fosforu sú 
pre ľudí, ostatné živočíchy, plodiny 
i pôdu neškodné, a preto by sme im 
mali dať prednosť.

 Michal Kubičko

Niektorí členovia Denného 
centra sa 14. mája zúčastnili na 
podujatí Vôňa agátov, ktoré sa 
konalo v dedinke Malý Horeš. Bo-
hatý kultúrny program spojený 
s ochutnávkou vín v miestnych 
pivničkách bol zážitkom, ktorý 
nám nepokazil ani dážď. Organi-

zátori akcie pripravili pre návštev-
níkov milé prekvapenie v podobe 
mikrobusu, ktorý bol pristavený 
na železničnej stanici vo Veľkom 
Horeši a zadarmo prepravoval 
návštevníkov do asi 4 km vzdiale-
ného Malého Horeša. 

 Text a foto: S. Hornyáková

Vôňa agátov
Na výlete bolo veselo.

Dnes sme zabŕdli do maďar-
skej kuchyne a pridávame dva 
recepty osvedčené rokmi. Tak 
príjemnú prácu a dobrú chuť! 

Zapečené zemiaky 
Nadrobno pokrájanú ci-

buľu zmiešame s  posekanou 
petržlenovou vňaťou. Na tenké 
plátky nakrájané menšie kúsky 
slaniny dáme na dno zapekacej 
misy, prikryjeme na kolieska na-
krájanými zemiakmi, posypeme 
cibuľkou s  petržlenom a  dáme 
ďalšiu vrstvu zemiakov, ktoré 
posypeme nastrúhaným syrom. 
Vrstvy striedame a  skončíme 
zemiakmi. Podlejeme trochou 
vody a dáme prikryté piecť do 
rúry. Keď je jedlo hotové, po-
sypeme syrom a  necháme za-
piecť už odokryté.

Zeleninová ryža
Na dno zapekacej misy dáme 

tenké plátky slaniny. Odmeria-
me si, koľko asi ryže naša rodina 
skonzumuje a  jednu štvrtinu 
nasypeme na slaninu. Povrch 
pokryjeme kolieskami cibule 
a nasypeme ďalšiu štvrtinu ryže, 
ktorú posypeme na kocky na-
krájanou paprikou. Znovu príde 

ryža a  vrstva nakrájaných para-
dajok. Skončíme ryžou, na ktorú 
uložíme na kolieska nakrájanú 
klobásu. Zalejeme dvojnásob-
ným množstvom vody než sme 
dali ryže. Pečiem prikryté na 250 
stupňoch pol hodiny. Vypneme 
rúru a  necháme pri vypnutej 
ešte 15 minút dôjsť.

Chudobná polievka
Tento recept má svoje kore-

ne v Poľsku, ktoré bolo tak, ako 
Slovensko veľmi chudobnou 
krajinou. 

Dáme variť kyslú kapus-
tu, ktorú zalejeme vodou len 
tak, aby bola ponorená, pridá-
me  bobkový  list , celú nenakrá-
janú cibuľu, soľ a  celé korenie. 
Bohatší pridávali ešte na kocky 
nakrájanú slaninku, chudobnej-
ším stačila len koža zo slaniny. 
Varíme 1 hodinu. V  inom hrnci 
uvaríme zemiaky. Keď sú hoto-
vé, zlejeme z nich vodu a popu-
číme ich do hladka. Zemiakovú 
kašu pridávame do vriacej po-
lievky za stáleho miešania. Na-
priek tomu, že je táto polievka 
chudobná na ingrediencie, je 
chuťovo vynikajúca.

 -red-

Varíme v jednom hrnci

V XX. ročníku celosloven-
skej literárnej a  výtvarnej 
súťaže DÚHA 2015/2016 
Stará Ľubovňa odborná po-
rota výtvarnej časti súťaže, 
ktorej predsedníčkou bola 
akad. mal. Eva Končeková 
z  Kežmarku, určite nema-
la ľahkú prácu. Do súťaže 
bolo prihlásených 540 prác 
z 38 škôl. Témy boli vďačné: 
1. Príroda okolo nás – moje 
postrehy a  zážitky; 2. Hudba 
ma inšpiruje, hudbu mám rád. 
I  napriek silnej konkurencii 
práce žiakov zo ZUŠ A. Cígera 
získali krásne ocenenia. Odo-
vzdávanie cien sa uskutočnilo 
6. mája 2016 v obradnej sieni 
MsÚ v Starej Ľubovni 
a bolo spojené s ver-
nisážou výstavy. 

Vo IV. kategórii 
sme obsadili dve 
prvé miesta: VLADI-
MÍRA ORAVCOVÁ, 
5 rokov - 1. miesto, 
TÍMEA FERENCOVÁ, 
9 rokov - 1. miesto, 
JASMÍN ROTHOVÁ, 
8 rokov - 3. miesto a 
PATRÍCIA BEKEŠO-
VÁ, 7 rokov - ČESTNÉ 
UZNANIE.

MIMORIADNA CENA - CENA 
SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTI-
FAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV 
bola udelená žiakovi ROLAN-
DOVI KAPRÁLOVI, 7 rokov. 
Okrem víťazných prác boli  vy-
brané aj PRÁCE NA VÝSTAVU: 
EMMA KRAJČOVÁ - 5 rokov, 
VIKTÓRIA ROCHOVÁ - 7 rokov, 
NINA HUSÁROVÁ - 8 rokov a 
MIA PETRÁŠOVÁ - 9 rokov. Nie-
len na detských tváričkách sa 
objavil radostný úsmev, ale aj 
pedagógovia sa tešia z výsled-
kov svojich žiakov. 

 
 Jana Vaksmundská
 ZUŠ A. Cígera 
 Foto: Petra Ferencová

Úspešní výtvarníci na Dúhe

Slimáky útočia

Akademická maliarka Eva Končeková 
a naši úspešní malí výtvarníci.

relax
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Brány sú otvorené
Tá naša mestská sa dočkala svojej rekon-

štrukcie. Po dlhých 42 rokoch, čo sídlila v  bý-
valej Redute, má od 2. mája nové krásne a veľ-
korysé priestory priamo na Hlavnom námestí 
č. 64. Na prízemí sú ešte voľné priestory, kde 
by časom mala nájsť svoje miesto informač-
ná agentúra, a  výstavný priestor. V  pondelok 
2. mája symbolickú pásku prestrihli a tým otvo-
rili brány verejnosti, zľava: Jozef Kamenický, štát-
ny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva SR, 
riaditeľka mestského kultúrneho strediska Bar-
bora Kaprálová a primátor mesta Ján Ferenčák.

Čo bude s Redutou?
Nádherná budova, ktorá má svojho ducha, 

bude slúžiť ako projektové centrum všetkým, 
ktorí chcú pomáhať nášmu mestu. Budú sa tu 
stretávať primátori, občania a  rôzne návštevy 
mesta, aby spolu zasadali a rozhodovali o tom, 
ako zlepšiť nielen život v Kežmarku, ale aj v ce-
lom regióne. 

Neľahká cesta rekonštrukcie
V  októbri 2009 mesto požiadalo fondy EÚ 

o  grant v  rámci regionálneho operačného 
programu Posilnenie kultúrneho potenciálu. 
Tento projekt s celkovým rozpočtom 764 953,11 
eur je spolufinancovaný Európskou úniou vo 
výške 85 % a z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slo-

venskej republiky. Nenávratný finančný príspe-
vok predstavuje čiastku 71 039,38 eur. Ako to už 
býva, veľká rekonštrukcia postupne odhaľovala 
ďalšie a ďalšie nepríjemné skutočnosti, práce sa 
dokonca na chvíľu zastavili. Vtedy podalo po-
mocnú ruku Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Výsledok stojí za to
Napokon sa podarilo zrekonštruovať ná-

rodnú kultúrnu pamiatku v centre mesta, ale aj 
vybudovať knižnicu, kde sa bude môcť rozvíjať 
všetka jej činnosť, či už ide o kultúrno-vzdeláva-
cie podujatia, hodiny informačnej výchovy, čitá-
reň, odbornú pomoc pri vyhľadávaní študijných 
materiálov, organizovanie besied. A čo viac, do 
knižnice je vybudovaný bezbariérový prístup, 
je tu výťah, a tak je dostupná naozaj každému. 
Ešte treba postupne doplniť knižnicu novým 
nábytkom, zatiaľ sú nové len výpožičné pulty, 
stoly a kreslá do čitárne, zrenovované stoly pod 
počítače. Mali by pomôcť opäť granty, o  kto-
ré požiadalo MsKS, ktoré má knižnicu v  sprá-
ve. Fondu na podporu umenia na zveľadenie 
knižnice a  doplnenie knižného fondu podalo 
kultúrne stredisko päť grantov v celkovej výške 
23 050 €. 

Knižný fond stále rastie
Dnes knižný fond má 43 -tisíc zväzkov a kaž-

dý rok rastie. Mesto prispieva na nákup kníh a aj 
vďaka projektom Ministerstva kultúry SR, mo-

mentálne Fondu na podporu umenia, publiká-
cií neustále pribúda. 

Čitatelia na prvom mieste
Želáme knižnici, aby priniesla radosť a nové 

možnosti všetkým 3 600 zaregistrovaným čita-
teľom, a  veríme, že v  krásnych priestoroch ich 
bude stále pribúdať. A  jedno želanie máme aj 
pre tím odborníkov pod vedením vedúcej Jany 
Schönovej, aby knižnica bola stále plná čitate-
ľov, aby si tu každý našiel tú „svoju“ knihu. Nech 
sa naša mestská knižnica stane zdrojom vedo-
mostí, poučenia, ale i  zábavy pre čo najväčší 
počet obyvateľov kráľovského moderného, dy-
namického a historického mesta Kežmarok.

 Text a foto: Emília Sedláčiková

V knižnici radi privítajú aj vás

Najkrajším osudom knihy je vraj zodrať sa. Keď sa nad týmto 
tvrdením zamyslíme, je to pravda, takýto osud má len dobrá 
kniha, taká, ktorú si čitatelia podávajú z ruky do ruky, a ne-
vedia sa dočkať reedície. Aby boli dostupné pre všetkých, 
aby sme sa dokázali dostať k tým najrôznejším titulom, aby 
sme sa za pomoci kvalifikovaných pracovníkov vedeli orien-
tovať na knižnom poli, na to máme zriadené knižnice.

Páska je prestrihnutá, vstúpte do ríše kníh.

Na otvorení knižnice nesmeli chýbať ani naši 
dvaja literáti, sprava: Nora Baráthová a Jaroslav 
Šleboda.

Vďaka za pomoc
Úprimne ďakujem za pomoc pri sťaho-

vaní Mestskej knižnice mestu Kežmarok, 
riaditeľke mestského kultúrneho stre-
diska Mgr. Barbore Kaprálovej, kolegom, 
oddeleniu územného plánu, životného 
prostredia a stavebného poriadku MÚ, ve-
rejnoprospešným, technickým službám, Dá-
vidovi Kulčárovi – UPGRADE, Hypermarketu 
TESCO, firmám COMPAS, AM-TEL, spoloč-
nosti Drevointeriér., reklamnej agentúre 
Pavel Horník, Súkromnej strednej odbor-
nej škole Biela voda a ďalším, ktorí boli pri 
sťahovaní akýmkoľvek spôsobom nápo-
mocní. Jana Schönová

 vedúca Mestskej knižnice
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Krádež tovaru
Dňa 5. .3. o  12.40 h bolo na tel. číslo 159 

mestskej polície prijaté oznámenie, že v  OC 
Kaufland v Kežmarku došlo ku krádeži tovaru, 
pričom kradnúca osoba stihla ujsť z  miesta. 
Hliadka mestskej polície sa dostavila na miesto 
krádeže a v spolupráci s pracovníkom SBS spo-
znala podozrivú osobu na kamerovom zázna-
me. Operatívnou činnosťou sa zistil trvalý po-
byt tejto osoby a tá bola následne predvedená 
na útvar MsP k doriešeniu priestupku. Vysvet-
lenie priestupku podozrivého muža spočívalo 
v tom, že až doma si všimol, že za tovar neza-
platil, nikto ho pri pokladni na to neupozornil. 
Priestupok bol vyriešený v blokovom konaní na 
mieste. 

Pomoc ťažko chorému
Dňa 20. 3. o  13.29 h. bolo na tel. číslo 159 

mestskej polície prijaté oznámenie, že pri 
evanjelickom kostole leží na zemi neznámy 
muž, ktorý ťažko dýcha. Oznamovateľ už pod-
ľa jeho slov sám zavolal na 112, ale zatiaľ sa 
RZP na miesto nedostavila a  nevedel, ako má 
ďalej postupovať. Službukonajúca operačná 
služba oznámenie preverila na dispečingu 112, 

pričom dispečing podal informáciu, že výjazd 
bol ihneď po oznámení vyslaný. Na miesto bola 
zároveň vyslaná aj hliadka mestskej polície, 
ktorá dala túto osobu do stabilizovanej polohy. 
Hliadka   zistila, že ide o muža trpiaceho silnou 
cukrovkou a  zotrvala na mieste do príchodu 
RZP. Po príchode RZP hliadka poskytla všetky 
dovtedy zistené informácie. Muž bol následne 
prevezený na ošetrenie do nemocnice v Popra-
de. O situácii a prevoze bola ihneď informovaná 
tiež manželka osoby.

Predával cudzie obrazy
Dňa 15. 4. o 16.50 h sme na tel. číslo mest-

skej polície 159 obdržali telefonický oznam, kde 
nám bolo povedané, že na ulici Lanškrounská 
sa pohybuje podozrivá osoba, ktorá vyzváňa 
a  následne vchádza do jednotlivých obytných 
domov. Vyslaná hliadka po príchode na uvede-
nú adresu zistila, že išlo o osobu, toho času bez-
domovca, ktorý mal pri sebe nástenné obrazy, 
hodiny. Priznal sa, že ich odcudzil z chodbových 
častí obytných domov a potom ich chcel predať. 
Táto osoba bola predvedená na útvar mestskej 
polície, kde s ňou boli vykonané potrebné úko-
ny a následne bol vyriešený v blokovom konaní.

 
Zranená vydra
Dňa 15. 4. o 16.50 h sme na tel. číslo mest-

skej polície 159 prijali oznam, že na ulici Mi-
chalská 51 je pri okraji cesty zranený bobor. Na 
miesto vyslaná hliadka mestskej polície zistila, 
že nešlo o bobra, ale o vydru, ktorú pravdepo-
dobne zrazilo motorové vozidlo. Hliadka vydru 
odchytila a zabezpečila veterinárne ošetrenie. 
Udalosť bola tiež oznámená na ochranu Pienin-
ského národného parku (PIENAP), ktorá si zviera 
osobne prevzala. 
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Výmena skúseností v  rámci 
verejnej správy a  samosprávy, 
ochrany životného prostredia, 
sociálnej či hospodárskej ob-
lasti je prospešnou z hľadiska 
partnerstva mesta Kežmarok 
s ďalšími desiatimi mestami v šies-
tich štátoch sveta. Spolupráca 
prebieha so susednými mesta-
mi Poľska – Bochnia, Nowy Targ, 
Zgierz a Glivice, s českými mestami 
Příbram a Lanškroun, francúzskym 
mestom Lesneven, litovským Ku-
piškusom, nemeckým Weilburgom 
a maďarským Hajdúszoboszlóm, 
ktoré si dnes bližšie predstavíme. 
Partnerské Hajdúszoboszló je jed-
ným z  významných kúpeľných 
miest Veľkej dunajskej kotliny. Leží 
v  juhovýchodnej časti Maďarska, 
blízko mesta Debrecín a  rumun-
ských hraníc. Prvá písomná zmien-
ka o  Szoboszló pochádza z  roku 
1075. Názov osady slovanského 
pôvodu Szoboszló bol doplnený 
predponou „hajdú“ v  19. storočí. 
História kúpeľníctva sa tu datuje 
od roku 1925, kedy sa 26. októbra 
podarilo počas skúšobných vrtov 
nájsť významný poklad. Z  hĺbky 
1090,87 metrov vytryskla voda 

s teplotou až 73 °C a začala sa tak 
písať história kúpeľníctva mesta, 
o  ktorej ešte obyvatelia ani netu-
šili. Dnes ponúka návštevníkom 
okrem liečivých účinkov vody aj re-
lax v termálnych bazénoch, zábavu 
pre celé rodiny a  neopakovateľné 
cestovateľské zážitky. 

Mesto je rovnako bohaté aj na 

kultúru. Konkrétne múzeum dedi-
ny ponúka unikátnu etnografickú 
zbierku. Múzeum nájdete v  au-
tentickom gazdovskom dome a to 
dokáže navodiť úžasnú atmosféru 
minulosti. Pokochať sa dá zozbie-
ranými predmetmi, ktoré pochá-

dzajú najčastejšie zo súkromných 
zbierok. 

V  rámci spolupráce partner-
ských miest sa 28. apríla v  Hun-
garospa Thermal Hoteli konal 
brainstorming a  jednotlivé krajiny 
predstavovali projekty, v  rámci 
ktorých sa podporuje spolupráca 
jednotlivých miest. Dobré nápady 

a projekty sa dotýkali štyroch hlav-
ných oblastí, ako sú: hospodársky 
rozvoj, prírodné a kultúrne zdroje, 
strategická spolupráca a  šport/
mládež/vzdelávanie/cestovný 
ruch. Mesto Kežmarok v spolupráci 
navrhlo podporiť nielen cestovný 

ruch, kultúrny a  náboženský tu-
rizmus, ale aj rozvoj gastrokultúry 
či usporiadanie športových dní. 
Stretnutie v  partnerskom meste 
Hajdúszoboszló prinieslo veľa za-
ujímavých projektov a  tie najzau-
jímavejšie výrazne pomôžu propa-
gácii všetkých miest. Ide o projekty 
ako Rezbárske sympózium – Kež-
marok, Olympiáda pre žiakov – 
Lanškroun, Strategická spoluprá-
ca, Pivný festival – Hajdúszoboszló 
a Stratégia aktívne-
ho a kultúrneho života 
v malomestách – Dzierzionow. 
Veríme, že projekty úspešne od-
štartujú a  prinesú jednotlivým 
mestám svoje ovocie. My vás po-
zývame zažiť atmosféru mesta, 
jeho atrakcií a  kultúrne načerpať 
zaujímavé dojmy. A ak tam už bu-
dete, nezabudnite ani na najnovší 
skvost mesta Hajdúszoboszló , kto-
rým je Zvonica. 

Veríme, že sme vás inšpirovali 
a že vás mesto zláka nielen lieči-
vými termálnymi prameňmi, ale 
aj svojou kultúrnou a  historickou 
krásou. Kežmarčania, rovnako ako 
vo Weilburgu, majú v  maďarskom 
meste Hajdúszoboszló dvere do-
korán otvorené. 

V budúcom čísle sa môžete te-
šiť na ďalšie mesto, Nowy Targ.

 Daniela Birková

Partnerské mesto Hajdúszoboszló

Počas jarných a letných dní môžete stretá-
vať našich mestských policajtov v  uliciach 
mesta na bicykloch.

Medzi najnovšie atrakcie mesta patrí Zvonica. Štyri piliere majú sym-
bolizovať štyri ročné obdobia.  Zdroj: internet

publicistika10
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Jún – Potulky za zvieratami

Mali kežmarskí mešťania radi 
zvieratá? Možno, hádam áno, či ur-
čite...

Hoci, v minulých časoch chovali 
najmä drobné hospodárske zviera-
tá predovšetkým pre ich úžitkovú 
hodnotu. Keď sa množili husi, kačky, 
sliepky – bolo dobre. Keď sa narodi-
lo priveľa mačiatok a psov a začali sa 
túlať – nastúpil do svojej práce šar-
ha, ktorý ich odchytával a likvidoval. 
Dnes sme k  zvieratám oveľa láska-
vejší. Napríklad Kežmarský útulok 
už veľa rokov poskytuje zatúlaným 
zvieratám pomoc a domov.

Ak ich chcete navštíviť, vykroč-
te z  ulice Sihoť cez lávku na rieke 
Poprad po novovybudovanom 
cyklistickom chodníku smerom do 
Huncoviec.

Cestou môžete pozorovať rybá-
rov, divé kačky a  divé husi, v  blíz-
kosti útulku stretnete deti venčiace 
psíkov. 

Asfaltový chodník pokračuje až 
po hranicu kežmarského katastra. 
V budúcnosti bude na jeho budova-

ní ďalej pokračovať obec Huncovce. 
Na druhej strane rieky Poprad uvi-
díte technickú pamiatku – turbínu 
s  elektrárňou, ktorá medzi prvými 
na Slovensku vyrábala elektrický 
prúd a zásobovala mesto Kežmarok. 

Návrat z tejto nenáročnej pre-
chádzky je tou istou cestou. Ak 

chcete stráviť viac času pozorova-
ním zvierat, pokračujte po uliciach 
Sihoť, Garbiarska, Nižná brána na 
sídlisko Sever. Ďalej okolo čistiarne 
odpadových vôd smerom ku há-
jovni. Pred záhradkarskou osadou 
sa môžete rozhodnúť: buď budete 
pokračovať ďalej smerom do Zlat-

nej doliny k  ranču Čajka, kde vám 
okrem drobných domácich zvierat 
ukážu aj jazdecké kone, alebo za-
bočíte doprava – do údolia tzv. Ma-
lého jarečka k oplotenej zverinovej 
obore. 

 Gabriela Bodnárová
 MsÚ, marketing

Meštianske chodníčky
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Tip do okolia:
Júnové letné dni a teplé počasie umožňujú absolvovať aj dlhšie výlety.Vyberme sa teda ďalej od Kežmarku na nenáročný asi 7-kilometrový výlet 
neďaleko Starej Ľubovne do Ľubovnianskych kúpeľov. 
Túra sa začína v pri hoteli Sorea. Po asfaltovej ceste zostúpime k minerálnym prameňom, kde sa môžeme osviežiť voľne vyvierajúcou magnéziovou 
vodou blahodarne pôsobiacou na srdce. Z parkoviska pri prameni (kde si neskôr môžeme vodu načerpať do zásob) sa vydáme po žltej značke 
smerom k bývalým kúpeľom, umelému jazierku a ďalej aj k vzácnym exemplárom stromov borovice hladkej (vejmutovky). Jeden z nich – borovica - 
vejmutovka má 350 rokov, výšku 25 m a obvod 590 cm. Okrem borovíc tu rastú aj približne 100 rokov staré jedle biele. Po prehliadke areálu starých 
kúpeľov sa po žltej značke dostaneme na Vyhliadku (720 m). Za pekného počasia odtiaľ vidno vzdialenú panorámu Tatier. Z Vyhliadky sa dá pokra-
čovať po žltej značke až do obce Nová Ľubovňa. My sa vyberieme modrým náučným chodníkom do sedla pod Vysokou, ďalej až na vrch Vysoká 
(842 m) s pekným výhľadom na okolie. Po dosiahnutí vrcholu sa vrátime chodníkom k Penziónu Dinda až k východiskovému bodu pri hoteli Sorea.

Pri príležitosti Dňa zeme 
sa Špeciálna základná škola 
na Kostolnom námestí zapo-
jila do celoslovenských Dní 
zelených škôl. Počas týždňa 
sa konali rôzne aktivity pod 
názvom Pošli to ďalej, ktoré 
boli súčasťou kampane. Jej 
cieľom bolo poukázať na en-
viromentálny problém v okolí 
Kežmarku. Pani učiteľky so 
žiakmi monitorovali znečisťo-

vanie chodníkov v  lesoparku 
Sever ako aj brehov rieky Po-
prad.  Ďalšou aktivitou bola 
tvorba a  roznášanie letákov 
Verejnosť a  čistota mesta, 
v  ktorých sme dali občanom 
na vedomie, že aj žiaci ŠZŠ 
prispievajú k riešeniu problé-
mu znečisťovania okolia mes-
ta Kežmarok.

        Sylvia Džadoňová
 koordinátor Zelenej školy

 Deň zelených škôl

Ilustračná fotografia, zdroj internet

Súťaž mesta Kežmarok 
o  najkrajšiu fotografiu pokra-
čuje. Svoje snímky zaradené 
do kategórií FF – fauna a flóra 
v Kežmarku a okolí a LMU – ľu-
dia, mesto, udalosti v Kežmar-
ku posielajte na e-mailovú ad-
resu marketing@kezmarok.sk. 
Do predmetu správy napíšte 
SÚŤAŽ 1 a do textu vaše meno 
a priezvisko, kategóriu, názov 
fotografie (napr. Ján Mrkvička, 

kategória FF, Kežmarské ráno 
a pod.).

Súťaž končí 15. júna o 9.00 
h. Fotografie uverejníme na 
FB Mesto Kezmarok - ofici-
álna stránka. Vyhodnotenie 
spolu s  víťaznými fotografia-
mi zverejníme 17. júna, kedy 
na www.kezmarok.sk a  www.
facebook.com/mesto.kezma-
rok.oficialna.stranka oznámi-
me výsledky.

Súťaž pokračuje

mozaika
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Tí mladší sa sústredili prevažne 
v priestoroch hradu, kde bol pripra-
vený veľmi pestrý program určený 
nielen pre deti. O poznanie starší sa 
zase nechali zlákať starými budova-
mi mesta a spoznávali históriu lýcea, 
či Dreveného artikulárneho kostola. 
O podujatí sme sa viac porozprávali 
s Barborou Thomayovou, lektorkou 
múzea na hrade. 

Čo pre Kežmarčanov znamená 
„otvorenie turistickej sezóny“? 

Otvorenie letnej turistickej se-
zóny znamená pre nás a aj pre Kež-
marčanov začiatok veľmi náročné-
ho, ale aj krásneho obdobia plného 
príprav na mnohé známe, ale i nové 
podujatia. Okrem toho, že k nám 
prichádza od mája čoraz viac turis-
tov (najväčší nápor zaznamenáva-
me v mesiacoch jún - september), 
venujeme čas aj príprave rôznych 
koncertov, známych rozprávok a 
Krvavých dejín v podaní ExTeatra a 
mnohých iných zaujímavých akcií. 

V akom období je kežmarský 
hrad otvorený?

 Kežmarský hrad je otvorený 
celoročne. Letná turistická sezóna 
však trvá od mája do konca sep-
tembra, sprevádza sa každý deň, 
otváracie hodiny hradu sú od 9:00-
16:00, v mesiacoch júl - august je 
posledný vstup o 16:30, všetko však 
závisí od okolností a v prípade po-
treby sa vieme návštevníkom pri-
spôsobiť a umožniť na požiadanie 

aj prehliadky hradu mimo otvára-
cích hodín. 

Akú dlhú tradíciu má otvore-
nie turistickej sezóny na Kežmar-
skom hrade?

Otvorenie letnej turistickej sezó-
ny sme organizovali šiestykrát. 

Bol tento ročník niečím výni-
močný?

Tento ročník zaznamenal mi-
moriadne vysokú návštevnosť. 
Program sme sa snažili vyskladať 

tak, aby sme zaujali všetky vekové 
skupiny, najmä však deti. Hlavným 
lákadlom programu boli Skupina 
historického šermu Cohors, Dorot-
ka z Fidorkova a Kúzelník Wolf, ktorí 
sú pre deti veľmi známi z televízie 
a zo školských predstavení. Ne-
pochybne k vysokej návštevnosti 
prispelo aj krásne počasie.

Akú ste mali teda tento rok 
návštevnosť?

Návštevnosť podujatia bola pri-
bližne 3 000 ľudí, čo nás veľmi milo 
prekvapilo. 

Počas tohto dňa bolo mestom 
Kežmarok pripravené sprievodné 
podujatie – prehliadky pamiatok 
zdarma. Podporilo, respektíve 
podporí to podľa vás turizmus?

Čo sa týka prehliadok pamiatok 
Kežmarku zdarma, myslím si, že aj 
to je jeden zo spôsobov, ako pri-
lákať viac ľudí, a určite to turizmus 
podporí. Do budúcna by sme však 
asi odporučili zvoliť pre toto podu-
jatie iný termín (napr. Deň cestov-
ného ruchu), keďže počas nedele 
sa väčšina návštevníkov zdržiavala 
v areáli hradu. 

 Text  a foto: Zuzana Šlosárová

Nádvorie hradu navštívilo približne 3 000 ľudí, prevažne ro-
diny s deťmi.

Prvého mája sa v Kežmarku otvárala turistická sezóna. Na hrade sa 
to hemžilo davmi ľudí a pamiatky mesta vítali návštevníkov v rámci 
otvorenia sezóny bezplatne. 

Sezóna pre turistov potrvá do konca septembra

Hrnčiarstvo predstavuje jed-
no z  najstarších remesiel vôbec 
- vyrábalo výlučne hlinený riad. 
Podľa daňových mestských kníh, 
ktoré obsahovali aj súpisy obyva-
teľstva, v r. 1434 boli v Kežmarku 
3 hrnčiari, r. 1542 a r. 1697 boli 4, 
v r. 1848/49 piati. Kežmarský cech 
založilo 5 majstrov r. 1556 - Mathis 
Eisenen, Hans Putz, Ednis Büll, 
Marten Schwarcz a Ednis Wanthal. 
Podľa artikulov cechu učňovská 
doba trvala 3 roky a  majstri mu-
seli svojich učňov šatiť. Keď sa stal 
učeň tovarišom, musel absolvo-

vať niekoľkoročnú vandrovku po 
strednej Európe, potom sa vrátil 
domov, aby sa pokúsil o majstrov-
skú skúšku. Tá predpisovala zložiť 
finančný poplatok a dve pinty 
vosku (vyše tri litre vosku, potreb-
ného na sviece pri práci), zhotoviť 
krčah s úzkym hrdlom, hrniec, tzv. 
randlík, rajnicu a jednoduchú bie-
lu lyžicu. Potom nasledovala maj-
strovská hostina, no ak na ňu mla-
dý majster nemal peniaze, mohla 
sa pripraviť v priebehu jedného 
roka. Všeobecným znakom cechu 
bol hrnčiarsky kruh s krčahom.

Hrnčiari sa schádzali zo všet-
kých kežmarských cechov naj-
častejšie - každé dva týždne. Ich 
cechovým dňom bol Turíčny pon-
delok. Pri svojich schôdzkach ne-
smeli hrešiť, hádať sa, ba dokonca 
pri otvorení cechovej truhlice bez 
dovolenia ani prehovoriť. Všetky 
priestupky sa trestali pokutami vo 
forme vosku alebo vína. 

Keďže hlinu dostávali od mes-
ta zadarmo, každý rok venovali 
predstavenstvu mesta veľký hr-
niec na varenie. Vyhradili si právo 
aj na stavanie kachieľ v Kežmarku 

a okolí, preto sa s remeslom kach-
liar po vzniku cechu už nestretá-
me, dokonca ani v súpise remesel-
níkov z r. 1848/49. 

Cechy mali aj povinnosti voči 
mestu. Hasili požiare, pomáhali 
pri výročných trhoch - mladí maj-
stri takmer všetkých cechov stáli 
v  brnení pri mestských bránach 
spolu s mestskými vojakmi. V roku 
1605 rozdelila kežmarská mestská 
rada cechom obranu mestského 
opevnenia.

Veže mestského opevnenia sa 
pridelili aj hrnčiarom a  tkáčom, 
ktorí spoločne obhospodarova-
li Vysokú vežu, zvanú Kavčia, zo 
západnej strany hradu (dnes už 
v podstate neexistuje, podobne 
ako múr vedúci k nej).

Cechy boli v Uhorsku zru-
šené r. 1872. Ale ešte predtým 
r. 1815 vznikla v Kežmarku ma-
nufaktúra na výrobu kameniny, 
o ktorej v podstate nevieme nič 
a ktorá sa výrobou líšila od po-
merne jednoduchého hrnčiarstva. 

 Nora Baráthová

Cech hrnčiarov patril do skupiny remeselníkov, ktorí spracúvali hlinu. S hli-
nou pracovali v Kežmarku aj kachliari - spomínajú sa už r. 1524 a v r. 1542 
aj výrobca tehál. Mesto malo vlastnú tehelňu - mohla vzniknúť na konci 
16. storočia, ak nie skôr, pretože už r. 1610 mal jeden zo senátorov nad ňou 
dozor. Prežila stáročia - zlikvidovali ju v 2. polovici 20. stor.

Jubilujúci cech hrnčiarov

 kultúra, EĽRO12
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Na základe týchto zoznamov šlo celkovo o 82 
žien a dievčat. Už v marci 1942 bol zhotovený tábor 
č. 1 v Osvienčime - tam šiel prvý transport kežmar-
ských žien. Ďalšie sa dostali aj do Ravensbrücku, 
Terezína. Od 11. apríla sa začali rodinné transporty 
– Židov sústreďovali v kežmarskom  hrade, odtiaľ 
šli do Popradu. Do 30. augusta odviezli z Kežmar-
ku a okolia vyše 1000 Židov. K 1. septembru 1942 
ostalo z 1063 (súpis 1938) 412 Židov, z  toho 91 
malo prezidentskú výnimku (hlavne lekári a hos-
podárski pracovníci). Vo februári 1943 ostalo už len 
208 Židov. 

Od septembra 1942 po august 1944 boli trans-
porty prerušené. Ďalšie nasledovali po potlačení 
Slovenského národného povstania. Vláda zlikvido-
vala všetky výnimky, ktoré mali a ktoré ich doteraz 
chránili pred odvlečením. Všetkých čakala okamži-
tá deportácia do koncentračného tábora a takmer 
istá smrť. Napriek tomu sa v Kežmarku našli Nemci 
i Slováci, ktorí Židov skrývali, hoci ich to mohlo stáť 
život. Žiaľ, niektorí si dali za to riadne zaplatiť. 

Medailu Spravodlivý medzi národmi - teda za 
bezplatnú pomoc pri záchrane viacerých rodín 
získali napr. už nebohý kežmarský učiteľ Vladimír 

Antol a Žofia Lebdovičová z Mlynčekov. 
Ťažké obdobie potvrdzujú aj spomienky pani 

Alice Weisfeiler, rod. Goldmann, z Kežmarku, dnes 
žijúcej v Izraeli, ktorá mala to šťastie, že holokaust 
ako dieťa prežila: „Po povstaní v 1944 bolo najhor-
šie od 1. septembra - gardisti a tzv. Volksdeutsche 
prišli pobrať Židov. Otec a brat šli do blízkej obce 
Mlynčeky zistiť možnosť úkrytu, ale na ceste stretli 
členov Hitlerjugendu, ktorí ich spoznali, a  tak sa 
otec Goldmann a jeho syn stali prvými väzňami. Na 
štyri nákladné autá naložili ľudí a odviezli do Plas-
zówa vedľa Krakowa - tam urobili selekciu a skoro 
všetkých zastrelili. Medzi ostatnými aj kežmarské-
ho rabína Grünburga. Rodinu Goldmann a ďalších 
v dobytčích vagónoch odviezli najprv do Osvien-
čimu, potom do Ravensbrücku. Tam neplynovali, 
len za trest popravovali. Potom sa blížil front, tak 
sa tábor sťahoval - začiatkom februára 1945 išli do 
Bergen-Belsen - bolo to peklo – väzňov nechali 
vyhladovať, odpojili vodu, začala epidémia - ľudia 
odpadávali a žijúci si sami vyhadzovali mŕtvych... "

Štatistika o obyvateľoch Kežmarku uvádza: 
Rok 1851 - 4391 obyvateľov - z toho
29 Židov 

1891 - 4896 obyvateľov - z toho
664 Židov 
1910 - 7367 obyvateľov - z toho
1050 Židov  
1921 - 6475 obyvateľov - z toho
1279 Židov
1930 - 7228 obyvateľov - z toho
1116 Židov (najviac Židov v rámci
spišských miest) 
1938 - 7360 obyvateľov - z toho
1063 Židov
1945 - 5469 obyvateľov - z toho 95 Židov 
2001 - 17 500 obyvateľov - z toho 3 Židia
2011 - 16 832 obyvateľov - z toho 1 Žid

Židovská náboženská obec v  Kežmarku a ani 
v blízkom okolí už neexistuje. V dnešnom Izraeli 
dožíva ešte niekoľko kežmarských emigrantov. 
Stretávajú sa každý rok v júni na cintoríne mesta 
Cholon vedľa Tel Avivu. Tam je pamätník s me-
noslovom zavraždených Židov z Kežmarku a blíz-
keho okolia.  Nora Baráthová

 Foto: archív autorky

ŽILI MEDZI NAMI III.

Od marca 1942 začala deportácia Židov do koncentračných tábo-
rov. Dňa 25. marca 1942 odišiel prvý transport mladých dievčat 
a žien zo železničnej stanice v Poprade. Z Kežmarku odišiel prvý 
transport podľa kroniky miestnej železničnej stanice 28. marca 
1942, hoci zoznam bol spísaný o  deň skôr. Na zozname je urče-
ných na transport 47 židovských žien, z toho 36 Kežmarčaniek. Išlo 
o ročníky 1907 - 1926. K zoznamu boli pridané ďalšie dodatky z 30. 
marca 1942 a zo 7. apríla 1942 - uvedené ženy však zrejme šli do 
ďalších transportov, ktoré odišli zo stanice 1. a 22. apríla 1942.

Rod Badányiovcov, z ktorého pochádzala matka 
Hedvigy Márie Szirmayovej Eleonóra, sa v Kežmar-
ku objavuje  už v 16. storočí. Traduje sa, že rodný 
dom, v ktorom Hedviga dožila svoj život (dnes zná-
my ako výstavná sieň Barónka v Kežmarku), získala 
rodina darom od Štefana II. Thökölyho už v  roku 
1669. V nasledujúcich storočiach sa rodina rozvet-
vila do Slovenskej Vsi, Podhorian a Holumnice, pou-
žívala predikát „Badányi de Maldur et Hollólomnic“ 
(Badányi z Podhorian a Holumnice). 

Prastarý otec Hedvigy, Jozef Badányi, získal 
začiatkom 19. storočia majetky v  Slovenskej Vsi. 
V  priebehu niekoľkých rokov sa stal najbohatším 
statkárom v  obci. Jeho rodina vlastnila 4 usadlos-
ti a  košiare, na ktorých chovali okolo 200 oviec. 
V stopách Jozefa úspešne pokračoval jeho syn 
Matej Badányi – starý otec Hedvigy. Štúdium prá-

va v  mladosti mu poskytlo dostatok vedomostí 
a  zručnosti, vďaka ktorým zveľadil bohatstvo ro-
diny. V  roku 1858 zastával funkciu riaditeľa kom-
posesorátu (spoločenstvo pre spravovanie lesov). 
O niekoľko rokov neskôr sa obrátil na ministerstvo 
vnútra so žiadosťou o povolenie predávať minerál-
nu vodu vyvierajúcu z prameňa na jeho pozemku. 
Nazval ho Szepestótfalvi Badányi forrás (Badányiho 
prameň). 

Matej sa oženil v  septembri 1854. Jeho man-
želka Paulina rod. Mariassyová mu porodila tri deti 
– dve dievčatá a chlapca. Dospelosti sa nedožil ich 
jediný syn Jozef. Mladšia dcéra Eleonóra (matka 
Hedvigy Szirmayovej) sa vydávala ako 21–ročná. 
Jej manželstvo s Oskarom Szirmayom nebolo naj-
šťastnejšie a  skončilo rozvodom. Druhým manže-
lom Eleonóry sa stal jej priateľ Július Ludwigh. Bol 

generálnym riaditeľom uhorských 
štátnych železníc. Ponúkol mladej 
manželke život na úrovni a po jeho boku navštívi-
la zvučné európske mestá, kúpele aj spoločenské 
podujatia. Na tieto časy spomína s radosťou aj 
Hedviga, vo svojom denníku píše: „Bolo to obdobie 
lesku, márnivosti a tancovačiek ... krásna, pochabá 
mladosť. Bývali sme v Budapešti, na najvychýre-
nejšej Andrassyho ulici. Kuchárka nám každý deň 
pripravovala špeciality - kaviár, ustrice aj pstruhy.“

Po smrti manžela nastali pre obe ženy krušné 
časy. Dostali sa do finančnej tiesne a postupne roz-
predávali a  zálohovali zdedený majetok. Eleonóra 
Badányiová zomrela v roku 1945 v Budapešti, kde 
je pochovaná vedľa svojho druhého manžela. 

 Ivana Ščenská
 Pokračovanie v ďalšom čísle novín.

Barónka, ktorá nebola barónkou (časť 2)

Deti rodiny Zinn zavraždené v koncentráku.

história
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PIATOK 8. JÚLA 2016

12.50 h
SPRIEVOD MESTOM (od MsKS, ulica Starý trh, 
cez ulicu Dr. Alexandra na Hlavné námestie)
divadelné, folklórne a tanečné súbory, skupi-
ny historického šermu, jazdci na koňoch, so-
koliari ... 

13.00 h
SCÉNICKÉ OTVORENIE VSTUPNEJ BRÁNY
dobýjanie hradieb areálu remesiel z  ulice Dr. 
Alexandra (Skupina historického šermu JAGO 
Sp.Nová Ves a  Tovarišstvo starých bojových 
umení a remesiel Bratislava)

13.00 – 19.00 h
FESTIVAL REMESIEL
(ukážky remeselnej výroby)
v priestoroch areálu na Hlavnom a Hradnom 
námestí a na nádvorí hradu

KULTÚRNE PROGRAMY
Javisko pri radnici:
13.10 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
FESTIVALU REMESIEL
14.00 FS CITA DEI TRULLI, Alberobello,
 Taliansko
15.00  FS FANTAZIORI, Bebjaevo, Rusko
16.00  FS BRANISLAV NUSIĆ, Borovo,   
 Chorvátsko (do 17.00 h)

Javisko pri hrade:
14.00 DFS MAGURÁČIK, Kežmarok
14.30  FS BROCENI, Lotyšsko
15.00  FS RITSIKAD a HEIDE TÖMME,
 Estónsko 
16.00  ZIEMIA SIERADZKA, Sieradz, Poľsko
17.00  LUNDS STUDENTERS FOLKDANSLAG,  
 Švédsko

Javisko na hradnom nádvorí:
14.00 Dobové tance Divadlo Alchýmie,
 Poprad
14.30 MÓDNA PREHLIADKA Nomina Rosae,  
 Poľsko
15.00 Sokoliari sv. BAVONA, Banská Štiavnica
15.30 MÓDNA PREHLIADKA Nomina Rosae,  
 Poľsko

16.00  Dobové tance Divadlo Alchýmie,
 Poprad
16.30 MÓDNA PREHLIADKA Nomina Rosae,  
 Poľsko
17.00  Sokoliari sv. BAVONA, Banská Štiavnica 
17.30  LA SPERANZA – dobová hudba

Malé javisko v areáli:
13.30  Ľudová hudba TRIO VIVACE, Kežmarok
15.00  Ľudová hudba MAGURA, Kežmarok
16.00 Ľudová hudba TRIO VIVACE, Kežmarok
17.30 Ľudová hudba MAGURA, Kežmarok

17.00 h
Koncert KRISTÍNY so Štátnym komorným 
orchestrom zo Žiliny, diriguje Adrián Ko-
koš
Drevený artikulárny kostol Kežmarok

20.00 h
VEČERNÝ PROGRAM na Hlavnom námestí 
– javisko pri radnici
Vystúpenie Pavla HAMMELA,   Galakoncert 
KANDRÁČOVCOV a ich hostí: Moniky Kandrá-
čovej, Anny Poráčovej, Terezy Mandzákovej, 
Orchestra Jula Selčana a Zboru sv. Cecílie.

SOBOTA 9. JÚLA 2016

9.00 – 19.00 h
FESTIVAL REMESIEL na Hlavnom a Hradnom 
námestí a na nádvorí hradu

KULTÚRNE PROGRAMY
Javisko pri radnici:
9.30 DFS GORALIK, Kežmarok
10.00  FS BRANISLAV NUSIĆ, Borovo,
 Chorvátsko
11.00  FS LIPTOV, Ružomberok, Slovensko
12.00  FS CITTA DEI TRULLI, Alberobello,
 Taliansko

13.00  FS FANTAZIORI, Bebjaevo, Rusko
14.00  FS SWARNI, Nowy Targ, Poľsko
15.00  PUĽS (Poddukelský umelecký
 ľudový súbor) Prešov
16.00  Zábavné súťaže s moderátorom
 Marcelom Forgáčom
16.15  FS HEĽPAN, Heľpa, Slovensko
17.00  Marcel Forgáč a zábavné súťaže pre
 malých aj veľkých
17.15  FS ZIEMIA SIERADZKA, Sieradz, Poľsko
18.00  Zábavné súťaže s moderátorom
 Marcelom Forgáčom
18.15  LUNDS STUDENTERS FOLKDANSLAG,  
 Švédsko

Javisko pri hrade:
10.00 DFS ŠTVORLÍSTOK Trenčianska Turná,  
 DFS MAGURÁČIK a FS MAGURÁK, 
 Kežmarok
11.30  FS BROCENI , Lotyšsko
12.00  FS HEĽPAN, Heľpa, Slovensko
13.00 LUNDS STUDENTERS FOLKDANSLAG,  
 Švédsko
14.00  FS BRANISLAV NUSIĆ, Borovo,
 Chorvátsko
15.00  FS RITSIKAD a FS HEIDE TÖMME,
 Estónsko
16.00  FS CITTA DEI TRULLI, Alberobello,
 Taliansko
17.00 FS FANTAZIORI, Bebjaevo, Rusko

Hradné nádvorie:
10.00  Rozprávka ŠÍPKOVÁ RUŽENKA, Divadlo  
 Harry Teater, Banská Bystrica
11.00  Sokoliari sv. BAVONA, Banská Štiavnica
11.30  Dobová hudba LA SPERANZA
12.00  MÓDNA PREHLIADKA Nomina Rosae,  
 Poľsko
12.30 Dobová hudba LA SPERANZA
13.00  KÚZLO ZBRANÍ – šermiarsky majster  
 Ing. Peter Koza z TOSTABUR Bratislava
13.30  Dobová hudba LA SPERANZA
14.00 MÓDNA PREHLIADKA Nomina Rosae,  
 Poľsko
14.30  Dobové tance DIVADLO ALCHÝMIE,
 Poprad
15.00  Rozprávka RUŽE A MEČ, Tovarišstvo
 starých bojových umení Bratislava
15.30  Skupina historického šermu JAGO,
 Sp. Nová Ves

EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO
Medzinárodný festival ľudových remesiel a kultúry

KEŽMAROK 8. – 10. júl 2016

26. ročník venovaný hrnčiarskemu
cechu a kežmarským kníhtlačiarom



16.00  Dobové tance DIVADLO ALCHÝMIE,
 Poprad
16.30  Sokoliari sv. BAVONA, Banská Štiavnica
17.00  MÓDNA PREHLIADKA Nomina Rosae,  
 Poľsko
17.30 Skupina historického šermu JAGO,
 Sp. Nová Ves
18.00  Dobové tance DIVADLO ALCHÝMIE,
 Poprad

Malé javisko v areáli: 
10.00  Ľudová hudba TRIO VIVACE, Kežmarok
11.00  Ľudová hudba MAGURA, Kežmarok
12.00  Ľudová hudba TRIO VIVACE, Kežmarok
13.00 Ľudová hudba MAGURA, Kežmarok
14.00  Ľudová hudba TRIO VIVACE, Kežmarok
15.00  Ľudová hudba MAGURA, Kežmarok
16.00 Ľudová hudba TRIO VIVACE, Kežmarok
17.00  VYCHODŇARSKE ŠARKANICE,
 Sp.Nová Ves
18.00  Ľudová hudba TRIO VIVACE, Kežmarok

20.00 h
KEŽMAROK SA ZABÁVA – kultúrny program 
s  tanečnou zábavou na Hlavnom námestí 
pred radnicou TšC TEMPO Kežmarok, víťazi 
televíznej súťaže Superstar EMMA DROBNÁ 
a ŠTĚPÁN URBÁN, populárna hudobná skupi-
na TUBLATNKA, OHŇOSTROJ (cca o 23. 00h), 
diskotéka DJ Edo Horanský. Moderuje MAR-
CEL FORGÁČ
 
NEDEĽA 10. JÚLA 2016

9.00 – 16.00 h
FESTIVAL REMESIEL na Hlavnom a Hradnom 
námestí a na nádvorí hradu

KULTÚRNE PROGRAMY
Javisko pri radnici:
9.30  DFS GORALIK, Kežmarok
10.00  FS BRANISLAV NUSIĆ, Borovo,
 Chorvátsko 
11.00  FS FANTAZIORI, Bebjaevo, Rusko
12.00 LUNDS STUDENTERS FOLKDANSLAG,  
 Švédsko
13.00  FS CITTA DEI TRULLI, Alberobello,
 Taliansko
14.00  FS MAGURA, Kežmarok
15.00  Korunovácia KRÁĽA remesla EĽRO  
 2016, UKONČENIE FESTIVALU, KOLESO  
 ŠŤASTIA – žrebovanie tomboly

Javisko pri hrade:
10.00  FS CITTA DEI TRULLI, Alberobello, 
 Taliansko 
11.00 prestávka (rytiersky súboj pred
 hradom)
12.00 DFS ŠTVORLÍSTOK Trenčianska Turná,  
 DFS MAGURÁČIK a MAGURÁK
 Kežmarok 
13.30  ZIEMIA SIERADZKA, Sieradz, Poľsko
14.00  FS BRANISLAV NUSIĆ, Borovo,
 Chorvátsko 

Hradné nádvorie:
10.00  Rozprávka ŠÍPKOVÁ RUŽENKA,
 Divadlo Harry Teater, B. Bystrica
11.00  Dobová hudba LA SPERANZA
12.00  Skupina historického šermu JAGO,
 Sp. Nová Ves
12.30 MÓDNA PREHLIADKA Nomina Rosae,  
 Poľsko
13.00  Sokoliari sv. BAVONA, Banská Štiavnica
13.30  Dobová hudba LA SPERANZA
14.00 MÓDNA PREHLIADKA Nomina Rosae,  
 Poľsko
14.30  Sokoliari sv. BAVONA, Banská Štiavnica

Malé javisko v areáli: 
10.00  Ľudová hudba STRUNA, Lendak
11.00  Ľudová hudba TRIO VIVACE, Kežmarok 
12.00  Ľudová hudba MAGURA, Kežmarok 
13.00  Ľudová hudba TRIO VIVACE, Kežmarok
14.00  Ľudová hudba STRUNA, Lendak
V areáli počas festivalu: historický tábor s do-
bovým zariadením a  hrami pre deti, detské 
mestečko, klietka hanby, atrakcie pre deti, 
jazda na koňoch a  poníkoch, príležitostná 
poštová pečiatka s  námetom hrnčiarskeho 
cechu, obálky s pritlačou, pamätné listy a ruč-
né rytiny, bylinkárka, veštica, šach s maxifigúr-
kami, tvorivé dielne, detské centrum, bohaté 
občerstvenie ... 

Sprievodné podujatia:

Rozprávka „...A MUSÍ BYŤ PRINCEZNÁ“ 9. 
a 10. 7. 2016 v priestoroch Kežmarského hra-
du – vstupy každých 15 minút od 9.00 h

KRVAVÉ DEJINY XIV. „ SÁRA“
od 6. do 9. 7. 2016
historický príbeh v priestoroch Kežmarského 
hradu – vstupy každých 15 minút od 20.00 h

RYTIERSKY TURNAJ na koňoch predelený 
šermiarskymi a  tanečnými výkonmi 20 pe-
šiakov (dámy, heroldi, panoši, knechti, zá-
stavníci..) v  scénickom prevedení TOSTABUR 
Bratislava
pred hradom v historickom tábore
8. 7. o 18.00 h
9. 7. o 18.30 h
10. 7.  o 11.00 h

Podkúvanie koňa v kováčskej vyhni
pred hradom
8. 7. 2016 o 14.00 h
9. 7. 2016 o 11.00 h a o 15.00h
10. 7. 2016 o 12.00 h

Historický parný vlak – 9. 7. 2016 na trase:
Svit 9.10 – Poprad 9.20 
Poprad 9.30 – Kežmarok 9.55
Kežmarok 11.40 – Poprad 12.05
Poprad 13.40 – Kežmarok 14.05
Kežmarok 16.00 – Poprad 16.25
Poprad 16.30 – Svit 16.40

Vláčik „Maguráčik“ – premáva 8. - 10. 7. kaž-
dú hodinu:
8. 7. od 12.00 do 18.00 h,
9. 7. od 09.00 do 18.00 h, obedňajšia prestáv-
ka: 13.00 – 14.00 h,
10. 7. od 09.00 do 12.00 h.
Trasa: sídl. Juh, Petržalská (zastávka MHD) – 
futbalový štadión (smer zimný štadión) – Ká-
vomaty – Garbiarska ul. (zastávka MHD) – Zla-
tý bažant (zastávka MHD) – Nový evanjelický 
kostol (zástavka SAD) – ul. Gen. Štefánika (za-
stávka MHD) – sídl. Juh, Obrancov mieru (za-
stávka MHD) – sídl. Juh, Petržalská (zastávka 
MHD).

Konský taxík – 8. – 10. 7. 
Premáva od 10.00 do 18.00 h za priaznivého 
počasia podľa záujmu.
Stanovište taxi je v parku na Garbiarskej ulici 
pri Strednej odbornej škole.

Výstavy
*  Výstava venovaná cechu hrnčiarov
 a kežmarským kníhtlačiarom
  Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 

46
* Rozdelené spomienky (r. 1938 – 1945)
  Meštiansky dom na ul. Dr. Alexandra 11
* Expozícia MEŠTIANSKA BYTOVÁ
 KULTÚRA NA SPIŠI
  Meštiansky dom, Hlavné námestie 55
*  Expozícia automobilových veteránov
  v priestoroch Kežmarského hradu
* Daniel Brunovský
  Galéria u anjela, Starý trh 53

Vstupné
Ceny vstupného do areálu festivalu reme-
siel ako aj miesta predpredaja budú známe 
začiatkom júna 2016.

Drevený artikulárny kostol:
Koncert KRISTÍNY so Štátnym komorným or-
chestrom Žilina 8.  7. o 17.00 h
v predpredaji: 10 €, pred koncertom: 12 €, deti 
do 6 rokov zadarmo

Predpredaj vstupeniek: 
Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 47,
Kežmarská informačná agentúra
Hlavné námestie 46,
online predaj: www.mskskezmarok.sk

Kežmarský hrad:
Denná prehliadka s rozprávkou: dospelí 6 €, 
deti do 3 r. zadarmo, deti do 6 r. 3 €, žiaci, štu-
denti, dôchodcovia 4,-€
Nočná prehliadka „Krvavé dejiny XIV.“: 8 €, 
v predpredaji 7 €
Predpredaj vstupeniek v pokladni hradu.
Vstupenky do areálu festivalu remesiel nepla-
tia do objektov múzea.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!



Kultúrno-spoločenský mesačník mesta
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Človek začína svoje putovanie 
na tomto svete tým, že sa narodí 
v  elemente Dreva = detstvo, to 
v prírode symbolizuje jar. Ako rastie 
a dospieva, prichádza do fázy Ohňa 
= mladosť, tá symbolizuje leto. Ča-
som nazbiera skúsenosti a pretvorí 
sa do Zeme = dospelosť, tá symbo-
lizuje neskoré leto. Potom zmúdrie, 
usadí sa a dozrieva do fázy Kovu = 
postproduktívny vek, ten symboli-
zuje jeseň. Svoj hmotný prejav na 
tomto svete ukončí smrťou, ktorá 
sa vzťahuje k elementu Voda = sta-
roba a tá symbolizuje zimu.

A toto sú základné charakte-
ristiky jednotlivých elementov:

Najvyšším vyjadrením Dreva je 
súcit. Pochádza rovno od Boha (pre 
niekoho Univerza). Stelesňuje rast, 

jeho energia expanduje a  súvisí 
s  pohybom, so schopnosťou vy-
víjať sa, ale aj prispôsobiť sa. Jeho 
základným orgánom je pečeň, kto-
rá ovplyvňuje nechty, šľachy a  jej 
úlohou je dozerať, aby sa energia 
v nás pohybovala voľne. Pečeň ne-
smie byť stiesnená, lebo inak môže 
dochádzať ku kŕčom, zápche, bo-
lestiam hlavy, napätiu, podrážde-
nosti, dokonca až k neľútostnému 
jednaniu, ba až k depresii, ako dô-
sledku nevyjadrenej zlosti a zášte. 
Keď sú tieto pocity pravidelne 
potláčané, potom  si môže človek 
začať priam zúfať. Ak v  dôsledku 
nahromadených tlakov napätie 
zostáva, môže to frustrovať dušu. 
Pozor na deti, ktoré rodičia príliš 
preťažujú a vkladajú do nich svoje 

vlastné ambície, resp. nesplnené  
priania a myslia si  ,že deti to zvlád-
nu. Môže to dopadnúť dramaticky, 
môžu stratiť schopnosť motivácie, 
hľadania a  ašpirácie a  namiesto 
pocitov šťastia môžu upadnúť 
priam do zúfalstva. Keď sa človek 
nachádza v  stave trpkosti, frustrá-
cie, je obklopený negativizmom, 
stráca tolerantnosť nielen k  ostat-
ným, ale aj k  sebe samému. Totiž 
v  pečeni sídli svojím spôsobom 
duch, ktorý nás nabáda k  zmyslu 
pre toleranciu a  láskavosť. A keď-
že drevo je detstvo, a to je vlastne 
rast, v tomto období života by mal 
mladý človek nájsť lásku k sebe sa-
mému, nájsť zmysel života, mal by 
sa cítiť voľný ako motýľ.

Najvyšším prejavom elementu 
Ohňa je láska. Skutočná láska vy-
žaruje z centra našej bytosti a  má 
kvalitu objatia alebo úsmevu. Lás-
ka nemôže zmiznúť, môže byť len 
potlačená a  zranená. Oheň sídli 
v srdci a umožňuje nám rozpoznať 
to, čo nás skutočne napĺňa, preto-
že bez lásky môžeme síce fungo-
vať, mať energiu, dokonca aj cieľ 

v živote, ale  bude nám chýbať po-
rozumenie k  sebe samému, a tým 
aj úspech a  dosiahnutie radosti. 
Srdce je zároveň sídlom vedomej 
mysle. Vyváženosť srdca a mysle je 
v  zásadnej miere zodpovedná za 
zaistenie usporiadaného emocio-
nálneho života. Mnoho psycholo-
gických problémov je dôsledkom 
nerovnováhy elementu ohňa. 
Stres môže ľahko zmeniť nadšenie 
a  spontánnosť na nervozitu a  ne-
pokoj, čo obyčajne vedie k  ner-
vovému vyčerpaniu a  nespavosti. 
Pri disharmónii v  tomto elemen-
te sú charakteristické problémy 
s vlastnou identitou. K tomu  môžu 
nastúpiť traumy z  detstva. Prejav-
mi disharmónie v  srdci môže byť 
egocentrickosť, sebectvo, nízke 
sebavedomie a  nízka sebadôvera. 
Depresia, ktorá postihuje srdce, za-
hŕňa obyčajne stratu prirodzenej 
radosti zo života. Veľakrát môže 
prameniť z   odmietania  inými 
ľuďmi. Je to vlastne bolesť pochá-
dzajúca z  emocionálnej neistoty 
a sklamania vo vzťahoch.

 (um)
Ďalším trom elementom sa bu-

deme venovať nabudúce.

Križovatky zdravia

V poslednom texte sme nadškrtli prepojenie človeka s javmi a po-
hybmi v  prírode. Dnes sa pokúsime nadviazať na predchádzajúci 
text. Sústredíme sa na vývojové fázy človeka v podobenstve s fáza-
mi kalendárneho roka. Keďže téma je opäť široká, bude to iba pod-
stata, ktorá vás môže inšpirovať k ďalšiemu poznávaniu.

Stretnutie poslancov mest-
ského zastupiteľstva s  občan-
mi, ktoré sa konalo v piatok 20. 
mája v OK bare na sídlisku Juh, 
prinieslo zaujímavé postrehy. 
Hlavnou témou stretnutia je 
avizovaná príprava všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
o  psoch, o  ich pohybe po síd-
lisku i zvolenie vhodného ven-
čoviska. Do diskusií sa zapojilo 
viacero občanov, pretože táto 
téma im nie je ľahostajná.  Sna-
hou mestského zastupiteľstva 
je po verejnej diskusii s  ob-
čanmi vybrať vhodné miesto 
na venčenie, určenie lokalít na 

pohyb majiteľa so psom. Padli 
podnetné nápady, ktoré majú 
zlepšiť chov, ich evidenciu a zá-
roveň snahy umiestniť v meste 
viac košov na psie exkrementy 
a jednorazové vrecká. 

V  pondelok 23. mája v  za-
sadačke mestského úradu 
v  Kežmarku sa tejto téme ve-
novalo aj verejné zhromažde-
nie s  poslancami druhého ob-
vodu. Všetky podnetné nápady 
k  akejkoľvek téme, kritika, ale 
aj diskusia sú veľmi potrebné, 
aby sa zohľadnili požiadavky 
občanov. 

 Daniela Birková

Verejná diskusia

zdravie



KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ

2. 6. 2016 (štvrtok) o 18.00 h
Chlieb s maslom
Nádherný príbeh o živote troch pánov a ich „životných žien”… Do 
jedného bytu, kde žijú ako spolubývajúci herec s architektom, má 
prísť na oslavu manžel s manželkou. Normálna situácia ... by bola, 
pokiaľ by sa ten herec nezamiloval do manželky a ten manžel sa 
pred príchodom na oslavu s touto svojou manželkou nerozišiel ... 
Účinkujú: Barbora Švidraňová, Juraj Loj, Branislav Deák, Martin 
Mňahončák 
v mestskom kultúrnom stredisku

3. 6. 2016 (piatok) o 9.00 a 10.30 h
„XX. Medzinárodný festival DFS krojované bábiky“
-výchovný koncert a tvorivé dielne domácich a zahraničných det-
ských folklórnych súborov.
v mestskom kultúrnom stredisku 

5. 6. 2016 (nedeľa) od 15. 00 h
„XX. Medzinárodný festival DFS krojované bábiky spojený 
s oslavou Dňa detí
- galaprogram domácich a zahraničných folklórnych súborov s ak-
tom výmeny krojovaných bábik, doplnený súťažami a atrakciami 
pre deti. Chýbať nebudú ani sladké odmeny! 
nádvorie Kežmarského hradu
V prípade nepriaznivého počasia mestské kultúrne stredisko.

6. 6. 2016 (pondelok) od 15. 00 do 18.00 h
Koncert ZUŠ Ul. Petržalská
Hlavné námestie – javisko pri radnici

9. - 10. 6. 2016 (štvrtok, piatok)
51. ročník Literárneho Kežmarku venovaný KEŽMARKU a TAT-

RÁM pri príležitosti 420. výročia prvého výletu študentov. Osob-
nostiam: Dávidovi Frölichovi (cisársko – kráľovský matematik, au-
tor prvého známeho horolezeckého výstupu vo Vysokých Tatrách), 
rodine Buchholtzovcov (priekopníci bádania Vysokých Tatier).  
-kultúrno – spoločenské podujatie, ktorého súčasťou je vyhlásenie 
výsledkov celoslovenskej literárnej súťaže žiakov. 
mesto Kežmarok

10. 6. 2016 (piatok) o 9.00 h
4. ročník Festivalu študentského remesla
- venovaný pamiatke rodiny Thökölyovcov na Kežmarskom hrade 
(110 rokov od prevezenia ostatkov Imricha Thökölyho do KK). Fes-
tival bude zameraný na obdobie  renesancie a baroka.
Nádvorie kežmarského hradu

19. – 20. 6. 2016 
„Divadlenie 2016“ 
-festival divadla
X. ročník festivalu divadla hraného deťmi a divadla mladých. Hlav-
ným organizátorom je ZUŠ A. Cígera. 
v Mestskom kultúrnom stredisku

22. 6. 2016 (streda) o 17.00 h 
„Umelci v hoteli Transylvánia“
-hudobno - tanečné vystúpenie ZUŠ Ul. Petržalská
v mestskom kultúrnom stredisku 

23. 6. 2016 (štvrtok) o 17.00 h 
„Tanečný hotel Transylvánia“
-tanečné vystúpenie ZUŠ Ul. Petržalská
v mestskom kultúrnom stredisku 

24. 6. 2016 (piatok) o 18.00 h
„Na koreňoch“
Karpaton a ľudová hudba Stana Baláža
- 41. ročník Kežmarskej hudobnej jari 
v drevenom artikulárnom kostole 

25. 6. 2016 (sobota) 
Sviatok kultúry a vzájomnosti
-21. ročník kultúrno – spoločenského podujatia Karpatsko-ne-
meckého spolku na Slovensku
nádvorie Kežmarského hradu 
V prípade nepriaznivého počasia mestské kultúrne stredisko.

VÝSTAVA vo výstavnej sieni BARÓNKA
Hlavné námestie 46, Kežmarok
od 2. 6. 2016 do 22. 6. 2016
- výtvarná tvorba žiakov a absolventov výtvarného odboru ZUŠ A. 
Cígera Kežmarok.

od 27. 6. do 1. 7. 2016
- výstava klauzúrnych a najlepších prác SUŠ.

Pripravujeme: 
25. – 29. 7. 2016 (pondelok – piatok)
Letný divadelný festival na KEŽMARSKOM HRADE 
Divadlo KĽUD Kladzany – dve jednoaktovky "Koňec zbojňikoch na 
vichodze" a "Jou, paňe Bože".
Divadlo Hotel Maria Banská Bystrica – Hájnikova žena 
Divadlo Hotel Maria Banská Bystrica – rozprávka Guliverove cesty
Divadlo Commedia Poprad – Zápisky dôstojníka Červenej armády
Túlavé divadlo Bratislava - Cyrano
 Zmena programu vyhradená !

PROGRAM     MsKS

Tipy  z júnového  programu

1. 6. (streda) o 18.00 – MDD v kine
Angry Birds vo filme
(animovaný, USA, 2016, 97 min, dabing, MP, 3,50 €)

2. 6. (štvrtok) o 19.00 – filmový klub
Príbeh lesa
(dokument, Francúzsko, 2015, 97 min, dabing, MP, 3,50/2 €)

3. 6. (piatok) o 19.00
– filmový klub
Para nad riekou
(dokumentárna jam session, SR/ČR, 2015, 90 min, pôvodné 
znenie/titulky), MP15, 3,50/2 €)
Film osobne uvedie jeden z režisérov Robert Kirchhoff

4. – 5. 6. (sobota, nedeľa) o 17.00
Ninja korytnačky 2
(dobrodr./akčný, USA, 2016, 112 min, dabing, MP12, 3,50 €)

4. – 5. 6. (sobota, nedeľa) o 19.00
Hra peňazí
(triler, USA, 2016, 95 min, titulky, MP12, 3,50 €

6. 6. (pondelok) o 19.00 – filmový klub

Lekcia
(dráma, Bul./Gréc., 2014, 111 min, titulky, MP15, 3,50/2 €)

9. – 10. 6. (štvrtok, piatok) o 19.00
V zajatí démonov 2 
(horor, USA, 2016, 134 min, titulky, MP15, 3,50 €)

11. – 12. 6. (sobota, nedeľa) o 17.00
Alica v Krajine za zrkadlom
(dobrod. fantasy, USA, 2016, 108 min, dabing, MP, 3,50 €)

11. – 12. 6. (sobota, nedeľa) o 19.00
Warcraft: Prvý stret 3D
(dobrod. fantasy, USA, 2016, 123 min, dabing, MP12, 5 €)

13. 6. (pondelok) o 19.00 – filmový klub
Cena slávy
(komédia/dráma, Franc./Bel./Švajč., 2014, 115 min, titulky, 
MP12, 3,50/2 €)

18. – 19. 6. (sobota, nedeľa) o 17.00
Hľadá sa Dory
(animovaná komédia, USA, 2016, 95 min, dabing,
MP, 3,50 €)

18. – 19. 6. (sobota, nedeľa) o 19.00

Podfukári 2
(akčná komédia, USA, 2016, 131 min, titulky, MP12, 3,50 €)

20. 6. (pondelok) o 19.00 – filmový klub
Anomalisa
(animovaná dráma, USA, 2015, 90 min, titulky,
MP15, 3,50/2 €)

25. – 26. 6. (sobota, nedeľa) o 17.00
Hľadá sa Dory 3D
(animovaná komédia, USA, 2016, 95 min, dabing, MP, 5,50 €)

25. – 26. 6. (sobota, nedeľa) o 19.00
Deň nezávislosti: Nový útok
(akčné sci-fi, USA, 2016, 133 min, titulky, 3,50 €)

27. 6. (pondelok) o 19.00 – filmový klub
Komúna
(dráma/komédia, Dán/Švéd./Hol., 2016, 111 min, titulky, 
3,50/2 €)

30. 6. (štvrtok) o 19.00 – filmový klub
Všetko čo mám rád
(dráma, ČSFR, 1992, 92 min, pôvodné znenie, 3,50/2 €)
Obnovená digitálna premiéra filmu z roku 1992, ktorý osobne 
uvedie režisér Martin Šulík

PROGRAM KINA                Jún 2016
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Študujem na Prírodovedeckej fakulte Uni-
verzity P. J. Šafárika v Košiciach odbor bioló-
gia a chémia. Učenie ma stále bavilo. Ťažko 
uveriteľné, ale áno, aj takíto ľudia žijú. Počas 
štúdia na kežmarskom gymnáziu som dosa-
hovala dobré výsledky a dlho som nemala 
konkrétnu predstavu o svojom budúcom po-
volaní. Medzi mojimi top predmetmi výrazne 
vytŕčala chémia. Učila ma ju Daniela Čekov-
ská. Doteraz je pre mňa veľmi vzácnou. 

S odstupom času si ešte viac uvedomu-
jem kvalitné základy z chémie, ktoré mi 
sprostredkovala a rovnako hodnoty, ktoré do 
nás vštepovala. Počas tých rokov som stále 
cítila veľkú zapálenosť pre chémiu. Jej na nás 
záležalo. Ku každému pristupovala osobitne 
a stále ostávala chápavým človekom, priam 

matkou. Hodiny boli do veľkej miery zážit-
kové a veľmi veľa nás učila z praxe. Doteraz 
obdivujem jej prípravu študentov na chemic-
ké olympiády, online korešpondenčné semi-
náre, SOČ (Stredoškolskú odbornú činnosť) 
a rôzne iné mimoškolské aktivity. Pravidelne 
s nami každý piatok ostávala po škole na che-
mickom krúžku, aby sme spoločne mohli ob-
javovať krásy chémie. Pri toľkých úsmevných 
spomienkach som vedela, že je priam mojou 
povinnosťou nominovať Danielu Čekovskú 
v kategórii „Naj učiteľ chémie“ v ankete Zlatý 
Amos. Veľmi som si priala, aby bola ocenená. 
Aby rovnako ako nás študentov inšpirovala aj 
iných učiteľov. 

Väčšina učiteľov za rekordne rýchly čas 
stráca motiváciu a žiaci sa zmenia na hlúpe 

kusy živých molekúl. Nečudujem sa im! Tou-
to cestou by som vám, učiteľom, rada pripo-
menula, akí ste dôležití. Na vašej práci záleží! 
Každý jeden z vás zanecháva v študentovi 
stopu svojho srdca. Prajem vám, aby ste zno-
vu objavili zmysel v  tom, čo robíte. A nikdy 
naň nezabudli. A aby si vaši študenti pri vete 
„Nominujte učiteľov, ktorí vám zmenili život“, 
spomenuli práve na vás.

 Veronika Talafová
 absolventka kežmarského gymnázia
 Foto: D. Mihóková

Na gymnáziu učí „Naj učiteľka chémie“

Je sychravý zimný večer. Sedím na intráku a v hlave mi prúdia 
myšlienky týkajúce sa zajtrajšieho zápočtu. Slovo prokras-
tinácia sa mi stáva čoraz známejším. Idem si už len pozrieť 
správy a už sa fakt budem učiť! Otváram správy a jedna ma 
obzvlášť zaujme. Anketa Zlatý Amos 2016. Máme nominovať 
učiteľov, ktorí nám zmenili život. Sľúbená je finančná odme-
na, ale mne v hlave rezonuje práve spojenie „ktorí vám zme-
nili život“. V tej chvíli mám jasnú predstavu o nominácii. 

Pripravili sme program, aby 
spoznali nielen mesto, ale aj náš 
študentský život.

Ich gymnaziálne vzdelávanie 
končí každý deň o  osemnástej 
hodine. Hneď v  prvých rokoch 
strednej školy si vyberajú smer, 
ktorému by sa chceli venovať či už 
je to ekonómia, umenie, prírodné 
vedy. Štúdium na strednej škole 
trvá tri roky a  potom maturujú - 
robia tzv. baccalauréat povinný zo 
všetkých predmetov. Rozdiel je aj 
v prestávke na obed. Oni ju majú 
dvojhodinovú.

Francúzi nás zoznámili so svo-
jou školou (podstatne modernej-
šou, ale my náš gympel máme aj 
tak najradšej). My sme ukázali fran-

cúzskym priateľom našu obrovskú 
knižnicu, vynovenú telocvičňu, 
učebne a chemické laboratórium. 
Cesta pokračovala do vedľajšieho 
lýcea a  dreveného artikulárneho 
kostolíka a nesmelo chýbať ani zo-
známenie s Kežmarským hradom. 

Víkendový program sme mali 
my, ich korešpondenti, pripraviť 
sami. Stretli sme sa na vlakovej 
stanici v  Poprade a  ukázali sme 
im druhé najväčšie mesto Slo-
venska - Košice. Prešli sme si Dóm 
sv. Alžbety, ukázali krásy staré-

ho námestia a  našiel sa aj čas na 
drobné nakupovanie. Po prvýkrát 
sme okúsili, aké je to byť učiteľom 
a myslím, že sme sa všetci zhodli 
na tom, že to nie je žiadna zábava 
a keď bude stanovený čas odcho-
du, tak ho odteraz budeme dodr-
žiavať na sekundy presne.

Na stretnutiach bola vždy dob-
rá atmosféra. Dorozumievali sme 
sa väčšinou v  anglickom jazyku 
a keď bola komunikácia ťažšia, na 
to máme ruky a  nohy. Keď sme 
sa ich pýtali na názor, vždy si po-
chvaľovali, či už program, ktorý 
bol veľmi zábavný a náučný, alebo 
aj slovenské jedlo.

Výmenný pobyt ma motivoval 
učiť sa aj naďalej cudzie jazyky. 
Nikdy neviete, čo bude v  budúc-
nosti, koho stretnete, s  kým sa 
zoznámite, čo bude od vás žiadať 
váš budúci zamestnávateľ.

 
 Text a foto:
 Soňa Kapralová,  3.A

Francúzi na Slovensku

Ako to býva na výmenných pobytoch - my v októbri 2015 do Lons-
Le-Saunier vo Francúzsku, oni v apríli 2016 do Kežmarku, aby sme 
spoznávali iné kultúry. Teraz sa Francúzi zoznamovali s našou, naši-
mi zvykmi a krásou. 

Ocenenie Naj učiteľ chémie Zlatý 
Amos 2016 si na galavečere v  Ko-
šiciach prevzala Daniela Čekovská 
z  kežmarského gymnázia.

A boli sme si spolu aj zaplávať.
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A  aj téma súťaže sa viazala 
na  magické čísla v  rozprávkach, 
mýtoch a legendách. Je pokračo-
vaním takmer polstoročia trvajú-
ceho projektu, ktorý prezentuje 
výtvarné práce detí a  mládeže. 
Aj keď sa táto myšlienka zrodila 
na Slovensku, už dávno stratila 
lokálny charakter a  stala sa me-
dzinárodnou prehliadkou det-
ského umenia. Medzi ocenenými 
prácami detí z 33 krajín sveta me-
dzinárodná porota udelila hlavné 

ceny: Cenu mesta Martin získala 
Ema Kuzmová za prácu Kozliatka 
a  vlk a  Cenu mesta Martin Sabí-
na Perignatová za prácu Sedem 
kozliatok a  vlk. Medzi prvými 
gratulantmi bol aj 1. tajomník Veľ-
vyslanectva Českej republiky na 
Slovensku Ondřej Pometlo, ktorý 
sa živo zaujímal o  naše mesto, 
pozná jeho históriu a chce poznať 
život u nás.

Práce našich žiakov sú v  Če-
chách dobre známe, potvrdzuje 

to aj 44. ročník Medzinárodnej 
detskej výtvarnej výstavy v  Lidi-
ciach. Táto výstava získala počas 
svojej histórie medzinárodný 
ohlas a  stala sa jednou z  najväč-
ších a  najstarších výstav detskej 
tvorby v Európe i vo svete. V po-
sledných rokoch prichádza na 
túto súťaž cez 25 000 výtvarných 
prác z  viac než 70 štátov celého 
sveta. V tomto ročníku bola vyhlá-
sená téma škola, vzdelanie. Ceny 
boli udelené najlepším autorom 
za zaujímavý nápad a netradičné 
formy spracovania. Naša škola 
získala medailu za kolekciu prác 
kombinovanou technikou: Dá-
vid Krzysik (6 rokov), Nina Orav-

cová (8 rokov), Sabína Perigna-
tová (8 rokov), Ella Šterbáková (6 
rokov), Alexandra Vrábelová (7 ro-
kov). Medailu jednotlivcom ude-
lili Adamovi Harnischovi (9 rokov) 
a Adamovi Šulejovi (7 rokov).

Ocenenia sú dôkazom toho, 
že výtvarná tvorba hrá v  živote 
detí nezastupiteľnú úlohu, a  to 
na všetkých kontinentoch. Na 
záver chcem poďakovať všetkým 
deťom, ktoré vložili do svojich 
výtvarných diel fantáziu, cit, zruč-
nosť, a pritom mali radosť z tvor-
by. 

 Text a foto: 
 Gabriela Kornajová
 ZUŠ A. Cígera, Kežmarok

Ceny pre výtvarníkov

Magický dátum – piatok 13. máj. Pre niekoho 
nešťastný deň. Pre nás zo ZUŠ A. Cígera v Kež-
marku šťastný a pekný deň v Martine, kde nás 
pozvali na vernisáž výstavy a  vyhodnotenie 
22. ročníka medzinárodnej súťaže detskej vý-
tvarnej tvorby. 

Dôležitým faktom je naučiť deti, 
aby pochopili, že zubný lekár nie 
je strašiak, ktorého je potrebné sa 
báť, ale je to poradca, ktorý usmerní 
a pomôže. V školskom roku 2015/16 
už po niekoľkýkrát prebiehal na 
našej škole medzinárodný projekt 
ZDRAVÉ ZUBY. Zúčastnili sa ho žiaci 
1. stupňa. Tento program vychádzal 
z  dvoch projektov – švajčiarskeho 
ZDRAVÝ ÚSMEV a  projektu CURA-
DEN Slovakia Dentalalarm. Program 
v  škole realizovala dentálna hygie-

nička. Výučba bola zameraná na na-
sledovné témy: hygiena, anatómia, 
patogenetika, výživa a  fluoridácia. 
Žiaci sa na každé stretnutie veľmi te-
šili, dostali zubné kefky, motivačné 
listy, omaľovánky, študijný materiál. 
Týmto sa chceme poďakovať Zuzke 
Serafinovej za cenné vedomosti, tr-
pezlivosť a empatický prístup k de-
ťom pri realizácii projektu. Tešíme sa 
ďalšiu príjemnú spoluprácu. 

 Text a foto: I. Šterbáková
 koordinátorka PPDZ

Aby naše zúbky boli krásne a zdravé.

Súťaže sa zúčastnilo 14 ma-
terských škôl a špeciálna základ-
ná škola z  okresu Kežmarok. Pre 
deti bolo pripravených 8 súťaž-
ných stanovíšť - Zavolajme po-
moc; Ošetrujeme Evičku; Zlože-
nie krvi a jej funkcia; Ľudské telo; 
Zázračná bylinkárka; Zdravá stra-
va; Zuby, zúbky a Prvá pomoc. 

Úroveň sa z  roka na rok zvy-
šuje, vedomosti detí boli obsaž-
nejšie. Je to preto, že učiteľky 
materských škôl si uvedomujú 
potrebu zdravotnej prípravy detí, 
ale aj preto, že učiteľky metodic-
ky usmerňujeme a  sprostred-
kujeme im informácie priamo 

cez súťažné aktivity. Inovujeme 
súťaž prvkami, ktoré sú meto-
dicky spracované kolektívom 
kmeňových učiteliek školy. Na-
ším hlavným cieľom je zvyšovať 
vedomosti detí a  ich praktické 
uplatnenie v  každodenných si-
tuáciách. Tohtoročný počet pri-
hlásených MŠ bol vyšší ako mi-
nulý rok, čo nás veľmi potešilo. 
Najdôležitejšie sú však šťastné 
a spokojné tváre detí, ktoré si zo 
zdravotno-výchovnej hry vždy 
odnášajú nové zážitky a  skúse-
nosti. 

 Ivona Kicošová
 MŠ Možiarska 

Evička nám ochorela

Zubný kaz je už niekoľko desiatok rokov pova-
žovaný za najrozšírenejšie ochorenie, ktoré sa 
týka každého z nás, no najmä našich detí. Pre-
to sa vyvíja iniciatíva na  rôznych úrovniach, 
ako situáciu zlepšiť. Moderná stomatológia na 
celom svete sa zameriava na to, aby ochorenia 
zubov a ďasien vôbec nevznikali. Materská škola Možiarska v Kežmarku sa opäť 

stala organizátorom okresnej zdravotníckej 
súťaže s názvom „Evička nám ochorela“. Ten-
to rok to bol 17. ročník a odbornú garanciu 
mal Slovenský červený kríž Poprad.

Zdravé zúbky na Fišerke

ZUŠ A. Cígera na medzinárodnej súťaži detskej výtvarnej 
tvorby v Martine.
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,,Moja mama rada má ma, 
vždy je pekná, usmievavá. Môj 
tato je kamarát a  je ako veľký 
brat.“

Tieto slová vystihujú ná-
ladu, ktorá vládla pri spoloč-
nom stretnutí mamičiek, otcov 
a detí 9. mája v Materskej škole 
Severná 5 Kežmarok. 

Stretnutie sprevádzali pes-

ničky, básničky, hry, spoloč-
ný tanec, súťaže a  tombola. 
Príjemné chvíle spestrili deti 
programom, rodičia dobrou 
náladou a  sponzori svojimi 
cenami. Program detí začal 
veršíkmi Milana Rúfusa a  po-
kračoval oslavou jari a  rodiny 
v ľudovom duchu. 

 Eva Lizáková

Míľa pre mamu je akcia dnes 
už celosvetová, ale vyšla zo 
Slovenska. Únia detských cen-
tier v  roku 2004 zorganizovala 
v Bratislave akciu Pohni kočíkom 
– pohneš svetom, neskôr pre-
menovanú na Míľa pre mamu. 
Postupne sa pridávali mestá 
a štáty, až do takej miery, že toh-
to roku sa akcie zúčastnilo 28 272 
ľudí, a  nechýbali medzi nimi ani 
Kežmarčania.

U  nás sa míľa konala prvý-

krát. Detské centrum Slimáčik 
pripravilo zábavné podujatie pre 
celú rodinu v tom istom čase ako 
ostatné centrá sveta 7. mája na 
počesť Dňa matiek. Rôzne súťaže 
pre malých, kultúrne vystúpenia 
a pochod trvali v okolí radnice od 
15. do 18. hodiny. Postupne sa tu 
vystriedalo 283 Kežmarčanov. 

Súčasťou akcie bola zbierka 
na pomoc detským centrám, kto-
rá potrvá do konca roka.

 Text a foto: -sedl-

M a t e r -
ská škola na 
C i n to r í n s k e j 
ulici otvorila 
4. mája svo-
je brány pre 
v e r e j n o s ť 
a  v  rámci zá-
pisu privítala 
nových rodi-
čov s  deťmi. 
V každej triede 
sme ich s  ra-
dosťou čakali, 
pretože každá trieda bola iná 
a každá niečím iným prekvapila. 
Pripravili sme pre deti zaujímavý 
program, aktivity, hry a darčeky 
na pamiatku. Nielenže sa mohli 
deti pohrať, ale rodičia sa mohli 
v  príjemnom prostredí dozve-
dieť, aké možnosti naša škôlka 
poskytuje. Riaditeľka Želmíra 

Hanisková s  radosťou odpove-
dala aj na otázky starostlivých 
rodičov. Dvere do nášho zaria-
denia sa nezatvárajú. Práve na-
opak. Aj naďalej máte možnosť 
nás navštíviť a  vidieť prácu pe-
dagógov s deťmi.   

 Zuzana Remiašová
 a kolektív MŠ Cintorínska

Oslava rodiny

Prvý raz aj v Kežmarku Deň otvorených dverí

Do celoslovenského kola po-
stúpila aj Kežmarčanka Marta 
Lacková. Súťažila s poéziou Jána 
Smreka zo zbierky Básnik a žena 
a jej umelecký prednes odborná 
porota ohodnotila zaradením do 
strieborného pásma. ,,Vzhľadom 
na to, že som sa Vansovej Lom-

ničky zúčastnila prvýkrát, som so 
svojou účasťou v nej spokojná,"  
uviedla recitátorka. ,,Pred poslu-
cháčov som predstupovala so 
snahou hovoriť a vypovedať cez 
slovo umelca za seba, so snahou 
kúzliť krásu slova a dať jej svoj 
punc originality, čo sa mi na zák-

lade mnohých reakcií recitátoriek 
i samotnej poroty podarilo. Záro-
veň ma táto ,,prostredná" priečka 
motivuje k ďalšej práci na sebe," 
dodala.

K dosiahnutému výsledku bla-
hoželáme a želáme veľa ďalších 
úspechov. -red-

V Striebornom pásme

Najlepšie recitátorky Slovenska sa zišli 22. a 23. apríla v Banskej Bys-
trici vo finálovom kole 49. ročníka Festivalu umeleckého prednesu 
žien v poézii a próze Vansovej Lomnička. Podujatie každoročne or-
ganizuje Únia žien Slovenska na počesť spisovateľky Terézie Vanso-
vej a konalo sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice. 

Deti MŠ Severná básničkami a pesničkami obohatili podujatie.

Marta Lacková s členom odbornej 
poroty hercom Jurajom Sarvašom 
na celoslovenskom kole.

Míľa pre mamu po prvýkrát v našom meste.

MŠ na Cintorínskej ulici.

mozaika
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Ešte sa vonkajšia lukostreľ-
ba ani nezačala a  naši para-
lympionici už majú za sebou 
majstrovstvá Európy. Konali sa 
vo Francúzsku, kde bolo mož-
né získať ďalšiu miestenku na 
letné paralympijské hry v RIU. 
V  kategórii kladkový luk W-1 
sa to podarilo Petrovi Kiniko-
vi, ktorý musel kontinentálny 
turnaj kôt na RIO vyhrať, aby 
toto miesto získal. Týmto sa 
pridal ku Marcelovi Pavlíkovi 
(obaja MŠK KK), ktorý si mies-

tenku vybojoval už v minulom 
roku na MS v  Nemecku. Naši 
paralympionici sú už v  prípra-
ve na Svetový pohár do NMM 
ČR 11.-20. 6., kde máme mož-
nosť získať ešte dve miesta. 
Šancu na účasť v RIU má ešte 
Marián Marečak (v  jeho ka-
tegórii sú ešte tri voľné miesta) 
a Diana Pashchenková (v tejto 
kategórii je voľné už len jedno 
miesto).

 Text a foto:
 Vladimír Majerčák 

Majstrovstvami SR a  vyhlá-
sením Slovenského pohára 
v halovej lukostreľbe v Liptov-
skej aréne L. Mikuláš sa skon-
čila halová sezóna 2016. Kež-
marčania tu získali 12 medailí, 
z  toho 5 zlatých, 3 strieborné 
a 4 bronzové. O zlato sa zaslú-
žili: Ninka Kleinová kadetky 
OL, Badovský Samuel ml. žiaci 
HL, Galovič Denis ml. žiak, Rá-
chel Sabová J HL, KL a družstvo 
MŠK Kežmarok „A“ KL v zložení: 
Marcel Pavlík, Martin Kobza 
a  Marián Marečák. Striebro 
získali: Juraj Bublík st. žiaci HL, 
Zinaiyda Mizdošová ženy HL 
a  Teodor Slovík chrobáci HL. 
Bronz vybojovali: Filip Janík st. 
žiaci OL, Maximilián Gontkovič 
kadeti HL, Adam Bafia ml. žiaci 

HL a Pashchenková Diana ženy 
KL. Pekné štvrté miesta obsa-
dili: Sandra Vaľová chrobáci HL 
a  Ladislav Korsch veteráni KL. 
Najviac sa darilo nováčikom: 
Badovský, Slovík, Vaľová, Ga-
lovič. 

Aj v  celosezónnej súťaži 
Slovenského pohára sa Kež-
marčanom darilo. 113-krát 
štartovalo 36 Kežmarčanov 
a získalo 11 pohárov, z toho 5 
víťazných: Nina Kleinová ka-
detky OL, Marcel Pavlík muži 
KL, Martin Dorič veterán KL, 
Badovský Samuel ml. žiaci HL 
a  Denis Galovič KL. Poháre za 
II. miesta získali: Maxim Gont-
kovič kadeti HL a  Jozef Pavlík 
veterán HL. Tretí boli: Diana 
Pashchenková a  Teodor Slo-

vík, Sebastián Šilon ml. ž. OL, 
Bublík Juraj st. ž. OL.

Hviezdami tohtoročnej 
zimnej sezóny sa za víťazstvá 

v  oboch súťažiach stali: Sa-
muel Badovský a Ninka Kleino-
vá. Text a foto:

 Vladimír Majerčák

Hviezdy zimnej sezóny

Ninka Kleinová MŠK KK, vyhlásenie Slovenského pohára l. miesto. 

Marcel Pavlík pri tréningu na ME vo Francúzku, nominant na RIO.

Ďalšia miestenka do Ria

Bola to krajská súťažná prehliadka nefolklor-
ného tanca pod Tatrami.

V silnej konkurencii sme obsadili s choreo-
grafiou Disco chacha a Happy Salsa bronzové 
pásmo, Klub Childreniek v chor. Romany Dovja-

kovej pod názvom Sugar Children obsadil tiež 
bronzové pásmo. 

28. 4. súťažili juniori a boli úspešní. 
S choreografiou Smiem prosiť - valčík sme si 
vytancovali zlaté pásmo a cenu za choreogra-

fiu Rozšantení juniori - jive strieborné pásmo, 
v choreografii Gertrúdy Scholtzovej. Dňa 7. mája 
2016 sme cestovali na posledné MSR v pleso-
vých choreografiách do Žiaru nad Hronom.

V súťaži plesových choreografií juniorov 
sme obsadili finálové 4. miesto za choreografiu 
Smiem prosiť - valčík a 5. miesto za choreografiu 
Rozšantení juniori - jive. V súťaži Dospelých sme 
získali finálové 3. miesto za choreografiu Ej Zuz-
ka, Zuzička, (choreografka Gertrúda Scholtzová 
a kolektív).

Za úspešnú reprezentáciu ďakujeme všet-
kým členom nášho klubu, trénerom a choreo-
grafom.

 Gertrúda Scholtzová, trénerka

Boli sme úspešní

Reprezentanti TŠC TEMPO MŠK Kežmarok Samuel Žabka a Inés 
Bilinová sa zúčastnili 17. 4. bodovacej súťaži Junior I.D Pega-
Fun Dance Cup 2016 v Martine a vytancovali si v ŠT tancoch 
13. miesto, v LAT 15. miesto. Dňa 26. 4. nás reprezentoval Det-
ský klub pod vedením Daniely Debreovej na už tradičnom Dni 
tanca 2016 vo Svite, usporiadanom POS Poprad.

šport
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Môžete nám predstaviť 
váš tím, aby naši čitatelia 
trochu nahliadli do volej-
balovej kuchyne v Kežmar-
ku?

Tím tvorili hráčky, začnem 
hráčkami pôvodom z  Kežmar-
ku -  Smák Monika, Jakušová 
Katarína, Dragašeková Tatiana, 
Labudová Lýdia a Skupinová 
Veronika, na prestup k nám 
prišli Becková Anna a Šipošo-
vá Ľubica, na transfer z Poľska   
prišlo libero Jagodzinska Mi-
chelina a zo Srbska blokárka 
Budrovič Jadranka, na hosťo-
vaní boli u nás z  Liptovského 
Hrádku Zátrochová Paula, Vrab-
cová Natália, Kaplánová Lucia 
a Krajčiová Dominika, z Prešova 
Harčárová Alexandra a z Marti-
na Šurabová Zuzana. Tím začal 
pod vedením trénerskej dvojice 
Jozef Bréda  a Ľubomír Bréda. 
Ľubo zodpovedal za tréningo-
vú a hernú prípravu družstva 
a Jožo mal na starosti technické 
záležitosti okolo tímu. V novem-
bri sa z osobných dôvodov Ľubo 
vzdal svojej funkcie a jeho post 
nahradila trénerka Blanka Špa-
ková, ktorá družstvo žien viedla 
v rokoch 2010 až 2014. K nej sa 
potom pred play off pripojil bý-
valý skúsený hráč  Bohuš Drozd, 

ktorý pomáhal pri tréningoch a 
zápasoch.

Ako vnímate cestu
k striebru?
Cesta to nebola jednoduchá, 

ale výsledok stál za to. Vrátili 
sa v tejto sezóne Smák Monika 
a Anka Becková, posilnili sme 
sa o legionárky a smečiarku 
Šipošovú. Dievčatá ustáli tré-
nerske zmeny, osobné i zdra-
votné problémy a výsledkom 

i odmenou je nám dvojité finále, 
v oboch prípadoch so Sláviou 
EU Bratislava, v Slovenskom 
pohári a v extralige žien. Je to 
najlepšie umiestnenie v histó-
rii kežmarského volejbalu. Je 
to výsledok spolupráce hráčok, 
trénerov, celého klubu, vede-

nia mesta Kežmarok, všetkých 
sponzorov a najlepších fanúši-
kov v celej slovenskej extarlige. 
Všetkým patrí obrovská vďaka.

Čo sa dialo potom, ako 
ste mali v rukách trofej? 
Aká bola nálada priamo po 
jej získaní, napríklad v šat-
ni?

Pocit to bol skvelý, hoci sa 
nám nepodarilo pokoriť Sláviu 
EU ani raz a v minulej sezóne sa 

to nepodarilo žiadnemu druž-
stvu. Vďaka podpore mesta Kež-
marok mohli fanúšikovia vyces-
tovať s nami na obidva finálové 
zápasy do Bratislavy, prišlo veľa 
Kežmarčanov žijúcich alebo štu-
dujúcich v Bratislave, mnohí pri-
šli vo vlastnej réžii a všetci spolu 

vytvorili našim dievčatám úžas-
nú kulisu a oslavovali sme, ako 
by sme vyhrali titul. 

Ako sa v klube zmeni-
la atmosféra po taktomto 
úspechu? Zvýšil sa záujem 
o klub? Nejaké nové tváre, 
nové hráčky, alebo ochotní 
sponzori?

Sezóna bola náročná, máme 
za sebou tisíce nacestovaných 
kilometrov, odohratých veľa ťaž-
kých zápasov. Teší nás prísľub 
podpory sponzorov a mesta 
Kežmarok aj na ďalšiu sezónu. 
V kádri pravdepodobne dôjde 
k menším zmenám a prípadné 
posily by sme oznámili až po ich 
definitívnom potvrdení. Veríme, 
že tento úspech motivuje mladé 
dievčatá z Kežmarku a okolia, 
aby si našli cestu do telocvične, 
kde sa budú venovať volejbalu 
a vyrastú z nich nové kežmarské 
volejbalové hviezdy .

Čo plánujete v ďalšej se-
zóne? 

Chceme sa sústrediť na zápa-
sy extraligy žien a Slovenského 
pohára s cieľom pokúsiť sa do-
siahnuť čo najlepší výsledok. 

S akými ambíciami vstu-
pujete do ďalších zápasov? 

Každá sezóna je iná. Cieľom 
je vytvoriť dobrý kolektív, hrať 
dobrý volejbal, napĺňať mestskú 
športovú halu a ísť vzorom mla-
dým hráčkam. Budeme nadmie-
ru  spokojní, ak sa nám budúcu 
sezónu bude dariť aspoň tak ako 
tú minulú.  (red)

Striebro sme oslavovali ako zlato

Volejbalistky z Kežmarku majú striebro. O tomto skvelom úspechu, 
ale aj o všeličom inom sme sa porozprávali s prezidentom KV MŠK 
Oktan Kežmarok Milanom Špakom.

„Už som raz skúsil nehrať futbal, ale nešlo 
to. Futbal je môj život a som veľmi vďačný za 
príležitosť, ktorú som v Kežmarku dostal,“ pre-
zradil mladý Ukrajinec, ktorý sa netajil tým, 
že sa mu na Slovensku páči. Do mesta prišiel 
v  januári tohto roku a  odvtedy je platným 
členom tunajšieho mužstva. S jeho výkonmi 
je zatiaľ spokojný aj manažér športu Pavol 

Fejerčák: „Olexander je dobrý hráč. Postupne 
sa aklimatizuje a ak bude poctivo pristupovať 
k tréningom a dodržiavať životosprávu, jeho 
výkony sa budú stále zlepšovať.“

Saša, ako sa nám v  redakcii Olexander 
Achrarov predstavil, má mladšieho brata a na 
Slovensko ho nasmeroval priateľ, ktorý hral 
v kežmarskom futbalovom mužstve. Predtým 

pôsobil v  mládežníckej lige Dynama Kyjev 
a  hrával za Užhorod. „Chcem byť stále lepší 
a  urobím všetko, čo bude v  mojich silách,“ 
zdôraznil Saša.    (bel)

 Foto danbir.

Posila prišla z Odesy

Má 23 rokov, je z Odesy a vyštudoval strednú odbornú školu so 
zameraním na architektúru. Nová posila kežmarského futbalo-
vého tímu sa volá Olexander Achrarov a jeho ambíciou je byť 
čoraz lepším hráčom.

Olexander Achrarov

Naše úspešné volejbalistky.

šport
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PREDAJ
• Prebytky okrasných drevín za znížené 
ceny ponúkam na Michalskej 23. Stála po-
nuka vonkajších bonsajov. 0907 315 187.
• Lacno predám biele interiérové dvere rôz-
nej šírky. 0918 405 225.
• Predám stavebný pozemok v Malom 
Slavkove 2130 m2, IS pri pozemku + všet-
ky povolenia na realizáciu. Kanalizácia 
na pozemku. Priložím projekt na dom v 

hodnote 1700€. Cena 15€ m2 + dohoda. 
0907944715.

INÉ
• Kvalitné nátery striech, lacno. 0907 545 
258.
• Na počkanie opravím bicykle, kočík, na-
brúsim náradie a iné.
Import - OPRAVA BICYKLOV, SKISERVIS A 
SLUŽBY, 0905 434 153, www.imsport.net.

Riadková inzercia

Zhasli oči plné lásky mojej drahej mamičky,
nezhasnú však nikdy na ňu v  srdci mojom 
spomienky.
Odišla si mamička, nevieme kam,
spomienka na Teba zostane nám.
Spomienka krásna, mamička milá, ty si pre 
nás vždycky len žila.

Dňa 7. mája 
2016 sme si pripo-
menuli smutných 
10 rokov, kedy nás 
opustila naša drahá 
mamička, babička, 
sestra, švagriná, teta 

a  priateľka Darina Kostrzevová, rod. Va-
lenčíková. 

S láskou a bolesťou v srdci spomínajú 
dcéra Darinka, vnuci Lacko, Miško, Marcel-
ko s rod., sestry, bratia s rodinami, švagriná 
Magda a ostatná smútiaca rodina.

Dňa 29. mája 
2016 uplynuli 3 roky, 
kedy navždy dotĺklo 
srdiečko milované-
mu bratovi, synovi, 
ujovi, synovcovi 
a kamarátovi Petrovi 

Kostrzevovi.
S  láskou a úctou spomínajú otec, ses-

tra Darinka, synovci Lacko, Miško, Marcel-
ko s  rodinami, tety, strýkovia s  rodinami, 
kamaráti a ostatná smútiaca rodina. 

Dňa 13. mája 
2016 uplynie už 5 ro-
kov odvtedy, čo nás 
navždy opustila naša 
drahá mama Mária 
Šoltýsová. Kto ste ju 
poznali a  mali radi, 

venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry a sy-

novia s rodinami.

Čas údajne rany 
hojí, na teba však, 
Duško, náš zabudnúť 
nikdy, nikdy, nedovolí. 

20. mája 2016 si pri-
pomíname smutné 15. 
výročie úmrtia Dušana 
Danielčáka.

 Smútiaca rodina

Už len kytičku kvetov a vetvičky ti môže-
me na hrob dať, 

zapáliť sviečku 
a  s  láskou na teba  
spomínať. 

Dňa 13. júna 
2016 uplynie 1 rok 
od nečakaného 

úmrtia nášho milovaného manžela a otca 
ERNESTA SCHOLTZA z Kežmarku.

Ak ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S  láskou a  úctou spomínajú 
manželka Gertrúda, syn Patrik a rodiny Le-
gutkých a Scholtzových. 

Dovidenia, pán 
Petzval!

(Venované pá-
novi Ing. Albínovi 
Potočnému)

Tridsať rokov 
ostávaš v  našom 

obraze, si predsa Petzval! A jeho nezlomná 
veta: 

Objavil som svetlo! 
Mám ho v hrsti, 
lebo na svete je ešte veľa tmy
nám stále znie!
A nesie sa v Tvojom výraze.

Tvoja replika „Budem ako tatranská žula!“
V nás zase spolupatričnosť ukula. 

V profesorskom fraku, čo krášli ho kvet, 
titanským pohľadom hromového
mraku na doskách, čo znamenajú svet
vyplačeš svoj žiaľ
nad ľudskou zlobou aj hneď!

V kostole aj teraz, apoštol, zamatovo čítaš!
Cez veky znie tvoj prenikavý hlas. 
Láskavo svet potešene vnímaš, 
veď kto nepozná tvoj prenikavý bas?

S rekvizitnou paličkou elegancie
kultúre nikdy nehovoríš nie!
V škole netreba Ťa hľadať. 
Veď chodbách zreteľne počuť Tvoj hlas. 
To básne Alexandra recituješ zas. 

Si stará škola Albín! Chlapec beliansky!
Nečudo! Si stále gentlemanský! 
Pozdrav nám teda zo Spiša Alexandra 
i Petzvala, keď už s ním do nebíčka na koníč-
ku cválaš!

Tvoji divadelní kolegovia zo Schola 
Humanitas. 

Úprimnú sústrasť celej rodine s úprim-
nou vďakou vyjadruje Milan Choma.

Spomienky

Najobľúbenejší formát inzercie

už od 40 EUR! 

Využite výhodné
ceny plošnej inzercie v Novinách Kežmarok!

Viac informácií na
www.kezmarok.sk/obcan/kultura/noviny_kezmarok.htm.

inzercia, spomienky
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5. 6. 2016 – nedeľa Kežmarok

Program športových podujatí 
Dátum Deň Čas Kategória Miesto konania 

1. 6. St x Netradičné súťaže a aktivity pre najmenších  FŠ

1. - 15. 6. St - St x Hokejbalový turnaj mládeže ZŠ DF

2. 6. Št x KK zábavná paralympiáda ZŠ NB

2. 6. Št x Volejbalové turnaje žiakov a žiačok MŠH 

4. 6. So x Volejbalový turnaj dospelých  MŠH 

4. 6. So 14:00 Futbal - dorast MFK KK – FK Pokrok SEZ Krompachy FŠ

4. 6. So 10:00 Futbal - starší žiaci MFK St. Ľubovňa – 1.MFK KK FŠ

4. 6. So 11:45 Futbal - mladší žiaci MFK St. Ľubovňa – 1.MFK KK FŠ

5. 6. Ne 17:00 Futbal - dospelí Sokol Ľubotice – 1.MFK KK FŠ

11. 6. So x Hokejbalový turnaj dospelých ZŠ DF

12. 6. Ne 14:00 Futbal - dorast MŠK Slavoj Spiš. Belá – 1.MFK KK FŠ

12. 6. Ne 17:00 Futbal - dospelí 1.MFK KK – OŠFK Šariš. Michaľany FŠ

17. 6. Pi x Stolnotenisový turnaj ZŠ NB

17. - 19. 6. Pi - Ne x Stolnotenisový turnaj - mládež a dospelí TK

Vysvetlivky: ZŠ DF - základná škola Daniela Fischera, FŠ - futbalový štadión, ZŠ NB - základná škola Nižná brána, MŠH - mestská športová hala, 
TK - tenisový kurt Poľná ul.

šport, inzercia24
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Vďaka saxofónovému kvartetu Sa-
xophone Syncopators bolo samotné pred-
stavenie spojením úžasného filmového 
a hudobného zážitku. Prostredníctvom tej-
to akcie sme sa mohli aj my vrátiť do časov 
minulých a pozastaviť sa nad brilantnosťou 
celého predstavenia. Kvarteto tvorí štvori-
ca talentovaných hudobníkov. V roku 2014 
ju založil Ladislav Fančovič – tenor saxofón, 
aranžmány a umelecký vedúci, Ján Gašpá-
rek – alt saxofón, Pavol Hoďa – soprán/alt 
saxofón a jediná žena Frederika Babuliako-
vá – barytón saxlofón. Ich tvorba je špeci-
álna, najmä vďaka autenticite hudobného 
žánru ragtime a hot jazz.

 Ako vzniklo takéto spojenie hraného fil-
mu a saxofónov, nám prezradil zakladateľ 

skupiny Ladislav Fančovič: „Vŕtalo mi hla-
vou ako to ešte zatraktívniť a dať tomu ešte 
nejaký ďalší zmysel. Lebo možno to môže 
po určitej stránke byť také jednotvárne. No 
a vtedy mi skrsla myšlienka, že skombino-
vať to s filmom a do toho tú hudbu doladiť 
a myslím, že to funguje úplne super. Ľudia 
sú všade týmto projektom nadšení, takže 
sa tomu veľmi teším.“

Pri hre používajú autentické hudobné 
nástroje, aby tak dokázali podčiarknuť at-
mosféru rokov minulých. Tento žáner bol 
veľmi obľúbený, najmä v 20. rokoch minu-
lého storočia v Amerike.

Rovnako ako diváci pred sto rokmi, aj 
my sme si počas filmového večera užili živú 
hudbu. Výkon samotných účinkujúcich bol 

bravúrny a  zaujal divákov. „Výborní boli, 
poznám ich, Fančoviča poznám, klavírista 
výborný, no ale my sme sa tu zhodli, že je 
to výborné,“ pochválil divák. Ženské pub-
likum ocenilo netradičnosť celého podu-
jatia a ako nám prezradili, práve hudobné 
vystúpenie saxofónového kvarteta ich pri-
tiahlo na predstavenie. 

 Daniela Birková

Z Indie až do Kežmarku 

Učarovali celému svetu a nevynechali ani Kežmarok. Saxo-
fónové kvarteto Saxophone Syncopator v  utorok 17. mája 
v kine Iskra doplnilo atmosféru dvom filmovým groteskám. 
Po sto rokoch od uvedenia filmových komédií Požiarnik 
(The Fireman) a Záložňa (The Pawnshop) zavítali aj k nám so 
skvelým hudobným sprievodom. 

kultúra, inzercia
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V piatok 15. 4. prebiehala zbierka Ligy proti rakovine. Zbierky 
sa zúčastnili členky klubu LPR Žirana Poprad. Konala sa aj na úze-
mí Kežmarku a mali ju na starosti naše členky, medzi ktorými sú aj 
Kežmarčanky. Tie v spolupráci so študentmi z hotelovej akadémie 
vyzbierali len v našom meste 656,37 €.   Ďalšie naše členky robili 
zbierku v  Poprade a tiež vo Svite. Celkove za klub Žirana Poprad 
bolo vyzbieraných 9 724,83 €.

Krátko po polnoci 15. 05. došlo na ceste I/67 medzi ob-
cami Bušovce a  Spišská Belá k  tragickej dopravnej nehode.
Osobné motorové vozidlo zn. Mitsubishi Pajero z  doposiaľ ne-
známych príčin zišlo mimo  vozovku a  narazilo do stromu. 
26-ročný vodič František ako aj 23-ročný spolujazdec Dávid utrpeli 
zranenia nezlučiteľné so životom. Tretí mladík, ktorý bol v čase neho-
dy v aute, Lukáš, vo veku 21 rokov, bol vo vážnom stave prevezený do 
nemocnice. Vodič ako aj obaja spolujazdci pochádzajú z obce Spišská 
Belá. 

Oddelenie projektov a verejného obstarávania sa zapojilo do 
výzvy od Nadácie Slovenskej sporiteľne - Vytvorenie Lapidária 
v rámci areálu historického cintorína v Kežmarku, do výzvy na po-
skytnutie dotácie od Prešovského samosprávneho kraja - Zaria-
denie pre seniorov - Podnosový systém na stravu pre imobilných 
klientov zariadenia a do výzvy Ministerstva zdravotníctva SR - 
Podpora protidrogových aktivít pre rok 2016. Na realizáciu sú pri-
pravené projekty Zateplenie ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku, Obnova 
meštianskeho domu na ul. Hlavné námestie č. 52 – fasáda, výmena 
okien a Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v meste 
Kežmarok v oblasti prevencie kriminality.

Cieľom kampane Belasý motýľ je informovať verejnosť o dôsled-
koch ochorenia svalová dystrofia, ale aj iných nervovo-svalových 
ochorení a získavať finančné prostriedky na doplatky za kompenzač-
né pomôcky pre ľudí, ktoré s týmto ochorením žijú. Svalová dystrofia 
je ochorenie svalov celého tela, spôsobuje bezvládnosť, odkázanosť 
na pomoc druhej osoby a rôzne pomôcky. Jedným so sprievodných 
akcií tejto kampane je Deň ľudí so svalovou dystrofiou. Je to verejná 
zbierka, ktorá sa uskutoční 10. júna v 60 slovenských mestách a dedi-
nách.  Verejnosť môže dobrovoľne prispieť do pokladničiek, ale sú aj 
iné možnosti, napríklad poslať darcovskú SMS v tvare DMS MOTYL na 
číslo 877 v hodnote 2 € či prispieť priamo na účet zbierky, prípadne 
on-line cez www.belasymotyl.sk.

Cyklistická doprava môže významným spôsobom pris pieť 
k ekologizácii. Bolo dokázané, že skvalitnenie cyklistickej infraš-
truktúry je hlavným predpokladom pre zmenu dopravného sprá-
vania obyvateľov v prospech nemotorovej dopravy, predovšetkým 
cyklistickej dopravy. Dôležitú úlohu zohráva vnútromestská cyk-
listická doprava, ktorá má potenciál generovať najviac užívateľov, 
ale aj prímestská cyklistická doprava, ktorá generuje obyvateľov 
dochádzajúcich za prácou do mesta v dostupnej vzdialenosti pre 
bicykel. Kampaň za zdieľané žlté bicykle sa skončila 17. mája. Ak sa 
o nej chcete dozvedieť niečo viac, kliknite na www.zltebicykle.sk.

dokončenie zo str. 4

Improvizované prostriedky 
individuálnej ochrany sa pou-
žívajú najmä pri: 
-  presune osôb do úkrytov, 
-  úniku z priestoru zamore-

ného nebezpečnou látkou, 
- prekonávaní zamoreného 

priestoru, 
-  evakuácii obyvateľstva. 

Ochrana hlavy:
Odporúča sa použiť čiapky, 

šatky, šály, cez ktoré je vhodné 
natiahnuť kapucňu, prípadne 
nasadiť ochrannú prilbu (naj-
lepšie cyklistickú, pracovnú, ly-
žiarsku a podobne). Najvhod-
nejším spôsobom ochrany 
úst a nosa je prekrytie týchto 
častí kusom flanelovej tkaniny 
alebo froté uterákom mierne 
navlhčeným vo vode, vodnom 
roztoku sódy alebo kyseliny 
citrónovej. Oči chrániť okuliar-
mi uzavretého typu. Vetracie 
prieduchy na okuliaroch je 
vhodné prelepiť lepiacou pás-
kou. 

Ochrana trupu:
Všeobecne platí zásada, že 

každý druh odevu poskytuje 
určitú mieru ochrany, pričom 
väčší počet vrstiev zvyšuje 
koeficient ochrany. Na ochra-
nu môžete použiť dlhé zimné 
kabáty, bundy, nohavice, kom-
binézy, šuštiakové športové 
súpravy. Použité ochranné 
odevy je nutné dostatočne 
utesniť na krku, rukávoch a no-
haviciach. Ku všetkým ochran-

ným odevom je vhodné použiť 
nepremokavý plášť (napr. plášť 
do dažďa) alebo plachtu pre-
hodenú cez hlavu. 

   
Ochrana rúk a nôh:
Veľmi dobrým ochranným 

prostriedkom rúk sú gume-
né rukavice. Pre ochranu nôh 
sú najvhodnejšie gumené 
a kožené čižmy, kožené vyso-
ké topánky. Pri použití nízkych 
topánok je vhodné zhotoviť si 
návleky z igelitových vrecúšok 
alebo tašiek. 

Pri použití improvizovanej 
ochrany je potrebné dodržia-
vať nasledujúce zásady: 
- celý povrch tela musí byť 

zakrytý, 
-  všetky ochranné prostried-

ky je nutné čo najlepšie 
utesniť, 

- na dosiahnutie vyšších 
ochranných účinkov kom-
binujte viac ochranných 
prostriedkov, alebo použite 
odev v niekoľkých vrstvách.
 Ladislav Melikant
 úsek: CO, KR, PO

Príprava a použitie
prostriedkov
individuálnej ochrany osôb 
- povrchu tela, dýchacích 
orgánov, rúk a nôh

V skratke

mozaika26
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N Á B Y T O K

DREVONA

DREVONA NÁBYTOK
MICHALSKÁ 73, KEŽMAROK

tel: 0918 605 347
e-mail: 47@drevona.sk

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

AVA SENSI

PODPORUJEME SLOVENSKÉ VÝROBKY

š235 x h172(92) x v91,5 cm
sedačka rohová pravá/ ľavá s funkciami

Bližšie k vám 
už od 4. 5. 2016

generali.sk

Chceme byť tam, kde nás potrebujete, preto 
sme pre vás otvorili novú pobočku Generali 
na Baštovej ulici v Kežmarku.

Kde nás nájdete?
Baštová ulica 6, 060 01 Kežmarok

Kontakt
 Mgr. Zuzana Rychtarčíková
 0903 623 305
 zuzana.rychtarcikova@generali.sk

Príďte k nám a využite naše služby v oblasti:

Poistenia 
majetku

Poistenia 
auta

Životného 
poistenia

Cestovného 
poistenia

Poistenia 
podnikateľov
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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.
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Súkromná Stredná odborná škola, 
biela voda 2, kežmarok

váS pozýva na

10. júna 2016
v areáli kežmarSkého hradu

FESTIVALU
študentSkého remeSla

pod záštitou j. e. pána andreja kiSku

4. ročník


