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Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

ŠKODA BEZ STAROSTÍ
Prenajmite si auto a jazdite bez starostí 

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Fabia: 3,4 – 4,8 l/100 km, 88 – 110 g/km. Ilustračné foto.

Užívajte si každý deň bezstarostné cestovanie s dlhodobým prenájmom auta ŠKODA Bez Starostí. Mesačne platíte stále rovnakú sumu,  
potom len tankujete a o všetko ostatné sa postaráme my. 
Hlavné výhody dlhodobého prenájmu
1.  Na začiatku nemusíte investovať veľkú sumu. Úspory si môžete užiť na svoje záľuby.
2. ŠKODA Bez Starostí v sebe zahŕňa:
 ›   prenájom vozidla s kompletným  

poistením

 
›   servisné úkony spojené s bežným  

opotrebením vozidla

 
› sezónne pneumatiky a ich prezutie
› garanciu Mobility Premium

3. Po skončení zmluvy môžete rovno presadnúť do nového auta.
www.skoda-auto.sk

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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SATYSFACTORY – výlet do zlatého obdobia
 pesničkovej tvorby  s LACOM LUČENIČOM

24. 10. 2016 (pondelok) o 19.00 h
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

Vstupné: 10 E

Predaj vstupeniek: Mestské kultúrne stredisko Kežmarok,
Starý trh 47, 0904 496 442, 052/452 21 65

Kežmarská informačná agentúra, Hlavné námestie 46
internetový predaj: www.mskskezmarok.sk
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Naši drahí rodičia a prarodičia,
všetci tí skôr narodení.

Je mi veľkou cťou 
a  potešením prihovoriť 
sa vám pri príležitosti 
nadchádzajúceho me-
siaca október, ktorý je 
od roku 1990 Organizá-
ciou spojených národov 
vyhlásený za mesiac 

úcty k  starším. Je to symbol všetkého, čo 
sme k  seniorom pociťovali a  pociťujeme stá-
le. Úctu, lásku, vďaku... Tlmočené za všetkých 
a všetkým. Nevypovedané emócie a  pocity, 
ktoré ťažko presne vyjadriť slovami. Vzájom-
né pohľady detí plné očakávaní, zvedavosti, 
šibalstva a pohľady tých starších - starostlivé, 
poznajúce, spokojné a  pokojné. V  tomto ne-
mom a zároveň hlasnom dialógu sa ukrýva ta-
jomstvo večného kolobehu života a zákonov 
sveta. Všetky civilizácie si seniorov vážili, vážia 
a  určite aj vážiť budú. Veď len vám otcovia 
a matky, dedkovia a babky vďačíme za všetko, 
čo dnes poznáme a vieme. Vy ste nás učili prvé 
slová, prvé kroky. Vy ste nás zahŕňali a zahŕňa-
te láskou a stále ste nám oporou, či už cennou 
radou, či láskavým pohladením. S obrovským 
srdcom sa blahosklonne prenášate cez ne-
rozvážnosti mladých a s  nekonečnou mierou 
tolerancie odpúšťate naše prehrešky. A že ste 
z toho niekedy aj trošku unavení? Máte na to 
predsa plné právo. Ste pre nás a pre mňa vzo-
rom, inšpiráciou a motiváciou. A to nie je ľahká 
úloha.

Ja osobne nachádzam ohromné potešenie 
v  rozhovoroch s  vami, nechávam sa unášať 
pokojom,  ktorý z  vás vyžaruje a  čerpám, ako 
z bezodnej studne, z vašich skúseností. 

Bez toho si neviem život predstaviť a som 
presvedčený, že nie som sám. 

Preto chcem a myslím si, že môžem za seba 
a za všetkých povedať jedno veľké ďakujem. 

Na záver mi dovoľte popriať vám z celého 
srdca malým veršíkom: 

„Držte sa nám vitálni a zdraví 
čo najdlhšie... 
seniori naši drahí.“

 Karol Gurka ml.

Program rokovania mal 23 bodov a  po 
správe o plnení uznesení prišla na rad zme-
na v  dozornej rade spoločnosti Technické 
služby, s. r. o. Veronika Havírová sa mandátu 
vzdala a na jej miesto nastúpil Andrej Zre-
ľak. Poslanci potom schválili dva návrhy na 
zapojenie sa mesta do projektov cezhranič-
nej spolupráce a „odklepli“ aj spolufinanco-
vanie a predloženie žiadosti o poskytnutie 
dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva 

vnútra na projekt s názvom Podpora zlep-
šenia dopravno-bezpečnostnej situácie. 

Poslanci svojimi hlasmi rozhodli o kúpe 
32-bytového domu na Weilburskej ulici 
spolu za 1  556  600 € (vrátane DPH) plus 
50-tisíc (vrátane DPH) za technické vyba-
venie, o vytvorení elokovaného pracoviska 
Základnej umeleckej školy, Petržalská 21 
v priestoroch ZŠ Nižná brána, o odpredaji, 
odkúpení a  prenájme niektorých pozem-

kov. Nasledoval návrh na nájom bytov a po 
schválení uznesenia primátor Ján Ferenčák 
povedal: „Práve sme odovzdali 37 nových 
bytov. Ide o  mladé rodiny, ktoré sa nám 
takto podarilo zastabilizovať v  Kežmarku. 
Z  takýchto pozitívnych chvíľ mám vždy 
dobrý pocit, pretože sme rodinám po-
mohli osamostatniť sa.“

V  rámci interpelácií poslanci oceni-
li dobrú prácu centra voľného času a nie-

ktorých športov-
cov a vydarenú 
organizáciu kul-
túrneho leta. 
Zaujímali sa tiež 
o poldre, výstav-
bu mosta na 
Severe a o prob-
lém bezdomov-
cov. Ako konšta-
toval primátor, 
na most boli vy-
členené finanč-
né prostriedky 
a  počas tvorby 
projektovej do-
kumentácie do-
siahol rozpočet 
približne 280-ti-
síc eur. Mestská 

polícia by rada riešila problém ľudí bez do-
mova, ale v tomto prípade nemôže zasaho-
vať. Neumožňuje jej to žiadny zákon. Padla 
aj otázka, ako ďalej so zimným štadiónom 
či s kúpaliskom. „Ide o veľké investície, ča-
kali sme na obstarávateľa, ktorý tieto verej-
né obstarávania urobí,“ vysvetlil primátor 
a  dodal, že o  tom podrobnejšie hovoril 
v KTV v besede Primátorská desiatka. 

 -bel-

Návrhy na predaj pozemkov, kúpa domu a  prideľovanie no-
vých bytov, aj tomuto sa venovali poslanci na ostatnom zasad-
nutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 8. septembra.

KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ

Nové byty majú svojich nájomníkov

Neprehliadnite

Mesto Kežmarok upozorňuje na blížiaci 
sa termín úhrady druhej splátky dane z ne-
hnuteľností a miestneho poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpa-
dy, ktorý je stanovený na 31. októbra 2016. 
Správca dane je v  prípade nedodržania 
termínu splatnosti splátky povinný vyrubiť 
úrok z omeškania za oneskorenú úhradu.
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 	V dome opatrovateľskej služby na Baštovej ulici 
č. 8 sa vymenili všetky výplne okenných a dverných otvo-
rov. Doteraz boli v dezolátnom stave.

	Na bezpečnosť v meste dozerá mestská polícia. Aby 
boli promptní a mohli operatívne zasiahnuť, na to im slúžia 
bezpečnostné kamery, ktoré sú rozmiestnené po celom mes-
te. Doteraz ich mali osem, v  týchto dňoch pribudlo ďalších 
päť.

	Doprava v časti ulice Nižná brána bola predme-
tom prvého rokovania, ktoré sa uskutočnilo 7. septembra 
na radnici. Zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých dotknu-
tých organizácií, škôl i obyvateľov z neďalekého bytového 
domu, aby vyjadrili svoj názor na predložený návrh projek-
tanta. Projekt bude dopracovaný podľa požiadaviek a zno-
vu predložený na schválenie dotknutým.

	Raz mesačne sa pred budovou bývalej Reduty ob-
javí stôl s  veľmi zaujímavými vecičkami. Burza starožitností 
a kuriozít Kežmarčanov vždy zaujme. Najbližšie si ju budete 
môcť pozrieť 21. októbra od 8.00 do 12.00 h. 

	V  stredu 7. septembra sa konalo na mestskom 
úrade pracovné rokovanie na zosúladenie urbanisticko – 
architektonického riešenia prestavby a  dostavby areálu 
bývalých kasární. Zúčastnili sa ho aj všetci vlastníci pozem-
kov a budov v tejto lokalite.

	Pred vstupom do budovy mestskej polície sú 
umiestnené dve skrinky s nálezmi občanov. Jedna skrinka je 
plná zväzkov kľúčov, často aj od automobilu a v druhej do-
minujú mobily. Tieto predmety sem nosia zodpovední obča-
nia, ktorí ich nájdu na najrôznejších miestach. Za august tu 
pribudlo 13 nálezov. Ak si ich do roka nevyzdvihne majiteľ, 
putujú na obvodné oddelenie v Prešov.

	Múzeum v  Kežmarku, ktoré spravuje druhý hrad 
v  pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja – Kež-
marský, navštívilo počas letných prázdnin takmer 18 200 
návštevníkov, o  3  100 viac ako v  minulom roku. Najväčší 
záujem je o nevšedné divadelné predstavenie priamo v ex-
pozíciách hradu počas festivalu Európske ľudové remeslo. 
Krvavé dejiny zamerané na postavy a udalosti z dejín hradu 
a mesta Kežmarok sa v tomto roku po prvýkrát upriamili na 
novodobé dejiny – holokaust. Návštevnosti neuškodila ani 
rekonštrukcia hradného nádvoria zameraná na odvlhčenie 
múrov, ktorá sa začala práve pred letnou sezónou. 

	V Tatrách sa v uplynulých dňoch objavil vzácnyä-
sup - bradáň žltohlavý. Ide o mladého samca, ktorý má na 
chrbte pripevnenú vysielačku, takže trasu jeho pohybu je 
možné presne sledovať. Tento vták, pôvodom z Álp a Pyrene-
jí, bol prvýkrát videný a vyfotografovaný 13. augusta v Širo-
kom sedle v Belianskych Tatrách, kde prelietaval od Hlúpeho 
k Ždiarskej vidle. Ďalšie prelety boli zaznamenané o tri dni 
neskôr nad Kopským sedlom. Posledná pozícia podľa satelitu 
bola z Mengusovskej doliny.

 Pokračovanie na str. 6

V skratke

Na prvom mieste bezpečnosť

Priestory kežmarskej pošty, ktorá sídli v budove z roku 1967 v pamiat
kovej zóne mesta, prešli kompletnou rekonštrukciou. Stavebné práce 
trvali takmer osem mesiacov a ich výsledkom je nový interiér, opra
vená strecha, fasáda a pribudlo prestrešenie nakladacej rampy. Na 
jej slávnostnom otvorení primátor Ján Ferenčák uviedol: „Je to pre 
nás veľká udalosť, pretože mi to pripadá, ako keby bola otvorená 
úplne iná budova. Vznikol tu atraktívny priestor pre klientov, ale aj 
pre zamestnancov.“ Poštová hala má teraz klimatizáciu a bezbarié
rový prístup. O  potrebe rekonštrukcie pošty v  Kežmarku a  jej dôle
žitosti pre mesto a  okolie rokovala aj vláda SR a  jej oprava patrila 
medzi priority Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR. 
 Text a foto: -bel-

Zabezpečenie plynulosti do-
pravy a  dostatok parkovacích 
miest v širšom centre mesta, to je 
cieľom akcie, ktorá začína práve 
dnes. Pracovníkov technických 
služieb a  firmy, ktorá sa venuje 
vodorovnému značeniu ciest, 
budete v najbližších dňoch vidieť 
na Tatranskej ulici. Od križovatky 
J. Chalupku, Mučeníkov smerom 
na ul. Gen. Štefánika vyznačia 
úsek komunikácie, ktorá sa zme-
ní na jednosmernú. A  tak tomu 
bude aj od ul. Gen.Štefánika na 
časti ulice Krvavé pole smerom 

na ulicu Mučeníkov. Na úsekoch 
jednosmerných ulíc toto opatre-
nie prinesie zvýšenú bezpečnosť 
a  plynulosť cestnej premávky 
a  vyriešenie statickej dopravy. 
Po pravej strane vozoviek totiž 
pribudnú parkovacie miesta. Ne-
skôr príde na rad aj doprava s rie-
šením statickej dopravy na ulici 
Pod lesom, ktorá sa tiež zmení 
na jednosmernú, a to v úseku od 
križovatky s ulicou Severná sme-
rom k STS. Severná ulica zostáva 
obojsmernou.

 -sedl-
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Slovenská správa ciest IVSC Košice za-
bezpečila od roku 2005 tieto podklady 
a rozhodnutia: technickú štúdiu, zámer 
EIA 3/2007, technickú štúdiu doplnok 
3/2009, správu o hodnotení vplyvov stav-
by na ŽP 3/2009, záverečné stanovisko EIA 
10/2009, dokumentáciu stavebného zá-
meru 10/2014, dokumentáciu na územné 
rozhodnutie 11/2014, zmenu navrhovanej 
činnosti 5/2015, štátnu expertízu 6/2015, 
rozhodnutie o umiestnení stavby vyda-
né 12. 11. 2015, právoplatné 22.12. 2015. 
Ďalej je potrebné zabezpečiť projektovú 
dokumentáciu pre stavebné povolenie 
(DSP), majetkovoprávne vysporiadanie 
pozemkov, stavebné povolenie, doku-
mentáciu na ponuku (DP), čo je finančne 
a časovo také náročné, že v roku 2018 nie je 
možné začať realizovať stavbu.

O aký druh cestnej komunikácie pôj
de?

Preložka cesty je navrhnutá ako 
štvorpruhová, smerovo rozdelená komuni-
kácia kategórie C 24,5/80. Parametre rieše-
ného úseku vyhovujú návrhovej rýchlosti 
80 km/h.

Čo prinesie obchvat pre mesto Kež
marok?

Účelom výstavby navrhovanej činnos-
ti je odklonenie dopravy mimo zastavané 
časti obcí Veľká Lomnica, Huncovce a mes-
ta Kežmarok. Preložka cesty I/67 prispeje k 
odstráneniu nevyhovujúcich technických 
parametrov jestvujúcej cesty I/67, negatív-
nych účinkov dopravy na životné prostre-
die, ako aj bezpečnosť účastníkov cestnej 
premávky.

Kde sa komunikácia napojí na jestvu
júce cesty?

Trasa preložky cesty I/67 má orientá-
ciu juhozápad – severovýchod. Začiatok 
trasy je na konci jestvujúcej štvorpruho-
vej komunikácie, kde trasa nadväzuje na 
predchádzajúci už postavený úsek stavby 
I/67 Poprad – Kežmarok, I. etapa. Na trase 
sú navrhnuté spolu 4 mimoúrovňové kri-
žovatky. Na začiatku úseku je umiestnená 
mimoúrovňová križovatka Veľká Lomni-

ca, ktorá umožňuje prepojenie preložky 
cesty I/67 na jestvujúcu cestnú sieť. Trasa 
obchádza z východnej strany obce Veľká 
Lomnica a Huncovce, pričom mostným 
objektom premosťuje cestu III/0670022 
a následne v km 5,5 – 6,0 prechádza údol-
nou nivou rieky Poprad tak, aby mohla 
pokračovať okolo mesta Kežmarok zo zá-
padnej strany. V km 5,5 je umiestená mi-
moúrovňová križovatka Huncovce, ktorá 
zabezpečuje pripojenie na jestvujúcu cestu 
I/67 dvoma stykovými križovatkami v úseku 
medzi Huncovcami a Kežmarkom. V tomto 
mieste je navrhnutá mimoúrovňová križo-
vatka Kežmarok západ, ktorá je pripojená 
prostredníctvom dvoch okružných križova-
tiek na cestu III/067024. Od križovatky trasa 
pokračuje severným smerom ako obchvat 
mesta, križuje pritom cesty III/067025 a 

III/067026 a na konci úseku sa trasa priblíži 
k jestvujúcej ceste I/67 a končí v km 11,050, 
pričom vo výhľade je jej pokračovanie sme-
rom na Spišskú Belú. Na konci úseku je 
umiestnená neúplná trubkovitá križovat-
ka Kežmarok sever, ktorá je pripojená na 
jestvujúcu cestu I/67 okružnou križovatkou.

Aké finančné náklady si vyžiada ob
chvat a kto ich bude hradiť, z akých fon
dov?

Celkový predpokladaný náklad investič-
ných a  neinvestičných nákladov stavby je 

218 451 000 € s DPH podľa údajov z Eko-
nomickej správy DÚR (Dokumentácia pre 
územné rozhodnutie). Momentálne nie je 
zrejmé ďalšie financovanie tohto projektu.

Je trasa obchvatu už definitívne daná 
a kedy sa začne s vykupovaním pozem
kov od súkromných vlastníkov?

Trasa je daná podľa projektovej doku-
mentácie DÚR a podľa právoplatného roz-
hodnutia o umiestnení stavby. S majetko-
vo-právnym vysporiadaním pozemkov sa 
začne až po vypracovaní ďalšieho stupňa 
projektovej dokumentácie, t. j. Dokumentá-
cie na stavebné povolenie, ktorej súčasťou 
budú aj geometrické plány a, samozrejme, 
až po pridelení potrebného množstva fi-
nančných prostriedkov.

Je ešte nejaká prekážka, ktorú treba 
pred samotnou realizáciou prekonať?

Hlavnou prekážkou je nedostatok finan-
cií v štátnom rozpočte na investičnú prípra-
vu stavby.

Ako dlho sa bude stavba realizovať?
Začiatok realizácie bol podľa DÚR spra-

covanej v roku 2014 plánovaný v  štvrtom 

mesiaci roku 2018 a už dnes nie je reálny. 
Minimálna doba výstavby je plánovaná na 
31 mesiacov.

Výstavbe obchvatu Kežmarku sa venoval 
náš primátor ešte ako prednosta okresného 
úradu. Nedávno prebehlo stretnutie ve-
denia mesta s  novým ministrom dopravy 
Arpádom Érsekom ohľadom financovania 
obchvatu. Podrobnejšie túto situáciu pre-
berú počas ministrovej návštevy Kežmarku 
plánovanej do konca roka.

 Emília Sedláčiková

Ako je to s výstavbou obchvatu?

O obchvate mesta Kežmarok sa začalo rokovať už v roku 
2005. S jeho realizáciou sa malo podľa plánu začať v apríli 
2018. „Ako pokročila príprava tejto finančne náročnej ak-
cie?“ opýtali sme sa hovorkyne Slovenskej správy ciest Ko-
šice Zuzany Hromcovej.

Miestne komunikácie sú preťažené.  Foto: -bel-
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	Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry – 
Spiš – Pieniny otvorila v Bachledovej doline novú rodinnú 
atrakciu - pátračskú hru. Deti v nej podľa buzoly alebo GPS 
súradníc hľadajú indície na desiatich lesných stanoviskách. 
Nájdené indície zapisujú do tajničky, ktorej rozlúštením od-
halia základnú indíciu elixíru života hôrneho muža Gorgyho. 
Celoročne prístupná atrakcia sa nachádza na hrebeni Spiš-
skej Magury. Začiatok je pri Bufete pod Lanovkou. Herný plán 
je v Infocentre v Bachledovej doline.

	Spoločnosť ATE uviedla do prevádzky nový vrtuľ-
ník Bell 429. Lieta zo základne v Poprade.

	Najbližšie prázdniny, jesenné, si žiaci užijú od 28. do 
31. októbra.

	Následkom kalamity v roku 2004 sa vo Vysokých 
Tatrách extrémne premnožil lykožrút. Napadnuté nie sú 
len plochy, ktoré vtedy zasiahla veterná smršť, ale aj zdravé 
lesy. Prichádzame tak o vysadené, ale aj o pôvodné stároč-
né lesy, kvôli ktorým pôvodne vzniklo pásmo s najvyšším 
stupňom ochrany.

	Aktuálnou novinkou Slovenskej pošty pre občanov 
je plánovaná možnosť platiť od 1. októbra na pobočkách aj 
kartou všetkých komerčných bánk za dva najvyužívanejšie 
typy  poštových poukazov – poštový poukaz ekonomický 
a  poštový poukaz na účet. Práve cez tieto dva typy pouka-
zov sa realizuje najväčší objem úhrad poštového platobného 
styku. Pošta tak reaguje na požiadavky občanov platiť všet-
kými typmi platobných kariet. Možnosť bezhotovostných 
úhrad umožňuje už upravená licencia od Úradu pre reguláciu 
elektronických komunikácií a poštových služieb. Na základe 
upravenej licencie plánuje Slovenská pošta postupne zavá-
dzať aj bezhotovostnú úhradu za ďalšie tovary a služby.

	Policajtov bolo začiatkom augusta na cestách viac 
než obvykle, krajské policajné riaditeľstvo monitorovalo 
celý región. Do výkonu služby bolo počas jedného dňa za-
radených celkovo 117 policajtov (služby dopravnej polície, 
služby poriadkovej polície a služby železničnej polície). 
Zistených bolo 176 priestupkov, z ktorých bolo 154 vyrie-
šených na mieste v  blokovom konaní, 2  priestupky boli 
oznámené do správneho konania a napomenutím bolo 
vyriešených 20 priestupkov. Požitie alkoholu bolo zistené 
v 2 prípadoch.

	Na stredné školy v Prešovskom kraji v novom škol-
skom roku nastúpilo takmer sedemtisíc prvákov. Najviac žia-
kov, takmer 2 250, nastúpilo do prvých ročníkov v Prešove. V 
Poprade ich je 1 024, v Kežmarku 541, v Starej Ľubovni 356 a v 
Levoči 322. Na území kraja sa nachádza spolu 113 stredných 
škôl, z toho 80 v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského sa-
mosprávneho kraja. Na všetkých stredných školách v kraji 
študovalo vlani vyše 35-tisíc žiakov. V školstve v PSK pracuje 
okolo štyritisíc ľudí.

	Expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici 
 Pokračovanie na str. 26

V skratke

Keď sa pozriete od polikliniky smerom na západ, uvidíte vynovenú ulicu 
Dr. Fischera. Po ľavej strane sa skvie novoodená škola Dr. Fischera, ktorá 
je čerstvo zateplená a pred ňou žiari nový chodník. Vpravo od cesty je zas 
pošta, ktorá prešla celkovou rekonštrukciou. Kežmarok získal na kráse, táto 
časť mesta je dnes veľmi pekná a na rad prichádzajú ďalšie. Tak, aby naše 
mesto celé v nádhernom šate slúžilo svojim obyvateľom.
 Text a foto: -bel-

Brehy rieky Poprad za Kežmarkom sa aj počas tohto leta podrobili pravidel
nej údržbe. Ako nás informoval riaditeľ Správy povodia Dunajca a Popradu 
Ladislav Bojko, pracovalo sa na prečistení koryta a stabilizácii brehov.
 Text a foto: -bel- 

V ZŠ Dr. Daniela Fischera sa na začiatku školského roka postarali starší spo
lužiaci o prváčikov. Ukázali im, kde majú skrinky či triedy. Aj takýmto milým 
spôsobom sa im snažili zmierniť stres z nového prostredia a povinností, kto
ré ich čakajú v nasledujúcich mesiacoch.
 Text a foto: -bel-
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Systém zdieľaných bicyklov 
funguje už v mnohých mestách 
Európy. V týchto dňoch sa do neho  
zapojil aj Kežmarok. Slúžiť bude 
občanom aj turistom. „Na jednom 
stanovišti si bicykel vypožičiate, 
použijete ho na cestu do práce 
či školy, nákup alebo na cestu za 
priateľmi a na druhom stanovišti 
ho vrátite,“ uvádza sa na stránke žl-
tých bicyklov. Bicykle budú časom 
rozmiestnené po celom meste 
a nájdete ich na týchto miestach:
1.  Hrad Berg - oproti hlavnému 

vchodu do hradu pred prí-
streškom Berg, žltý stojan.

2.  Dolný juh - pri križovatke blíz-
ko miesta, stál mliekomat na 
zábradlí. 

3.  Kamenná baňa - pred budo-
vou pekárne Gros, žltý stojan.

4.  Horný juh - medzi Sintrou a 
škôlkou, na mieste, kde bol 
novinový stánok, žltý stojan.

5.  Jakar - v stojane pri telefónnej 
búdke oproti umeleckej škole.

6.  Krvavé pole - pred obchodom 
Sintra napravo od vchodu, 
žltý stojan. 

7.  Gen. Štefánika - stojan me-
dzi obchodom Megas a Milk 
Agro. 

8.  Okresný úrad - v stojane naľa-
vo pred hlavným vchodom do 
okresného úradu.

9.  Hlavná pošta - v stojane pred 
vchodom do budovy pošty.

10.  Radnica - v stojane naľavo od 
vchodu do historickej budovy 
radnice. 

11.  Sever - blízko mosta od hradu, 
pred potravinami Megas, žltý 
stojan. 

12.  Vlaková stanica - na zábradlí 
pred vchodom do stanice, 
vedľa schodiska. 

13.  Servisný stojan - blízko 
zvonice pred cyklo-diel-
ňou, strana stojana bližšie 
k budove, žltý stojan.

Momentálne je k  dispozícii 

10 repasovaných bicyklov, ktoré 
iniciatíve darovali ľudia. Ďalších 
desať nových bude zaparkovaných 
na stojane pri cyklo-dielni, tie pri-
budnú do konca septembra. 

Ako na to? Najskôr je potreb-
né sa zaregistrovať na http://zlte-
bicykle.sk/kezmarok/. V  druhom 
kroku sa musíte zúčastniť krátke-
ho školenia. Na vstupnom školení 
uzatvoríte zmluvu o používaní sys-
tému a zložíte zálohu. Záloha bude 
použitá ako kredit na prenájom bi-
cyklov. Pri každom použití za prvé 
tri hodiny nie je služba spoplatne-
ná.

Po prihlásení do aplikácie Yel-
lowbikes sa vám zobrazí zoznam 
13 stojanov, z  ktorých si môžete 
vybrať voľný bicykel. Ďalšie stoja-
ny pribudnú časom, napríklad pri 
zastávke pri Tatraľane a  na Slav-
kovskej ulici. Na odomknutie po-
užijete aplikáciu, alebo sms. A  tri 

hodiny môžete jazdiť kdekoľvek 
bezplatne. Po tomto čase sa Vám 
stiahne kredit 1€ za každé ďalšie 
začaté 3 hodiny. Bicykel vrátite na 
hociktorý voľný stojan zo zoznamu 
Žltých bicyklov v meste. Hotovo.

 
 Zuzana Šlosárová

Rýchlo, zdravo, ekologicky a ekonomicky

Kežmarok sa s ohľadom na svoju vzácnu históriu 
stáva moderným mestom. Prispeli k tomu akti-
visti z iniciatívy Vlk, ktorý nikdy nespí. Títo mladí 
Kežmarčania sú aktívni nielen v  cyklodoprave, 
ale tiež v komunitnej záhrade či chove včiel. 

Foto: zdroj zltebicykle.sk

Počas medzinárodného 
školenia organizovaného Slo-
venskou technickou univerzi-
tou  Bratislava v  rámci projektu 
RegPol2 sa 20. septembra vo 
Veľkej Lomnici konala konferen-
cia s  kežmarským zastúpením. 
Na podujatí s  názvom „Znalosti 
a overené postupy pre zaostáva-
júce regióny v Európe“ sa stretlo 
35 mladých výskumníkov zo 7 
krajín sveta. Hľadali riešenia, ako 
pomôcť najmenej rozvinutým 
regiónom v  strednej Európe. 
Nápady a  poznatky zo stretnu-
tia majú aplikovať do akčných 
plánov Slovenska, aj iných krajín 
strednej Európy. 

Prvým krokom na zlepšenie 
nepriaznivej situácie bolo prija-
tie zákona o podpore najmenej 
rozvinutých okresov a vytvore-
nie akčného plánu okresu Kež-
marok ešte koncom minulého 
roka. Náš okres bol prvý z  dva-
nástich, ktorý takýto dokument 
vytvoril a vláda ho podporila.

Konferencia mala priniesť 
ďalšie nápady aj z pohľadu iných 

krajín. Pod Tatry okrem Slovákov 
prišli výskumníci z Čiech, Poľska, 
Nemecka, Estónska, Rumun-
ska, Maďarska, čiže aj z krajín, 
ktorých sa obdobné problémy 
týkajú. Slovensko takto môže 
nielen čerpať overené postupy, 
ale ponúknuť nápady a riešenia 
iným krajinám. Úlohou stretnu-
tia bolo  využiť teoretické skú-
senosti akademikov s  etablova-
ním do praxe.

Medzi prednášajúcimi boli 
odborníci z úradov vlád, či iných 
úradov z rôznych kútov Európy, 
tiež profesori. Venovali sa téme 
polarizácie. Ide o  akési nožnice 
ekonomických rozdielov medzi 
hlavnými mestami a  ostatný-
mi krajmi štátov. Hlavné mestá 
sa rozvíjajú na účet zaostalej-
ších regiónov. Cieľom projektu 
RegPol2 je analyzovať príčiny 
polarizácie a vytvárania periférií. 
Projekt podporený európskou 
komisiou vo výške asi 3 milió-
nov eur zahŕňa 14 sub-projek-
tov v 7-9 krajinách. 

Primátor Ján Ferenčák vo 

svojej prezentácii predstavil prí-
činy, prečo sa práve náš okres 
radí medzi najmenej rozvinuté 
na Slovensku. Podľa neho sa 
v minulom storočí urobil rad 
chybných rozhodnutí na úrovni 
samosprávy, regiónu aj štátu a je 
dôležité sa z histórie poučiť. Pre-
zentácia bola ukážkou toho, na 
čo sa môžu odborníci pri svojich 
prácach zamerať. 

Mladí výskumníci počas pia-
tich dní strávených na Sloven-
sku prešli niekoľko spišských 
miest a  dedín, navštívili tiež 
obec Spišský Hrhov. Tá patrí me-
dzi prvé lastovičky v riešení ne-
zamestnanosti prostredníctvom 
zriadenia sociálneho podniku 
v obci. Ďalšie nápady a riešenia 
použijú zástupcovia univerzít 
a ich študenti na riešenie ekono-
mických problémov vo svojich 
a európskych krajinách. 

Ako uviedol profesor Maroš 
Finka, transfer skúseností a  in-
ternacionalizácia je pri hľadaní 
riešenia dôležitá. 

 Zuzana Šlosárová

Vzájomná výmena nápadov
akčných plánov

spravodajstvo
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Vládli vyše sto rokov
Práve za ich panstva sa vzťah 

medzi hradom a mestom tak 
vyostril, že na dennom poriad-
ku boli pouličné zrážky, únosy, 
prepady i zákerné vraždy. Hradní 
páni chceli, aby im mešťania slú-
žili, ale tí ako obyvatelia slobod-
ného kráľovského mesta odmie-
tali akékoľvek služby. Kežmarok 
sa spod nadvlády hradu vyslo-
bodil až r. 1651, ale Thökölyov-
ci ostali v  hrade naďalej bývať. 
Koniec nepriateľstvu urobilo 
neúspešné proticisárske sprisa-
hanie, do ktorého sa zamiešal aj 
Štefan Thököly II. a pred odsúde-
ním ho zachránila iba náhla smrť. 
Podľa tradície jeho jediný žijúci 
syn Imrich ušiel tajnou chodbou 
na koni, ktorý mal naopak pribité 
podkovy, aby takto zmiatol pre-
nasledovateľov. 

Vyostrené vzťahy
Imrich Thököly (1657 – 1705) 

sa utiahol do Sedmohradska – 
ohniska proticisárskych povsta-
ní. R. 1678 stal sa aj on veliteľom 
ďalšieho povstania uhorskej 
šľachty a so svojimi vojskami 
vtiahol úspešne do Uhorska. Prí-
čin na povstania bolo niekoľko, 
napr. nespokojnosť uhorskej 
šľachty, ktorá sa chcela podieľať 
na vláde krajiny a kontrolovať 
panovníka. Ten však jej snahy ne-
rešpektoval. Celé toto obdobie 
poznačila protireformácia – vy-
stupovanie Habsburgovcov proti 
protestantským cirkvám. Stále 
viac sa znižovala životná úroveň 
ľudu, musel platiť obrovské dane 
a vydržiavať vojská. Na juhu Slo-
venska bašovali Turci a cisár si 
s nimi nevedel dať rady. Povsta-
leckí vojaci sa nazývali kurucmi. 

Náboženské ústupky
Imrichovi Thökölymu sa spo-

čiatku darilo, obsadil celé Sloven-
sko. Po úspechoch povstalcov 

bol r. 1681 cisár Leopold núte-
ný zvolať do Šopronu krajinský 
snem, ktorý uzákonil akú – takú 
náboženskú slobodu, povolil 
protestantom (evanjelikom i kal-
vínom) stavať tzv. artikulárne 
kostoly i školy – po dva v každej 
uhorskej župe a po jednom v slo-
bodných kráľovských mestách 
(vzťahovalo sa to aj na Kežma-
rok). Zároveň sa obnovili aj práva 
uhorskej šľachty. 

Korunovácia za kráľa
Thököly sa ako jeho pred-

chodcovia spojil s Turkami, ktorí 
bojovali proti Habsburgovcom. 
Turci ho dokonca r. 1682 koru-
novali za kráľa Horného Uhorska 
(Slovenska), sultán poslal Imri-
chovi symboly kráľovskej moci – 
vazalskú korunu, kráľovský plášť, 

meč, budzogáň a zástavu. Každý 
symbol mu odovzdal iný turecký 
paša. Imrich sa však kráľom nikdy 
netituloval – podpisoval sa „len” 
ako sedmohradské knieža. 

V auguste 1678 vstúpili kuruci 
do Kežmarku. Knieža si urobilo 
z hradu prepychové sídlo, hoci sa 
tam málokedy zdržiavalo. Chodi-
lo si sem „odpočinúť” so svojou 
manželkou Ilonou Zrínyi (bola 
od Imricha o 14 rokov staršia) 
a nevlastným synom Františkom 
Rákóczim II.

Poslednýkrát
v Kežmarku
Hviezda Thökölyho definitív-

ne zhasla v bitke pod Viedňou
är. 1683, kde cisár s pomocou 

Poliakov porazil spojené kurucko 
– turecké vojská. Na Spiš prichá-
dzajú cisárske vojská, vzdáva sa 
im aj Kežmarok. Thököly posled-
nýkrát navštevuje rodisko v mar-
ci 1684, v apríli mesto definitívne 
obsadia. 

Napokon bol Imrich nútený 
uchýliť sa k svojim bývalým spo-
jencom Turkom. Odišiel s  man-
želkou i najbližšími spolubojov-
níkmi do Turecka, kde v meste 
Izmid aj zomrel. Po 201 rokoch 
boli jeho pozostatky prevezené 
do Kežmarku a umiestnené do 
nového ev. a. v. kostola.

Zaslúži si úctu
Pripomíname si 110 rokov od 

prevezenia jeho pozostatkov. 
A chceme si kežmarského kráľa 
uctiť. Zaslúži si to. 

 Nora Baráthová

V KEŽMARKU ŽIL KRÁĽ!

Len o tom málokto vie, hoci jeho meno poz
ná hádam každý. Volal sa Imrich Thököly. 
A Kežmarský hrad tiež volajú Thökölyho 
hrad. Rodina Thököly sa stala najznámej
ším a najdlhšie pôsobiacim panstvom 
Kežmarského hradu. Štyri generácie – Še
bastián, Štefan I., Štefan II. a Imrich tu žili 
v rokoch 1579 – 1684. 

Program Thökölyho týždňa:

Prevoz pozostatkov kráľa do Kežmarku. Foto: archív autorky

Spomienka na 110. výročie prevozu pozos-
tatkov Imricha Thökölyho - nekorunovaného 
uhorského kráľa

16.10. 2016
10.00  Slávnostné bohoslužby
 v drevenom artikulárnom
 evanjelickom kostole - nedeľa káže
 emeritný biskup VD ECAV
 Igor Mišina

17.10.  21.10.2016
pondelok - piatok
Týždeň uhorskej kuchyne v hoteli
Hviezdoslav

19.10.2016
18.00  Spomienkový večer na Imricha   
 Thökölyho (prednáška,
 premietanie) v streda hoteli   
 Hviezdoslav

21.10.2016
10. - 13.00  Seminár v hrade (Dr. Kónya,   
  Dr. Baráthová, Mgr. Porubän, Mgr. 
  piatok Cintulová) spojený
  s prehliadkou expozície    
  rodiny Thököly
15.30  Návšteva mauzólea, uctenie
  si pamiatky Imricha Thökölyho 
16.00  Koncert z diel uhorských autorov
 v drevenom kostole
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Mesto žiada, aby sa jeho hrani-
ca posunula z dôvodu uceleného 
rozvoja sídliska po Tvarožiansky 
potok a Ľubici ponúka iné pozem-
ky v  takej istej rozlohe, čiže okolo 
20 ha. S týmto návrhom naši suse-
dia nesúhlasia a nateraz nesúhlasia 
ani s predajom spomínaného úze-
mia. 

Podľa návrhu primátora Jána 
Ferenčáka bude vhodné, ak sa uro-
bí referendum medzi samotnými 
občanmi. Závery takéhoto referen-
da bude mesto plne rešpektovať, 
tak informoval aj starostu obce.

Pokiaľ spory bežia, sídlisko 
si už žiada investície. Mesto síce 
prostriedky má, vlastné a  aj z  eu-
rópskych fondov, a aj by chcelo in-
vestovať, ale do cudzieho majetku 
nemôže. 

Závery z pracovného stretnutia 
pracovná komisia poslala ľubickej 
komisii, aby sa vyjadrila. Rokova-
nia budú pokračovať 6. októbra na 
obidvoch stranách. -sedl-

Rokovania pokračujú

Otázka vysporiadania pozemkov na sídlisku Juh rezonuje už 25 ro-
kov. Aby sa mohlo povedať konečné slovo a aby sa problém vyriešil 
raz a navždy, o to sa snažia pracovné skupiny – jedna v Kežmarku 
a druhá v Ľubici. Na pracovnom stretnutí kežmarskej skupiny 7. sep-
tembra padlo viacero návrhov.

Na sídlisku Juh nie sú vysporiadané pozemky.

ČIERNA PANI

Služobníctvo hradu sa dávno ro
zutekalo, počulo o neúspechu svojho 
pána a  právom sa domnievalo, že 
hrad i  mesto obsadia cisárski vojaci. 
V hrade ostala len jedna staršia žena: 
kľučiarka. Chodila podľa vtedajšieho 
zvyku v  dlhých čiernych šatách. Sta
rala sa o  to, aby všetky hradné bu
dovy boli pozatvárané, aby do nich 
nikto cudzí nemal prístup. Nerobila to 
z vernosti voči svojmu pánovi, ale dú
fala, že sama nájde poklad, o ktorom 
tušila, že jej ho pán dal kdesi zamuro
vať. Hrad mal viacero veží – vstupnú, 
kde býval pán, hladomorňu, kde 
ostali len kosti úbohých odsúdených, 
východnú vežu, kde sa zdržiavala 
hradná pani... Ale ešte sú tu dve veže, 
ktoré stoja vedľa seba: strážna a kle
notnica. A kde inde by mohol poklad 

byť ako tam, v klenotnici? 
Po dlhom hľadaní a preklepávaní 

stien našla dutý priestor za jedným 

z  parádnych obrazov. Tam našla, čo 
hľadala. Na celý život bude zaopat
rená! Odíde z  Kežmarku niekam ďa

leko a  bude bohatá, veľmi bohatá... 
Odrazu sa však žena zarazila: to zlato 
a  striebro bude môcť povynášať len 
po častiach. Kam ho zatiaľ schovať? 
Tu ostať nemôže. 

Mala kľúč aj od hradnej kaplnky. 
Tam v  krypte pod zemou odpočívala 
mladá matka Imricha Thökölyho. Od
tiaľ viedla úniková chodba, ktorá ústi
la do kežmarských lesov. Áno, tam sa 
dá poklad skryť!

Len čo uskutočnila svoj úmysel, na 
hradné dvere sa ozvalo strašné bú
chanie. Na jej úžas sa objavil mladý 
pán a hnal sa do klenotnicovej veže. 
S  úžasom našiel len prázdny otvor. 
Prebehol všetky veže, všetky obytné 
trakty, ba aj hrobku svojej matky. 
Dvere do podzemnej chodby však 
chránili pevne zatvorené mrežové 
dvere... Pochopil, kto poklad vzal. Ne
mal čas ďalej hľadať, cisárski vojaci 
mu boli v  pätách. Preto sa zmohol 
len na to, že zradnú kľučiarku preklial, 
aby ani po smrti nemala pokoja.

I  dnes za tichých večerov počuť 
kroky na drevených ochodziach hra
du... Nora Baráthová

Čierna pani počas divadelného predstavenia na hrade v rozprávke 
...A musí byť princezná.

Hradní páni rodu Thököly a cisár sa nikdy nemali v láske. Imrich Thököly, po-
sledný mužský potomok svojho rodu, sa dokonca postavil na čelo povstania 
proti cisárovi. Hoci sa mu sprvoti darilo, napokon prehral a musel ujsť k svojmu 
ochrancovi – tureckému sultánovi. Ale ešte predtým sa chcel staviť na rodnom 
Kežmarskom hrade a vziať si cennosti, ktoré tam boli ukryté.
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Porozhadzované koše 
Trinásteho augusta o  12.30 h. bolo 

hliadkou v teréne zistené, že v centre mes-
ta na ulici Hlavné námestie, pri budove 
MsÚ boli porozhadzované smetné nádo-
by aj s  ich obsahom. Po krátkom pátraní 
sa podarilo zistiť meno podozrivej osoby, 
ktorá sa ale už na mieste nenachádzala. 
Osoba sa k činu priznala a po vyzvaní koše 
uložila na pôvodné miesto a upratala ich 
okolie. Priestupok bol vyriešený v bloko-
vom konaní. 

Verbálny aj fyzický útok 
Pätnásteho augusta o 21.17 h. oznámili 

policajtom na linku 159, že na ulici Michal-
ská sa nachádza neznáma osoba, zrejme 
pod vplyvom alkoholu, ktorá bezdôvodne 
verbálne a fyzicky napadla syna oznamo-
vateľa. Vyslaná hliadka po príchode na 
miesto zistila podrobnosti k tomuto ozna-
mu a taktiež totožnosť podozrivej osoby, 
ktorá sa k činu priznala. Za tento priestu-
pok bola osobe uložená bloková pokuta. 

Voľne pustené psy 
Osemnásteho augusta o  18.25 h. sa 

prostredníctvom čísla 159 policajti do-
zvedeli, že na sa na Michalskej ulici bez 
dozoru pohybujú dva veľké psy a ľudia sa 
ich boja. Hliadka po príchode na miesto 
zistila ich majiteľa, a pretože nebol doma, 
bolo mu telefonicky oznámené, aby si 
vybavil odchytenie psov, s  čím súhlasil. 
Priestupok je v štádiu riešenia. 

Ležiaca osoba
O 19.05 h. 24. augusta bolo na číslo 

159 oznámené, že na ulici Jakuba Kraya 
pri objekte Legenda leží na zemi nezná-
my muž a  pri ňom je pohodený bicykel. 
Hliadka zistila, že oznam sa zakladal na 
pravde. Išlo o neznámeho staršieho pána, 
ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu 
a odmietol sa legitimovať. Na opätovnú 
výzvu na preukázanie sa podarilo zistiť 
jeho totožnosť. Osoba bola následne odo-
slaná do miesta trvalého bydliska a  pre 
značné požitie alkoholu bola až neskôr 
vyriešená v blokovom konaní.

Opätovne voľne
pustené psy
Dvadsiateho deviateho augusta 

o  11.20 h. sa policajti z linky 159 dozve-
deli, že v  Pradiarni pri záhradkách voľne 
pobehujú dva veľké psy a  ľudia sa boja 
prechádzať po tejto oblasti. Hliadka zisti-
la, že opätovne ide o psy, ktorých majiteľ 
už bol riešený päťkrát v blokovom konaní 
a 28. augusta spôsobili dopravnú nehodu, 
za ktorú bude majiteľa riešiť OR PZ SR, od-
bor dopravnej polície. Hliadka obidva psy 
previezla do miestneho útulku a prípad je 
v štádiu riešenia. 

Nesprávne parkovanie
Večer o 20.00 h. 29. augusta bolo ozná-

mené na číslo 159, že v priestoroch zastáv-
ky MHD na ul. Kuzmányho sa nachádza 
skupina mládeže, ktorá tam fajčí a parkuje 
s tromi vozidlami na mieste vyhradenom 
pre parkovanie autobusu MHD. Hliadka 
na mieste skontrolovala totožnosť týchto 
osôb a udelila dve blokové pokuty za po-
rušenie pravidiel cestnej premávky. 
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Partnerské mesto litovský Kupiškis

Súčasnosť
Kupiškis je malé mesto v  se-

verovýchodnej Litve situované 
medzi riekami Kupa a  Levuo. Je 
príjemným regionálnym cen-
trom zachovávajúcim tradície 
a  ponúkajúcim príjemný pobyt 
tak obyvateľom, ako aj návštev-
níkom. Leží v  kraji Auštaitija 
a  v  okrese Panevežys County. 
Jeho rozloha je 55,84 kilometrov 
štvorcových. Ak sa vyberiete do 
Kupiškisu, určite si pozrite ná-
mestie Laurynas Stuoka-Gucevi-
čius so zachovanými drevenými 
sochami, etnografické múzeum, 
neogotický kostol Nanebovstú-
penia Ježiša postavený v rokoch 
1900 až 1914, bývalú židovskú 
synagógu či Hanzovný sklad 
ľanu. Kupiškis bol totiž známy 
ako región pestovateľov a  ob-
chodníkov s ľanom. Preto je tam 
sklad, ktorý bol postavený v  18. 
storočí a je najstaršou kamennou 
stavbou v meste. 

Spolupráca
Partnerstvo Kupiškisu s  Kež-

markom funguje  na úrovni sa-
mosprávy v  podobe oficiálnych 
návštev pri rôznych významných 
podujatiach. V  kultúrnej oblasti 

sa litovskí remeselníci a folklórne 
súbory prezentujú na festivale 
EĽRO a  naši rezbári zase na Me-
dzinárodnom rezbárskom sym-
póziu s  názvom Človek a  voda 
v  Kupiškise. Kežmarskí folkloristi 

nechýbajú na festivale Lingau-
dala v  tomto litovskom meste. 
Volejbalisti sa zase zúčastňujú na 
zápasov veteránov pod Tatrami 
i  v  Litve. Dohoda o  nadviazaní 
kontaktných vzťahov a  vzájom-
nej spolupráce medzi Kupiškisom 
a  Kežmarkom bola podpísaná 
17. júla 1999.

Pohľad do histórie
Archeologické nálezy doka-

zujú, že prvé osídlenie v  oblasti 
Kupiškisu je možné datovať do 
8. až 7. storočia pred naším leto-
počtom, do obdobia po ústupe 
glaciálneho ľadovca. Prvými oby-
vateľmi boli malé skupiny rybá-
rov, zberačov a  lovcov, ktorí tam 
dorazili z  južnejších litovských 
regiónov. Prvá zmienka o  Ku-
piškise, ako o sídle, je z roku 1480. 
V rokoch 1561 – 1565 bolo mesto 
sídlom administratívneho územia 
(valscius) a patrilo do okresu (pa-
vietasu) Upyte, neskôr Ukmege. 
Železničná trať Daugpilis – Siau-
liai – Liepoja vybudovaná v  roku 
1873 pritiahla obchod a  remeslá 
a  zlepšila spojenie s  väčšími 
mestami. -bel-

 Foto: oficiálna stránka mesta Pohľad na neogotický kostol Nanebovstúpenia Ježiša v Kupiškise.

Kežmarok má partnerské mesto v Litovskej republike. Kupiškis má 
8  263 obyvateľov a  leží v  nadmorskej výške 101 m nad morom. 
Od nás ho delí presne 994 kilometrov.
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turistika

Kežmarskí turisti  sa 27. augusta vybrali na pochod po Chodníku prof. Grosza. Fotoaparát ich zachytil na rázcestí 
pri Bielom plese, neďaleko miesta, kde stála  bývala Kežmarská chata. Podľa slov organizátora Ota Rozložníka 
sa pochodu za krásneho počasia zúčastnilo vyše 60 účastníkov.  Foto: -bod-

Pri prechádzkach po Kežmarku môžete 
v  niektorých starších uličkách okolo hradu, 
alebo Baziliky sv. Kríža nájsť zaujímavé chod-
níkové obrubníky – sú pórovité, svetlobéžo-
vé a rozhodne nie sú odliatkom z betónu. 

Sú z travertínu – horniny, ktorú naši 
predkovia používali ako praktický stavebný 
materiál. Pomerne ľahko sa opracovával a aj 
z hľadiska estetického bol krásny a dekora-

tívny. Travertín vznikal na miestach, kde sa 
vyskytovali minerálne pramene a  uhličitan 
vápenatý – známe sú travertínové skaly 
neďaleko vo Vyšných Ružbachoch alebo na 
Dreveníku pri Spišskom hrade. Jednou zo 
zaujímavých lokalít, ktorú sa oplatí navštíviť, 
sú aj neďaleké Gánovce pri Poprade.

Zastavte auto na hornom konci dediny – 
napr. pri nedávno zrekonštruovanom aqua-

parku na mieste bývalých kúpeľov. Krátkou 
pešou prechádzkou sa dostanete ku Kope 
Hrádok, ktorá mala pôvodne asi 20 metrov 
výšky a bola široká 170 metrov. Kopa vyrást-
la z uhličitanu vápenatého, ktorý sa nachá-
dzal v minerálnom prameni. Ten vyteká na 
úpätí skaly aj dnes. A čo hovorí slávny prí-
beh gánovského nálezu?

Ten sa začal v roku 1926, keď robotníci lá-
mali kameň a jeden z nich našiel sploštenú 
travertínovú hrudu, pripomínajúcu mozog 
aj so zvyškami kostí.Tento nález jedinečnej 
pamiatky na neandertálskeho človeka pod 
Tatrami, ktorý tu žil v poslednej medziľado-
vej dobe, je výnimočný tým, že je to najvý-
chodnejší a najsevernejší výskyt neandertál-
ca vo východnej Európe. Môžeme byť hrdí 
na to, že sa tak náš región zaradil medzi sve-
tové archeologické a antropologické lokali-
ty. Informačné tabule vám napovedia viac aj 
o  ďalších zaujímavostiach. Možno objavíte 
v  travertíne nejaký zaujímavý odliatok ska-
meneliny aj vy...

Po prechádzke v prírode je lákavá aj náv-
števa rímskokatolíckeho kostola sv. Michala 
s pekným barokovým interiérom, alebo de-
gustácia minerálnej vody priamo z  prame-
ňa.

A keď ste sa veľmi unavili, využite príleži-
tosť zregenerovať sily a okúpať sa v liečivej 
minerálnej vode v auqaparku – za pekného 
počasia vonku, alebo celoročne vo vaňo-
vých kúpeľoch.

 G.Bodnárová
 MsÚ,marketing
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September - Travertínové spomienky

Z  tejto hory sa kedysi ťažil travertín a  práve tu sa našla mozgovňa neandertálca. Dnes je 
hora, samozrejme, už oveľa menšia a našich dávnych predkov pripomína maketa. 

V  druhom čísle 
našich novín sme vás 
informovali o  pripra-
vovanom   dopĺňa-
ní tabúľ náučného 
chodníka lesoparku 
Sever. Dnes sú tabu-
le už osadené, na rad 
prišli opravy dreve-
ných lavičiek a stolov, 
ktoré návštevníci le-
soparku už zakrátko 
budú môcť využívať 
pri svojich prechádz-
kach.

 -sedl-

Meštianske chodníčky

Upravený
lesopark
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Alergia je ochorením imunitného systému, ktorý prehnane až hysteric
ky reaguje na neškodné látky z prostredia, výsledkom čoho je alergický 
organizmus poškodzujúci zápal s prejavmi na dýchacích cestách, koži, 
tráviacom trakte, ale aj na sliznici močových a pohlavných orgánov. 

V  tých najzávažnejších pre-
javoch môže alergia spôsobiť až 
zlyhanie srdcovocievneho systé-
mu a  smrť. Alergické ochorenia 
predstavujú významnú skupinu 
tzv. civilizačných ochorení. Na 
konci tohto desaťročia bude prav-
depodobne každý druhý človek 
trpieť na nejakú formu alergie. 
Každé alergické ochorenie vzniká 
na základe kombinácie dedičnej 
predispozície a  rôznych faktorov 
vonkajšieho prostredia. Ak trpia 
na nejakú formu alergie obaja 
rodičia, riziko pre dieťa je vysoké, 
takmer 60 %. Z vonkajších fakto-
rov je to hlavne zmena životného 
štýlu tzv. „westernizácia“, ktorá 
sa spája so zmenou stravovacích 
návykov, zníženou fyzickou akti-
vitou, narastajúcou obezitou, 
zvýšenou expozíciou polutantov 
a stresu. V dôsledku zvýšenej hy-
gieny a nadužívania antibiotík sa 
znižuje kontakt s  mikroorganiz-
mami, a  tým nastáva aj menšia 
stimulácia imunitného systému. 
Výsledkom uvedeného je poruše-
ná funkcia imunitného systému, 
výsledkom čoho je alergia, ale aj 

znížená odolnosť voči infekciám.

Ako sa alergia
prejavuje ?
Najčastejšími prejavmi sú 

ochorenia dýchacích ciest ako 
nádcha, kašeľ, astma, vysoký 
sklon k  infekciám, potom sú to 
rôzne kožné prejavy a tráviace 
ťažkosti.

Ako sa alergia
diagnostikuje ?
Váš praktický lekár vás odošle 

k alergiológovi, ktorý s vami vyko-
ná podrobný pohovor, absolvuje-
te rôzne paraklinické vyšetrenia, 
expozičné kožné testy, prípadne 
laboratórne vyšetrenia. Takto 
alergiológ zistí charakter a  roz-
sah alergie, orgánové postihnutie 

a,  samozrejme, navrhne optimál-
ny liečebný postup.

Ako sa alergia
lieči ?
Neexistujú jednoznačné, pre-

ventívne opatrenia, ktorými je 
možné alergii predchádzať. Platia 
však niektoré odporúčania: Matka 
nemusí v tehotenstve dodržiavať 
žiadne diétne opatrenia. Výlučne 
dojčiť je potrebné 4-6 mesiacov. 
Súbežne s  dojčením, počas 4-7 
mesiacov, postupne zavádzame 
do stravy všetky potraviny. Je to 
totiž obdobie budovania orálnej 
tolerancie. Paradoxne, potraviny, 
ktoré podávame po tomto obdo-
bí, sa môžu u predisponovaného 
dieťaťa stať alergénom. Ak už je 
prítomné manifestné alergické 
ochorenie, máme k  dispozícii 
2 typy liečby. Prvá je úľavová, 
symtomatická, ktorou potláča-
me príznaky alergie. Je účinná 
okamžite v  priebehu niekoľkých 
dní. Druhá je kauzálna liečba, tzv.
alergénová imunoterapia. Pri tej-
to liečbe podávame pacientovi 
vyvolávajúci alergén v postupne 
sa zvyšujúcej dávke, čím dosiah-
neme navodenie tolerancie voči 
danému alergénu. Je to liečba 
dlhodobá a  vedie k  vyliečeniu 
alergie. Patrí do rúk špecialistu - 
alergiológa. 

 Ivan Hlinka

Čo je alergia a prečo sme alergickí ?

MUDr. Ivan Hlinka

Piloti rally v Malom Slavkove

RC autá sú modely s  motorčekom na 
diaľkové ovládanie. Na Slovensku sa ten-
to šport pomaly rozbieha. Pod Tatry prišlo 
7 súťažiacich, prevažne z  východného Slo-
venska a napríklad z Rožňavy, Michaloviec, 
a aj Kežmarčan Martin Gomboš. 

Organizátor Mikuláš Siska pochádza 
z  Popradu. Ako sám hovorí, RC autá kopí-
rujú veľkú rally. Podoba je v  harmonogra-
me, tratiach, dokonca aj modely potrebujú 
značné vybavenie a servis. „Modely sa kúpia 

ako hotové alebo ako stavebnica. Fungujú 
na podobných princípoch ako veľké autá. 
Čiže sú tam olejové tlmiče, diferenciály, 
plne nastaviteľná geometria podvozkov 
a pod.,“ tak ich opísal mladý nadšenec Siska. 

RC auto nie je jednoduchou „hračkou“. 
Na súťaže potrebujete tridsať až štyridsať 
sád pneumatík. Majú rôzne zmesi a dezény. 
Autíčko na diaľkové ovládanie stojí radovo 
niekoľko stoviek eur. Potrebujete aj dobré 
oči a rýchle reakcie. Tie preveria rôzne tech-

nicky náročné trate stavané v  poslednom 
období už aj na Slovensku.

 Text a foto:
 Zuzana Šlosárová

Atmosféru motoristických súťaží mali možnosť divákom pri-
blížiť nadšenci RC Rally zo susedného Malého Slavkova na 
konci augusta.

Autíčka na diaľkové ovládanie získavajú pria
zeň u chlapcov už aj na Slovensku.
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Lanškroun

Účastníci pochodu si mohli vybrať 
z rôznych peších trás, ktoré mali dĺžku od 
päť do sto kilometrov. Cyklotrasy merali 
od 20 do 110 km po cestách a  nechýbal 
ani 60-kilometrový okruh po trase kopy 
s cieľovou jazdou do Lanškrouna. Aj bežci 
si prišli na svoje. Mohli sa zapojiť do štvrté-
ho ročníka Kopa behu. 

Kopou začalo mesto žiť už v  piatok 
9. septembra, kedy na trasu vyrazili „stov-
kári“ a v priestore pred radnicou sa začali 
registrovať ďalší turisti, cyklisti, bežeckí tu-
risti a  in-line korčuliari. A čo vlastne kopa 
je?  Najväčšia športová, kultúrna a spolo-
čenská akcia v  Lanškroune. Pochodu sa 
zúčastňuje vždy viac ako 5-tisíc ľudí.  

Športovcov čakal v  sobotu popoludní 
zaslúžený oddych pri výborných vystúpe-
niach známych českých umelcov, pozrieť 
si mohli výstavu veteránov, nechýbala 
prehliadka skautských zručností, súťaže 
pre deti či  stánky so zaujímavými hand 
made výrobkami. Snáď najväčším ťahá-

kom bol koncert Františka Černého s Mar-
kétou Poulíčkovou, ktorí roztancovali celé 

Lanškrounského námestie. Zahanbiť sa 
nedali ani ostatné hudobné skupiny, ako 
Minus 123 minut, Čankišou či  Big band 
Lanškroun. A  aby mali Kežmarčania na 
čo spomínať, odniesli si domov diplomy 
a  symbolické medaily za to, že úspešne 
zvládli už 48. ročník diaľkového pochodu.

 -bel-  

Na bicykloch nás reprezentovali zľava Marián Soliar a Monika Rontová v sprievode domácich 
delegátov. Foto: -sedl-

Po vlastných i na bicykli v Lanškroune

Na mestských slávnostiach českého Lanškrounu nechýbali 
10. septembra ani Kežmarčania. Zúčastnili sa tam 48. roční
ka diaľkového pochodu Lanškrounská kopa.

Anketa v terajšom čísle má trochu netypických aktérov. Sú nimi obyvatelia Lanškrouna. Toto české mesto je partner
ským mestom Kežmarku, a preto nás zaujímalo, či o tom vedia a či im názov Kežmarok niečo hovorí.  

Anna B.
Cez Kežmarok 

p r e c h á d z a m e , 
keď cestujeme do 
Vysokých Tatier. 
Máte to tam krás
ne. A myslím si, že 
pri najbližšej náv
števe Slovenska sa 

u  vás znovu zastavíme. Ale nie je mi zná
me, že Kežmarok je partnerským mestom 
Lanškrouna.

Marie L.
K o n k r é t n e 

v  Kežmarku som 
ešte nebola, ale 
Slovensko mám 
pochodené, pre
tože som bývalý 
vodák. Slovenská 
republika je moja 

srdcová záležitosť. Je mi ľúto, že sme sa 
rozdelili. Slovákov veľmi podporujem.

Pavel B.
Bol som na 

Slovensku, ale 
Kežmarok mi nič 
nehovorí. Neviem 
ani, že je pod Vy
sokými Tatrami. 
Ale teraz, keď ste 
mi to povedali, tak 

sa tam nabudúce zastavím.

Bohuslav Š.
Kežmarok je 

družobné mesto 
Lanškrounu. Part
nerstvo trvá už 
dosť dlho. Myslím 
si, že raz u vás bol 
náš zmiešaný spe

vácky zbor. Viem, že sa nachádza na vý
chodnom Slovensku pod Vysokými Tatra
mi. Kežmarkom som len prechádzal, nikdy 
som v  ňom nebol, ale nabudúce to určite 
napravím. Bol som ale v Červenom Klášto
re, aby som sa povozil na pltiach.

Václav Ž.
Kežmarok po

znám. Bol som 
tam a  pamätám 
sa, že je to krásne 
mestečko s kopou 
nádherných his
torických budov 
a takou zvláštnou 

atmosférou. Veľmi sa mi tam páčilo a keď 
pôjdem najbližšie do Vysokých Tatier, tak 
sa v ňom určite zastavím.

 
 Text: -bel-
 Foto: - sedl- 

Kežmarok sa páči aj za hranicami
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MŠ Kuzmányho

MŠ Severná

ZŠ Dr. D. Fischera ZŠ s MŠ svätého Kríža ŽŠ Nižná brána

MŠ Cintorínska MŠ Možiarska

Dôležitá práca ľudí, ktorých nevidno

Téma školstvo rezonovala v našich médiách, 
ale nespomínala sa skupina ľudí, bez ktorých 
by škola nemohla pracovať na sto percent. Áno, 
sú to žienky ktoré nevidieť, ale ich absenciu by 
sme si všimli. Personál kuchýň v materských či 
základných školách je neoddeliteľnou súčasťou 
života každej z nich.

Odbor školstva mestského úradu spravuje 
4 materské a 3 základné školy. V ich kuchyniach 
pracujú hlavné kuchárky, pomocné kuchárky 
a pomocné sily. Pracujú v horúčavách, naťahujú 
sa s velikánskymi kotlami, čistia hory zeleniny, 
len aby naše deti mali načas svoju stravu, aby 
bola podľa všetkých požiadaviek dnešnej doby. 
Či sú dodržiavané odporúčané výživové dávky, 
či sa dbá na pitný režim, či v kuchyniach pou-
žívajú čerstvú zeleninu... to sleduje referentka 

pre školské stravovanie H. Ščurková. „Môžem 
povedať, že jedálne predškolských zariadení 
aj zariadení základných škôl plnia svoje úlohy 
svedomite, varia len z čerstvých potravín a dba-
jú na pestrý jedálny lístok. Dodržujú zásadu, že 
dvakrát do týždňa je na jedálnom lístku mäsité 
jedlo, raz polomäsité, raz múčne a raz zelenino-
vé,“ prezradila nám Ščurková.

Všetky pracovníčky si zaslúžia naše uznanie. 
Vyčarovať dobrý obed a v materských školách 
aj raňajky, desiatu a olovrant, je poriadna fuš-
ka. Veď v tomto školskom roku chystajú stravu 
pre 1838 žiakov. A len tak pre ilustráciu, za prvý 
polrok (ten kalendárny) bolo vydaných 186 683 
obedov.

 -sedl-
 Foto: -bel-

Školský rok už mesiac beží, deti pomaly zabudli na prázdni-
ny a chopili sa svojich povinností, učitelia pokračujú vo vý-
učbe. Všetko je tak, ako má byť. 

14
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„Na spomienkovej sláv-
nosti vzdávame úctu obetiam 
Slovenského národného po-
vstania a pripomíname si jeho 
odkaz. Pred 72 rokmi sa Slováci 
bez rozdielu politickej či ná-
boženskej príslušnosti prihlá-
sili k  protihitlerovskej koalícii. 

Z vojenského hľadiska spočíva 
význam SNP v  narušení celis-
tvosti nemeckého frontu, čím 
sa aspoň nakrátko zabránilo 
nemeckým vojskám využívať 
dopravné spojenie a  hospo-
dárske zdroje na svoje vojnové 
účely. Povstanie tiež znemož-
nilo využitie ľudských síl slo-
venskej armády na boj proti 
mierovým silám. Veľmi dôleži-
tým bol aj politický rozmer po-
vstania,“ povedal okrem iného 
vo svojom príhovore primátor 
Ján Ferenčák. Po pietnom akte 
kladenia vencov pri pamätníku 
na hradnom nádvorí sa všetci 
presunuli do parku. A neoľuto-
vali, desiatky Kežmarčanov si 
mohli pozrieť dobovú ukážku, 
ktorú pripravili Kluby vojen-
skej histórie z  Popradu, Košíc, 
Spišského Bystrého a  Levíc. 
Partizáni a  Rusi tam bojovali 
proti Nemcom – strieľalo sa, 
zatýkalo i umieralo. Možno nie 
tak ako počas povstania, ale 
punc pravosti ukážke dodávali 
uniformy, zbrane a technika. Vi-
dieť ste mohli napríklad pušky 
Mosin Nagat, Mause a SVT, sa-
mopaly, guľomety, mínomet, 
poľný kanón či motocykel BMV 
71 – sidecar. 

Večer nechýbala partizán-
ska vatra a  premietanie fil-
mu Pieseň o  sivom holubovi. 
V programe vystúpil aj folklór-
ny súbor Magurák.

 Text a foto: -bel-

Pri hrade sa v nedeľu aj strieľalo

Na hrade i pri hrade bolo poslednú augustovú nedeľu poriadne ruš-
no. Konali sa tam oslavy 72. výročia SNP, ktoré mali slávnostný, akč-
ný i filmový charakter.

Pietny akt kladenia vencov pri pamätníku na hradnom nádvorí.

Na pomoc prichádzajú ruskí vojaci.

Partizáni nebojácne útočia na posádku v Kežmarku.

Nemci čakajú na útok partizánov.



Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

9/2016 programy

2. 10. 2016 (nedeľa) o 18.00 h 
Medzinárodný organový festival Ivana Sokola – 46. ročník
Lara Schaffner, Švajčiarsko (organ)
35. ročník Kežmarskej hudobnej jesene
drevený artikulárny kostol a nový evanjelický kostol

3. 10. 2016 (pondelok) o 17.00 h
Život bez lepku – krajší alebo ťažší?
- prednáša MUDr. Janka Nosková
- stretnutie otázok a odpovedí spojené s ochutnávkou
- organizátor: OZ Život a zdravie v spolupráci s MsKS
mestské kultúrne stredisko

4. 10. 2016 (utorok) o 19.00 h
Musica Nobilis – medzinárodný hudobný
festival XXI. ročník
Rea Slawiski (soprán), Tünde Jakab (flauta),
Jonas Skielboe (gitara)
35. ročník Kežmarskej hudobnej jesene
Mariánsky kostol Kežmarok 

6. 10. 2016 (štvrtok) o 16.00 h
Hedviga Mária Szirmay-Badányi „KEŽMARSKÁ BARÓNKA“
- vernisáž výstavy
výstavná sieň Barónka, Hlavné námestie 46

20. 10. 2016 (štvrtok) o 19.00 h
BAVORSKO - premietanie s Jadrom
ZUŠ A. Cígera

21. 10. 2016 (piatok) o 19.00 h
Koncertný program uhorskej hudby
pri príležitosti 110. výročia prevezenia ostatkov Imrich Thökölyho 
do Kežmarku
35. ročník Kežmarskej hudobnej jesene
drevený artikulárny kostol

24. 10. 2016 (pondelok) o 19.00 h
SATYSFACTORY Laca Lučeniča
- výlet do zlatého obdobia pesničkovej tvorby 
mestské kultúrne stredisko

27. 10. 2016 (štvrtok) o 16.00 h
Popoludnie úcty k starším
- kultúrny program
Účinkujú: deti z MŠ Severná, TŠC Tempo, Ľubo Virág
– populárny spevák so svojou pesničkovou šou pre seniorov
- je pripravené malé občerstvenie
mestské kultúrne stredisko

30. 10. 2016 (nedeľa) o 16.00 h
Zlatá rybka
- nedeľné popoludnie s rozprávkou
- v naštudovaní Divadla zo šuflíka Žilina
mestské kultúrne stredisko 

Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 46: 
Hedviga Mária Szirmay-Badányi „KEŽMARSKÁ BARÓNKA“
Od  7. 10. do 11. 11. 2016

Pripravujeme: 
SIMA MARTAUSOVÁ&band – 20. 11. 2016 o 19.00 h v mest-
skom kultúrnom stredisku Zmena programu vyhradená! 

PROGRAM     MsKS

Tipy  z októbrového programu

1. – 2. 10. (sobota, nedeľa) o 17.00
Hľadá sa Dory
(animovaná komédia, USA, 2016, 98 min, dabing, MP7+, 3,50 €)

1. – 2. 10. (sobota, nedeľa) o 19.00
Dieťa Bridget Jonesovej
(romant. komédia, V. Brit./Franc./USA, 2016, 123 min,
titulky, MP15+, 3,50 €)

3. 10. (pondelok) o 19.00 – filmový klub
Zem, ktorá hľadá svoje nebo
(dokument, SR/ČR, 2016, 70 min, slovensky, MP12+, 3,50/2 €)

5. 10. (streda) o 19.00 – filmový klub
Sloboda pod nákladom
(dokument, SR, 2016, 61 min, slovensky, MP12, 3,50/2 €)

6. – 7. 10. (štvrtok, piatok) o 19.00
Domov pre neobyčajné deti slečny Peregrinovej
(fantasy/dobrodružný, USA, 2016, 128 min, dabing, MP12+, 3,50 €)

8. – 9. 10. (sobota, nedeľa) o 17.00
Kubo a kúzelný meč
(anim./dobrodružný, USA, 2016, 101 min, dabing, MP, 3,50 €)

8. – 9. 10. (sobota, nedeľa) o 19.00
Sedem statočných
(dobrodružný, USA, 2016, 132, min, titulky, MP15+, 3,50 €)

10. 10. (pondelok) o 19.00 – filmový klub (Projekt 100)
Mustang
(dráma, Franc./Nem./Tur., 2015, 94 min, titulky, MP12+, 3,50/2 €)

12. – 13. 10. (štvrtok, piatok) o 19.00
Pirko
(dráma, SR/ČR, 2016, 92 min, slovensky/česky, MP15+, 3,50 €)

17. 10. (pondelok) o 19.00 – filmový klub (Projekt 100)
5 October
(dokument, SR/ČR, 2016, 61 min, slovensky, MP15+, 3,50/2 €) + pred-
film Braček jelenček (anim., SR, 12 min)

22. – 23. 10. (sobota, nedeľa) o 17.00
Bociany 3D

(animovaná komédia, USA, 2016, 89 min, dabing, MP, 5 €)

22. – 23. 10. (sobota, nedeľa) o 19.00
Inferno
(triler, USA, 2016, 121 min, titulky, MP12+, 3,50 €)

24. 10. (pondelok) o 19.00 – filmový klub (Projekt 100)
Cesta do fantázie
(anim./dobrodružný, Jap., 2001, 124 min, titulky, MP12+, 3,50/2 €)

27. – 28. 10. (štvrtok, piatok) o 19.00
Bezva ženská na krku
(komédia, ČR, 2016, 91 min, česky, MP, 3,50 €)

29. – 30. 10. (sobota, nedeľa) o 16.30
Kamoš Obor
(rodinný, USA, 2016, 117 min, dabing, MP7+, 3,50 €)

29. – 30. 10. (sobota, nedeľa) o 19.00
Jack Reacher: Nevracaj sa
(akčná dráma, USA, 2016, 116 min, titulky, MP12+, 3,50 €)

31. 10. (pondelok) o 19.00 – filmový klub (Projekt 100)
Toto je náš svet
(dráma, USA, 2016, 118 min, titulky, MP12+, 3,50/2 €)

PROGRAM KINA                Október 2016

14. – 16. 10. (piatok, sobota, nedeľa) o 19.00
Medzinárodný festival horských filmov 2016

14. 10. 2016 – piatok 
19.00  Projekcia súťažných filmov  BLOK 12
Introspekcia, r.: L. Prado , FR 2016, 16'
Cesta za hmatateľnejšou realitou cez skúmanie vlastných emócií 
a pocitov.
Kalamárka, r.: M. Grajciar, SK 2015, 35' 
Prierez lezenia v populárnej slovenskej oblasti Kalamárka od pred-
vojnového obdobia až po súčasnosť.
Naprieč Antarktídou, r.: S. Gicquel, J. Gicquel, FR 2016, 30'
Najdlhšia lyžiarska expedícia, akú kedy podnikla bez pomoci „kríd-
la“ žena v Antarktíde – 2 045 km za 74 dní pri teplote mínus 50°C. 
Langtang, r.: S. Montaz-Rosset, ES 2015, 52'
Ultra maratónec Kilian Jornet vymení Everest

za pomocNepálu po zemetrasení. 

15. 10. 2016 – sobota 
19.00  Projekcia súťažných filmov  BLOK 15 

Osem a pol kruhu, r.: G. Kresal, ES 2016, 37' 
Psychologická dráma o profesionálnom horolezcovi, ktorý začal 
mať strašné sny. 
Premena, r.: P. Diffley, Ch. Prescott, UK 2015, 29'
Britská lezkyňa Natalie Berry objavuje čaro tradičného lezenia. 
Nie je to zlé 2, r.: D. Wittenburg, CA 2016, 30'
Neuveriteľné a miestami až šialené cyklistické jazdy Španielskom.
Solo BASE, od lezenia ku skákaniu, r.: X. Coll, ES 2016, 37' 
David Fusté a jeho kamarát Turko sú výborní lezci, ktorí sa stali 
BASE jumpermi, aby si splnili svoj sen o lietaní

16. 10. 2016 – nedeľa 
19.00 Projekcia ocenených filmov

16
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Ľudové zvyky a  tradície ju 
vždy zaujímali. Snažila sa a  snaží 
sa priniesť stále niečo nové. Ako 
sama hovorí, stále hľadá, čím by 

obohatila vystúpenia súboru. Na-
hráva piesne, obzerá tance. Zvlášť 
starší ľudia sú nekonečným zdro-
jom krásnych tradícií. V  civile je 

učiteľkou tanca v Základnej ume-
leckej škole A. Cígera a popri tom 
vedie tanečný súbor. Teraz má Go-
ralik 25 členov.

Deti do 15 rokov sa pod jej ve-
dením učia goralské tance a pies-
ne. Vystupujú v krojoch pochádza-
júcich z obce Ždiar. Pokiaľ ide 
o kroje, Goralik má aj zemplínske, 
lendacké či pochádzajúce z  Ora-
vy zo Suchej hory. Aj samotné 
vystúpenia potom Ľudka priradí 
k lokalite, z ktorej odev pochádza. 
Kroje sú finančne náročné, a  tak 
si Ľudmila Vdovjaková často sadá 
za šijací stroj a  ušije celý odev či 
potrebnú časť z  neho pre seba aj 
pre účinkujúce deti. Ľudka má pol-
ročnú dcérku, ktorá už tiež vlastní 
kroj. Tradície zrejme v tejto rodine 
našli pokračovateľku.

Detský folklórny súbor píše 
svoju históriu už 25. rok. Pôsobí 
pri ZŠ Grundschule a  Mestskom 
kultúrnom stredisku Kežmarok. 
Za krátky čas sa zaradil medzi po-
predné slovenské súbory a pozna-
jú ho aj v zahraničí. Potešil divákov 
v  Poľsku, Nemecku, Bulharsku, 
Francúzsku, Česku, Švajčiarsku... 
V rámci projektu Europeade bol aj 
vo Fínsku.

Tréningy dvakrát do týždňa 
prinášajú svoje ovocie. Deti vidia 
svet, spoznávajú cudzie krajiny 
a  hlavne udržujú zvyky našich 
predkov. Zameriavajú sa na scé-
nické spracovanie zvykov, hier 
a  tancov. Okrem tanca sa tu deti 
zdokonaľujú v  hudbe a  v  speve. 
Nás teší, že máme v Kežmarku dva 
úspešné detské folklórne súbory.

 Text a foto: -sedl-

Mladá vedúca súboru

Prvýkrát nás zaujala vtedy, keď sa v  Kežmarku konal festival det-
ských folklórnych súborov Krojované bábiky. Ľudka Vdovjaková, 
ktorá začala s folklórom už ako dieťa, je od svojich 17 rokov vedúcou 
detského folklórneho súboru Goralik.

Súbor Goralik môžete stretnúť doslova všade. Napr. aj na slávnostnom otvorení cyklistického chodníka.
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Maľujte a fotografujte s PRIMALEX-om! 
bol názov celoslovenskej výtvarnej a  foto-
grafickej súťaže žiakov, na ktorej získala vec-
nú odmenu žiačka našej školy Ema Kuzmo-
vá. Jej práca uspela medzi 250  základnými 
(umeleckými) školami s  viac ako 4 500  kre-
atívnymi prácami. Zároveň bola udelená aj 
Cena pre školu: maliarske farby v  hodnote 
200 €. 

V 19. ročníku medzinárodnej výtvarnej 
súťaže Bohúňova paleta 2016 Dolný Kubín 
medzinárodná porota ocenila talent, fantá-
ziu a  originálne videnie sveta okolo nás aj 
našich malých výtvarníkov. Zdenka Labudo-
vá a  Barbora Prusáková sa umiestnili v zla-
tom pásme; Katarína Andrášová a Naďa Mé-
reyová v striebornom pásme; Ella Trembová 
v bronzovom pásme. Čestné uznanie získali: 
Monika Findoráková, Alexandra Dernerová, 
Katarína Kovalská a Vanessa Krajčová. ZUŠ A. 

Cígera bol udelený diplom pre školu za ko-
lekciu prác.

Na 4. ročníku medzinárodnej výtvar-
nej súťaže s názvom Derniere Connexion 
– Posledné spojenie, ktorú organizovala 
súkromná základná škola Art Pegas v Brati-
slave, sa umiestnila na 2. priečke naša žiač-
ka Nina Oravcová. Inšpiráciou víťaznej práce 
Vtáčí Strom bola secesia. 

Výrazný úspech dosiahli žiaci našej ško-
ly na celonárodnej výtvarnej súťaži, ktorú 
vyhlásila pri príležitosti 15. výročia Nadácia 
TV JOJ. Žiaci zobrazovali hviezdne okamihy 
z televíznej obrazovky, ktoré sledovali počas 
15 rokov vysielania televízie. Porote kresby 
vyčarovali úsmev na tvári. Do súťaže prišlo 1 
635 zaujímavých kresieb a diel z celého Slo-
venska. Víťazné práce vyberala celá TV JOJ. 
Ocenení autori zo ZUŠ A. Cígera boli: Alexan-
dra Vrábelová, Oliver Pažák, Ali Jedidi, Matúš 

Gaľa, Kristián Kočiš, Alexandra Schmidto-
vá a Adam Harnisch. Žiaci dostali finančnú 
odmenu. Víťazné práce porota vybrala aj do 
špeciálneho charitatívneho kalendára k  15. 
výročiu televízie JOJ, ktorý sa bude predávať 
a celý výťažok poputuje na podporu talento-
vaných detí. 

Milí naši žiaci, pretože sme tak krásne za-
čali tento školský rok, prihováram sa vám aj 
krásnym mottom:

„Deň, kedy sa niečomu naučíš, už nie je pre
mrhaný.“  David Eddings

Ako každý školský rok, určite aj tento 
máte veľa povinností. Verím, že vyučovanie 
na našej ZUŠ patrí k povinnostiam, ktoré 
vám robia radosť. Spoločne s celým kolektí-
vom vyučujúcich sa budeme snažiť, aby ste 
získali množstvo nových umeleckých zážit-
kov, aby ste najviac ako je len možné, rozvíja-
li svoje schopnosti a objavovali v sebe skryté 
danosti. 

Všetci vyučujúci sa na vás tešia a počas 
celého roka vám budú odovzdávať svo-
je vedomosti, skúsenosti, no hlavne lásku 
k umeniu, ktorú všetci v sebe majú.

Všetkým želám úspešný školský rok 
2016/2017, aby sme si na konci mohli pove-
dať - bolo to super. 

 Jana Vaksmundská  
 ZUŠ A. Cígera Kežmarok

Krásny začiatok školského roka

Školský rok sme v ZUŠ Antona Cígera začali krásnym odovzdáva-
ním cien z výtvarných súťaží, ktoré sme absolvovali v závere toho 
minulého. Každá výtvarná súťaž môže priniesť zaujímavé dielka, 
radosť z verejnej prezentácie, či ocenenia detí, no aj ich učiteľov. 

Vedenie školy v  tomto duchu oslovilo 
žiakov 2.stupňa, aby sa na cvičenie, pre-

sun do školy, na miesto konania, ako aj na 
odchod domov zapojili na vlastných bi-

cykloch. Malo to veľmi pozitívnu odozvu, 
pretože viac ako dve tretiny detí prišlo s bi-
cyklami a hlavne s podporou svojich rodi-
čov. Po nácviku evakuácie školy a  opus-
tení budovy celý pelotón vyrazil smerom 
ku hájovni s podporou mestskej polície. 
Zážitok to bol nielen pre samotných žia-
kov, ale aj okoloidúcich, ktorí z chodníkov 
cyklistov povzbudzovali. Po absolvovaní 
disciplín bola najlepšia trieda odmenená 
jazdou na koňoch, ktorú sponzoroval Ranč 
Čajka. Žiaci 1. stupňa v  areáli kynológie 
pod vedením triednych učiteľov absolvo-
vali hry v prírode. O krajší zážitok sa im pri-
činili cvičitelia psov a členovia kežmarskej 
kynológie ako aj prítomní psovodi z iných 
okresov. 

 Miroslav Beňko

Mladší školáci si užili hry v prírode. Žiaci prišli 16. septembra do školy na bicykli.

Žiaci ZŠ-Grundschule v Kežmarku absolvovali účelové cviče-
nie na ochranu človeka a zdravia trochu inak ako po ostatné 
roky. Šestnásty september bol začiatkom týždňa Európskej 
mobility, ktorého cieľom je priviesť ľudí k preprave v meste 
tzv. multimodálnou dopravou. Znamená to podporiť dospe-
lých a žiakov chodievať do práce a do školy viac peši, bicyk-
lom či využívaním hromadnej dopravy. 

Branné cvičenie trocha inak
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Tretí ročník operného gala-
koncertu sa uskutočnil už tra-
dične v Drevenom evanjelickom 
artikulárnom kostole. Účinkujúci 
vystúpili v sprievode korepetí-
torky Opery Štátneho divadla 
v Košiciach, hlavnej korepetítor-
ky súťaže Musica Sacra v Ríme, 
ako aj hlavnej korepetítorky 
a dramaturgičky Opera Slovakia. 
Na koncerte zazneli diela majst-
rov svetovej opernej literatúry 
a piesňovej tvorby slovenských 
autorov (Trnavský, Smetana, 
Dvořák, Bellini, Donizetti, Cilea, 
Puccini s  tradičným prídavkom 
Piesne o  rodnej zemi z  opere-
ty Gejzu Dusíka Hrnčiarsky bál 
v podaní všetkých účinkujúcich). 
Rovnako ako minulý rok aj tento 
raz nad ním prevzal záštitu Peter 
Dvorský.

Ideou operného benefič-
ného koncertu Operné gala 
v Kežmarku je prezentácia a po-
pularizácia operného umenia 

v podtatranskom regióne, na 
ktorom organizátori predsta-
vujú slovenské operné špičky 
a úspešne sa etablujúce mladé 
talenty. Toto na Slovensku jedi-
nečné podujatie má aj benefič-
ný charakter. Fotodokumentáciu 
koncertu vytvoril prestížny slo-
venský fotograf Zdenko Hanout.

Umelci účinkovali bez nároku 
na honorár a čistý zisk z koncertu 
1 000 € sa v tomto roku organi-
zátori rozhodli venovať nezisko-
vej organizácii Svetielko pomo-
ci, ktorá poskytuje komplexnú 
celoročnú pomoc onkologicky 
chorým deťom a ich rodinám 
na východnom Slovensku po-

čas liečby, po liečbe, v terminál-
nom štádiu života dieťaťa a po 
jeho strate. Hlavným projektom 
organizácie je detský mobilný 
hospic, ktorý v regióne východ-
ného Slovenska poskytuje zdra-
votnú starostlivosť nevyliečiteľ-
ne chorým deťom v domácom 
prostredí. S tímom odborníkov 
sa stará sa o to, aby choré dieťa 
prežilo posledné chvíle svoj-
ho života doma s najbližšími, 
pretože byť spolu je dôležité. 
Organizáciu vedú dve matky, 
ktoré zažili onkologickú liečbu 
a následnú stratu svojho dieťaťa. 
Zakladateľkou prvého detského 
mobilného hospicu na východ-
nom Slovensku je pani Miroslava 
Hunčíková, ktorá sa tejto čin-
nosti venuje na základe silného 
životného príbehu. Svoju prácu 
považuje za poslanie, chce ňou 
naplniť odkaz svojej jedinej 
dcérky Gabriely, ktorá umrela 
po statočnom boji s leukémiou. 
Hospic založila preto, aby umie-
rajúce deti mohli stráviť posled-
né dni doma so svojou rodinou 
a blízkymi. Za tento výnimočný 
počin sa Miroslava Hunčíková 
stala Filantropom roka 2014 
a získala aj cenu Krištáľové krídlo 
za rok 2015 v kategórii Filantro-
pia. V rámci mobilného hospicu 
bezplatne zapožičiava prístroje, 
zabezpečuje zdravotnícky ma-
teriál a lieky potrebné v domácej 
hospicovej starostlivosti. 

 -red-
 Foto: Zdenko Hanout

Operné gala pomohlo aj benefične

Posledný augustový utorok sa uskutočnil tretí ročník benefičného 
koncertu Operné gala v Kežmarku. Vystúpili na ňom slovenskí oper-
ní speváci účinkujúci prevažne na zahraničných javiskách – Mária Po-
rubčinová, Peter Berger a Pavol Kubáň s klavírnym sprievodom Júlie 
Grejtákovej. Čistý zisk z koncertu poputoval neziskovej organizácii 
Svetielko pomoci na účely prvého detského mobilného hospicu na vý-
chodnom Slovensku.

Umelci vystúpili v Kežmarku bez nároku na honorár.

kultúra

4. októbra - na Františka si celá 
krajina pripomenula meniny ci-
sára Františka Jozefa. V Kežmarku 
sa konali bohoslužby vo všetkých 
kostoloch za povinnej účasti žiakov 
miestnych škôl. (To bolo aj za Stalina 
a Gottwalda, dúfajme, že sa to nebu-
de opakovať).

11. októbra sa konala posviac-
ka nového domu na Starom trhu, 
ktorý sa určil pre Kežmarský kato-
lícky čitateľský spolok. Posviacku 
vykonal farár Laufík. Večer sa konal 
banket a tanečná zábava. Spolok 
usporadúval mnohé kultúrne a osve-
tové akcie. (Vzácne spojenie ducha 

a tela, čo sa samozrejme nevylučuje).
31. októbra boli do Kežmar-

ku prenesené pozostatky Imricha 
Thökölyho a uložené v priestoroch 
nového evanjelického kostola. Spo-
lu s ním boli do Košíc prevezené 
pozostatky ostatných maďarských 
hrdinov, ktorí bojovali proti cisáro-
vi - Rákóczi, Bercsényi, Eszterházy, 
Imrichova manželka Ilona Zrínyi 
atď. Bola to celonárodná akcia 
a kežmarské mestské zastupiteľstvo 
rokovalo skoro každý deň. Bolo 
treba zabezpečiť nocľahy pre hos-
tí - mesto vyhlásilo, že ubytovanie 
v súkromí je morálnou a vlastenec-

kou povinnosťou každého obyva-
teľa. Domy museli byť ozdobené 
girlandami v štátnych alebo kežmar-
ských farbách, takisto na každom 
dome musela byť uhorská alebo 
kežmarská zástava (podobný prí-
kaz vydalo mesto v r. 1945 - každý 
dom musel mať sovietsku zástavu 
- pozn. N. Baráthová), takisto štát-
ny, kežmarský alebo Thökölyho erb. 
V predvečer oslavy muselo v kaž-
dom dome svietiť elektrické svetlo. 
Priživili sa aj podnikatelia - jeden 
upiekol tzv. Tortu Thökölyho a pre-
dával ju za korunu, čo bola vtedy 
dosť vysoká suma, ďalší postavil 

pred radnicu tribúnu, ale miesto si 
na nej každý záujemca musel zapla-
tiť. V článkoch sa uvádza veta: Dnes 
každý úspech záleží od peňazí. (Časy 
sa ani po 110 rokoch nezmenili - po-
známka N. Baráthová).

Reklama obchodníka Becsera 
(v každom čísle bola hromada re-
klám):

Rum značky Kossuth nemá 
v svete pár. Vyrába ho i pije každý 
Maďar. 

(Domnievam sa, že nemecký 
Kežmarok uprednostnil iné pitie, 
napr. Grullentei, a panstvo si dávalo 
šampanské a koňak).  

Čo sa stalo v Kežmarku v OKTÓBRI roku 1906
Z novín KarpathenPost komentuje Nora Baráthová
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V Kežmarku sa 6. poľovnícky 
deň organizoval 11. septem-
bra, práve počas vrcholu po-
ľovníckej sezóny. Je to obdobie 
ľúbostných prejavov jeleňa, 
kráľa našich lesov. Podujatie 
začalo neopakovateľným zá-
žitkom z  kostola. Svätohuber-
tovská svätá omša začala o de-
siatej a lanškrounski trubači 
z družobného mesta vytvorili 
silný zážitok pre prítomných. 
Nasledovalo posvätenie obe-
tovaného jeleňa, sprievod 
mestom, dražba úlovkov, so-
koliari, či ukážky kynológov. 
Na záver žrebovanie vstupe-
niek o  hodnotné ceny. Pekný 
program si prišli pozrieť všetky 
ročníky, od najmladších po naj-
starších.

Akí sú poľovníci? Podľa pred-
sedu obvodnej komory Milana 
Nevického je samotný lov pre 
90 % poľovníkov až čerešničkou 
na torte. Poľovníci nielen lovia, 

ale aj ochraňujú les a starajú sa 
o  neho. Lov je tiež pomoc prí-
rode. Nie každý jedinec je pre 
chov perspektívny a selekcia je 
potrebná. 

Kežmarok sa pýši 560 členmi 
poľovníckych združení a  spol-
kov, ktoré vykonávajú právo 
poľovníctva na viac ako 80-tisíc 
hektároch. Na svoje začiatky 
Nevický spomína takto: „Môj 
otec bol dlhoročným poľovní-
kom. Ako trojročného ma nosil 
v  ruksaku do lesa, a  tak som si 
k lesu vytvoril vzťah. Niekedy sa 
lovilo pochôdzkou. Dnes je to 
inak. Aj z dôvodu posudzovania 
početnosti, zdravotného stavu, 
pozorovania a lovu zveri je v re-
víroch vybudovaných niekoľ-
ko vysokých posedov. V  našej 
oblasti je značne premnožený 
medveď. Preto je často posed 
jediným miestom, z  ktorého sa 
bez obavy o  svoju bezpečnosť 
dá poľovať. Stretnutie s  tým-

to chlpáčom je nebezpečné 
a  zhruba pred desiatimi rokmi 
som sa s  jedným stretol. Nebo-
lo to nič príjemné a nerád na to 
spomínam.“

Slovenská príroda je krás-
na. Určite všetci vieme oceniť 
aj jej liečivé účinky: „Každý si 
hojí rany života po svojom. Do 
lesa sa dostanem popri svojich 
aktivitách sporadicky, ale mňa 
vylieči pobyt v  lese v akomkoľ-
vek počasí. Človek vníma to ti-
cho a to je ako balzam na dušu,“ 
uvažoval predseda poľovníkov 
Nevický. 

Pravý poľovnícky guláš sa 
tento rok varil v 14 kotloch. Ver-
te, že sa po mäsovej dobrote len 
tak zaprášilo. Dozvedeli sme sa, 
že sa ľudia na ďalší ročník tešia 
hneď na konci toho aktuálneho. 
Nikomu sa z  príjemnej atmo-
sféry nechcelo ísť domov a Kež-
marčania v meste  posedávali až 
do večera. Pozvánka na stretnu-
tie pri dobrom guláši s kamarát-
mi platí aj do ďalších rokov. 

Pre tých, ktorí chcú zažiť lov-
cov na koňoch, ešte teraz platí 
pozvanie do Tatranskej Lom-
nice 29. októbra na Hubertovu 
jazdu so začiatkom o  10.00 h. 
Príde aj Sisa Sklovská. Vážení 
poľovníci, do ďalších dní praje-
me LOVU ZDAR!

 Zuzana Šlosárová
 Foto: Vladimír Janeček

Luk, šíp a kamizola

Ranná rosa, ticho lesa, počuť len vietor v listoch stromov a kroky člo-
veka, ktorý uloví zdatného jeleňa. Nad celou scenériou bdie patrón 
poľovníkov sv. Hubert a matka Príroda, ktorá obetovala divé zviera. 
Jeleňa v sprievode lovcov a vo všetkej pocte posvätia pred Bazilikou 
sv. Kríža. Takto sa začínajú prípravy na deň poľovníkov v Kežmarku, 
ktorý nám pripomína spojenie človeka s prírodou. 

Svätohubertovská omša a posvätenie obetovaného jeleňa pred Bazilikou sv. Kríža počas 6. dňa poľovníkov.

Poslednú augustovú nedeľu privítali domáci futbalisti na svojom 
trávniku Ľubotice. Šieste kolo IV. liga skupina Sever dopadlo takto: 
1. MFK Kežmarok  TJ Sokol Ľubotice 1:1 (1:0), 32. Pitoňák  56. Adam. 
ŽK:  S. Šugarek, K. Šugarek,  rozhodovali:  Konečný  Želizňák, Šeršeň. 
MFK Kežmarok: Ondruš  Sudor, Labus, Minárik (65. Levocký), Tomčák, 
Rufus (46. Toporcer), Svitek, Šugarek S., Poľanovský, Achrarov, Pitoňák 
(42. Šugarek K.). -bel-
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spravodajstvo

Moderné sociálne zariadenia

„V rámci spolupráce s mestom sme zrekon-
štruovali sociálne zariadenia. Ide o štyri samo-
statné miestnosti, pretože materská škola je 
situovaná v dvoch sektoroch na celom príze-
mí,“ uviedol riaditeľ školy Pavol Krajči a dodal, 
že mestské zastupiteľstvo na túto investič-
nú akciu pôvodne schválilo 26-tisíc a  neskôr 
ešte 8-tisíc €. „Všetko je to z peňazí, ktoré boli 
z podielových daní napočítané na našu školu, 
ale s  mestom sme sa dohodli, že 88 percent 
dostaneme na prevádzku a mzdy a zvyšných 
12 % bude na investície do budovy,“ prezradil 
riaditeľ. 

Budova ZŠ s MŠ sv. Kríža bola postavená na 
konci 80. rokov minulého storočia. Pre demo-
grafický pokles sa v nej postupne uvoľňovali 
priestory a  pred vedením stála dilema, ako 
naložiť s  prázdnymi triedami. Zriadiť 8-ročné 
gymnázium, alebo materskú školu? Rozhod-

li sa pre škôlku. V  roku 2006 začali s  dvoma 
triedami a  30 deťmi. Postupne sa rozrástli 

a  v  tomto jubilejnom roku trvania MŠ majú 
sedem tried so 143 deťmi. V súčasnosti škôlka 
pokrýva celé prízemie juhozápadného trak-
tu budovy. Počas 10 rokov postupne upra-
vovali priestory na pomery materskej školy 
a dopĺňali vybavenie tried. V roku 2010 získali 
financie na detské ihrisko v zadnej časti areálu. 

 -bel-

Prvý septembrový utorok v ZŠ s MŠ sv. Kríža slávnostne odo-
vzdali do užívanie nové toalety a umyvárne v materskej škole. 
Tie pôvodné už nevyhovovali normám súčasnej legislatívy.

Štyridsať členov Jednoty dôchodcov na 
Slovensku, miestna organizácia Kežmarok 
sa stretlo ešte 25. augusta v Dome stretá-

vania karpatských Nemcov na kus reči a 
dobrý guláš. A veru mali o čom hovoriť, veď 
niektoré priateľstvá medzi členmi trvajú 

už mnoho rokov. Nechýbal ani spev a  kto 
chcel, chcel, mohol aj trochu športovať.

Jednota dôchodcov, Slovenská základ-
ná organizácia Kežmarok a Okresná organi-
zácia Poprad v spolupráci s Podtatranským 
osvetovým strediskom Poprad a  mestom 
Kežmarok pripravili 17. septembra druhý 
ročník Festivalu hudby, spevu a  tanca se-
niorov. Mestské kultúrne stredisko bolo 
plné zábavy a smiechu, veď tu vystupovalo 
10 domácich súborov a jeden hosťujúci fol-
klórny súbor. 

 Text: -sedl-
 Foto: -sedl-, -zs-

Dôchodcovia veselo

Na Podtatranskom polmaratóne medzi mestami Svit a Po-
prad bol vo Svite 1. septembra prichystaný aj Nordic Wal-
king pre seniorov. Z Kežmarku z Jednoty dôchodcov sa ho 
zúčastnili 6 členovia. Anna Špirková obsadila prvé miesto 
a  Ľudmila Adamjaková tretie. Nás teší, že v meste máme 
také šikovné seniorky. Fotoaparát zachytil päť členiek po 
pretekoch, s pamätnými medailami.

Škôlkari majú nové toalety a umyvárne.
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Široká základňa
Rybársky zväz, miestna organizácia Kež-

marok, má neuveriteľných 680 dospelých 
členov, mládež predstavuje ďalšiu 60-tku 
a  detí, ktoré sú organizované, je štyridsať. 
Tento šport má v  meste dlhoročnú tradí-
ciu plnú pekných výsledkov, boli tu majstri 
Slovenska aj Československa, body miestni 
pretekári privážali aj zo zahraničia. V predaj-
ni sme zastihli jedného z nich, Martina Šilo-
na, člena výboru Rybárskeho zväzu Kežma-
rok pre športovú činnosť, ktorý bol v  roku 
1985 majstrom Československa v  love rýb 
na udicu. Stretli sme sa po jeho návrate 
z pretekov, ktoré sa konali na Orave. Súťaži-
lo sa v rámci I. ligy a z 12 družstiev Kežmar-
čania obsadili 6. a 9. miesto. Okrem rybolo-
vu sa M. Šilon venuje aj práci s mládežou.

Zaujímavá debata
Rozprúdila sa príjemná debata aj s maji-

teľom predajne Ľuboslavom Richtarčíkom 
a  všetkými nakupujúcimi, ktorí sem počas 
našej návštevy zašli. Rybárčenie, to je celá 
veda, akú návnadu kedy použiť, na čo naj-
lepšie berú. Jeden rybár priniesol návnadu 
na šťuku, ktorú dostal z USA, aby ju ukázal 
majiteľovi predajne.

Tri druh vôd
V  pôsobnosti Slovenského rybárskeho 

zväzu miestnej organizácie Kežmarok sú 
tri typy vôd: kaprové, pstruhové a lipňové. 
Kaprové, to sú stojaté vody, vodné nádrže. 
Ide o vodnú nádrž Kežmarok, Žakovce, Vr-
bov 1 a Vrbov 2 a Vrbovský potok. Rozloha 
nádrží je obrovská, 54,5 ha plus potok.

Pstruhová voda, to je vodná nádrž Zlat-
ná, dva úseky rieky Poprad a  časti jej prí-
tokov. Z  potokov je to Biela voda, Čierny 
potok, Holumnický potok, Ľubický potok, 
Slavkovský, Toporecký, Vojňanský potok 
a vodná nádrž Mlynčeky 2.

Časť povodia rieky Poprad od mosta 
pri Holumnici po ústie potoka Biela voda 
pri obci Bušovce je vodou lipňovou. Ak tu 
ale rybár uloví hlavátku, je povinný vrátiť 
ju späť do vody, privlastniť si ju môže len 
držiteľ povolenia na jej lov.

Chyť a pusť
Veľmi sa nám páči rybolov chyť a pusť. 

V rámci tréningu je možné loviť ryby aj na 
úseku Vrbov 2, čiastkové povodie rieky Po-
prad od ČOV po lavičku pre peších na Ul. 
Dr. Alexandra, ale rybár všetko, čo uloví je 
povinný vrátiť späť do vody. Jednoducho 

povedané, športovať sa tu môže, len úlo-
vok patrí späť do tokov. Krásna myšlienka 
hodná nasledovania.

Povinnosti rybárov
Tak ako všade, nič nie je zadarmo. 

Aby rybári mali čo chytať, aby vodné 
nádrže a  potoky boli plné rýb, o  to sa 
niekto musí postarať. Čistenie brehov, 
kosenie okolo vôd a  hlavne zarybňova-
nie patrí medzi povinnosti členov rybár-
skeho zväzu rovnako ako starostlivosť 
o chovné revíry. Malé pstrúžiky vyrastajú 
v  Stráňanskom potoku, vo vodnej nádr-
ží Stráne pod Tatrami a  v  potoku Zlat-
ná. Kapríky sa odchovávajú vo Vrbove 
3 a  v  Mlynčekoch. Členovia zväzu majú 
povinnosť odpracovať brigády podľa veko-
vých kategórií. 

Čas lovu
Rybári majú určené, kedy sa dajú rôzne 

druhy rýb loviť. U pstruha je to v čase od 
1. apríla do konca septembra, kapry od 
1. júna do 15. marca a lipne od 1. júna do 
31. decembra. Pri kaproch má Kežmarok 
udelenú výnimku od Ministerstva životné-
ho prostredia SR až do roku 2017 a s výlo-
vom môžu začínať už od 15. mája.

Pokoj, oddych a relax
Čo dáva človeku rybačka? To bola naša 

posledná otázka. Je to predovšetkým po-
koj, oddych a relax, odpovedal nám Martin 
Šilon, člen výboru, referent pre športovú 
činnosť. 

 
 E. Sedláčiková
 Foto: A. Belošičová

Šport s dlhou tradíciou a významnými výsledkami

Rozmýšľala som, prečo má také malé mesto ako Kežmarok 
dve predajne rybárskych potrieb. Pre odpoveď som si zašla 
do jednej z nich a rada sa s vami o ňu podelím.

Zlatná je obľúbený lovný revír.
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INÉ
• Kvalitné nátery striech, lacno. 0907 
545 258.
• MK Interiér prijme pracovníka do 
výroby, porez a olep drevotriesky.
052  468 29 51, mkinterier@sinet.sk.

• Na počkanie opravím bicykle,
kočík, nabrúsim náradie a iné.
Import – OPRAVA BICYKLOV,
SKISERVIS A SLUŹBY,
0905 434 153,
www.imsport.net.

Riadková inzercia

Želáme Ti 
večný pokoj, spi 
sladko, snívaj 
svoj sen, v  spo-
mienkach sme 
pri Tebe každý 
deň. Dňa 15. ok-

tóbra si pripomenieme 20. výročie 
úmrtia nášho drahého Ladislava 
Kovalčíka. S úctou a láskou spomí-
na smútiaca rodina. 

Odchod tvoj bol rýchly a neča-
kaný. Niet ťa už viac medzi nami. 

Do večnosti 
si odišiel spať, 
zaplakal kaž-
dý, kto ťa mal 
rád. Už ťa ne-
prebudí slnko 
ani krásny deň, 

na cintoríne spíš svoj veľký 
sen. Dňa 6. septembra uplynuli 
3 roky od smrti milovaného man-
žela, otca, deda a pradeda Joze-
fa Ogurčáka. S láskou a žiaľom  
v srdci spomínajú manželka Mag-
daléna a synovia Jozef a Peter.

Dňa 15. septembra uplynulo 
18 rokov, čo nás navždy opustil náš 

drahý brat a strý-
ko Jozef Hozza. 
Len kytičku kve-
tov Ti na hrob 
môžeme dať, 
s láskou a úctou 
na Teba spomínať 

a pokojný spánok Ti priať. Smútia-
ca sestra s rodinou.

Dňa 24. 9. 2016 sme si pripo-
menuli 49. narodeniny našej dcéry, 

mamy a sestry 
Ruženy Čillago-
vej, rodenej Kriš-
šákovej. Tá rana 
v srdci bolí a za-
budnúť nedovolí. 

O tichú modlitbu a spomienku 
prosí smútiaca rodina. 

Bože, nebuď jej sudcom, ale 
spasiteľom. Kto v srdci žije, nezo-
miera.

Dňa 15. 09. 2016 
uplynul rok, čo nás 
navždy opustil náš 
kamarát Dušan 
Kuruc. „Pár priate-
ľov stačí mať......“ 
Spomíname. 

Spomienky

Jubilejný 20. ročník Memoriálu Františka Mizdoša a súčasne 7. Medziná-
rodné majstrovstvá SR veteránov mužov a žien vo volejbale sa uskutočnili 
13. augusta.

Touto cestou by organizátori radi poďakovali všetkým sponzorom, bez 
ktorých by sa nepodarilo podujatie zorganizovať a dostať ho na takú vy-
sokú úroveň. Usporiadateľom sa zásluhou sponzorov (hlavne Prešovského 
samosprávneho kraja) podarilo sympatické gesto a to tak, že každý účast-
ník dostal pamätné tričko a každé družstvo dostalo aj niekoľko výtlačkov 
brožúrky s výsledkami od prvého ročníka po XIX. ročník aj s niektorými zá-
bermi z posledných troch ročníkov. Všetkým sponzorom, dobrovoľníkom, 

spoluorganizá-
torom, pomocní-
kom, rozhodcom, 
priateľom,  zná-
mym, a  všetkým, 
ktorí sa pričinili 
o túto akciu patrí 
patrí VEĽKÉ ĎA-
KUJEME! Vašu po-
moc si vážime. 

Chcete nám dať nápad na tému alebo rovno poslať článok? 
Neváhajte! Radi privítame Vaše názory či skúsenosti. Dopiso-
vateľov, ktorí nám pošlú aspoň 2 články do konca tohto roka 
s témou týkajúcou sa života v našom meste, odborné články či 
zaujímavé životné príbehy, zaradíme do losovania o hodnotné 
vecné ceny. Odmenení budú traja, losovanie prebehne začiat-
kom januára budúceho roku.  -red-

Staňte sa našimi
dopisovateľmi

inzercia, spomienky, poďakovania

Poďakovanie za  Medzinárodný
volejbalový turnaj veteránov patrí vám!
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Za veľkú mláku začiatkom septembra od-
cestovali členovia klubu MŠK Kežmarok – LO - 
Peter Kinik, Marcel Pavlík a  ich tréner Vladimír 
Majerčák. Ten má niekoľkoročné skúsenosti 
s paraolympiádami ako strelec a tiež ako repre-
zentačný tréner. V Sydney v roku 2000 skončil 
Majerčák na 5. mieste v  kategórii družstvá, 
v Aténach 2004 bol s družstvom 6-ty a v roku 
2008 v Pekingu dosiahol pekné 9. a 22. miesto.

Košičan Marcel Pavlík je aktuálnym maj-
strom Európy z  roku 2014 a v Riu sa zúčastnil 

paraolympiády prvýkrát. Už druhý rok po sebe 
sa radí medzi najlepších lukostrelcov Sloven-
ska.

Tohtoročné Rio prialo Petrovi Kinikovi, čle-
novi MŠK Kežmarok, ktorý pochádza zo Spiš-
skej Novej Vsi. V  lukostreľbe získal krásne 
3. miesto ako jednotlivec a priviezol si bron-
zovú medailu. Štyri roky predtým skončil 
v  Londýne na 8. mieste, takže tohtoročný vý-
sledok je zatiaľ jeho najlepším. K  úspechom 
srdečne blahoželáme! -zs-

Paraolympionici si z Ria priviezli bronz

Naši kežmarskí lukostrelci sú už dlhé roky úspešnými reprezen-
tantmi Slovenska aj na paraolympijských hrách. Tento rok sa ich 
XV. ročník odohrával v Riu v termíne 7. - 18. septembra.

ZAČÍNA SA S HOKEJOM
V  Kežmarku sa začína s  hoke-

jom ešte pred spustením prevádz-
ky hokejového štadióna. Centrum 
voľného času a MŠK HO Kežmarok 
otvárajú v školskom roku 2016/2017 ho-
kejovú prípravku. Určená je pre žiakov 
1. a 2. ročníka základných škôl. Prihlasovať 
svoje ratolesti ešte stále môžete aj začiat-
kom októbra.

NEZAŤAŽÍ RODINNÝ ROZPOČET
Kým nebude náš štadión zrekonštruo-

vaný a v prevádzke, organizátori sa dohod-
li na prenájme ľadovej plochy s  mestom 
Levoča (popradský zimný štadión je veľ-
mi vyťažený – pozn. red). „Tréningový 
proces bude prebiehať v  poobedňajších 
hodinách na zimnom štadióne v  Levo-

či v  dňoch utorok a  piatok a  v telocvični 
ZŠ Nižná brána pod odborným vedením 
trénera Martina Klempu,“ povedal riaditeľ 
ZŠ Nižná brána Dušan Tokarčík. Cestovné 
a  prenájom štadióna uhradí záujemcom 
MŠK Kežmarok. Výstroj pre deti zabezpečí 
tiež MŠK. Takýmto spôsobom chce mesto 
podporiť naštartovanie hokeja v meste. 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
Pre bližšie informácie volajte PaedDr. 

Dušana Tokarčíka, ktorý rád odpovie na 
vaše otázky na tel. čísle 0917 208 221. 
Prihlášku nájdete na http://www.cvc-kez-
marok.sk alebo si ju môžete priamo v CVČ 
vyzdvihnúť. 

Tréningový proces začína 1. 10. 2016.
 
 Zuzana Šlosárová

Hokejová prípravka začína už teraz

Úžasné 3. miesto získal Peter Kinik
z MŠK Kežmarok.

V Riu sa predstavil aj talentovaný M. Pavlík.Z ľava: V. Majerčák, P. Kinik.
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relax

Staroslovenský
podlesník
Potrebujeme: 12 veľkých 

zemiakov, 2 dcl smotany, 2 vaj-
cia, 5 polievkových lyžíc hrubej 
múky, mleté čierne korenie, soľ, 
masť.

Postup: Surové zemiaky po-
strúhame, vodu z nich vytlačí-
me, alebo ich scedíme. Získanú 
hmotu rozmiešame so smota-
nou, vajíčkami, múkou, korením 
a soľou. Hmotu rozotrieme na 
pomastený plech a upečieme 
v horúcej rúre do červena. Po 
upečení povrch potrieme mas-
ťou  (najlepšie husacou) a roz-
krájame na štvorce. Podávame 
teplé.

 
Zemiakový šterc
Potrebujeme: 200 g krupice, 

50 g masti, soľ, 800 g zemiakov.
Postup: Krupicu opražíme na 

masti, osolíme, zalejeme horú-
cim vývarom zo zemiakov, ktoré 
sme si predtým uvarili pokrája-

né na kocky. Krupicu 
podusíme do mäkka a 
zmiešame so zemiakmi. Zemia-
kový šterc podávame s kompó-
tom so sušených sliviek.

Úhrakby  (4 porcie)
Potrebujeme:  600 g zemia-

kov, 240 g hladkej múky, soľ, 
dve lyžice masti, 100 g údenej 
slaniny, 1 cibuľu, 500 g zemia-
kov uvarených v šupke, 1 kg 
kyslej kapusty.

Postup: Očistené zemiaky 
najemno postrúhame, pridáme 
múku, soľ a vymiešame cesto. 
Do vriacej posolenej vody 
sádžeme halušky, uvaríme ich 
a scedíme. Na masti rozškvarí-
me slaninu nakrájanú na kocky 
a opražíme nadrobno nakrá-
janú cibuľu. Pridáme kapustu 
a krátko podusíme. Zemiaky 
uvarené v šupke ošúpeme, na-
krájame na kolieska a spolu 
s uvarenými haluškami vmieša-
me do kapusty.

Klasické jedlá
zo zemiakovBaran (21. 3. – 20. 4.) - Budete sa mať o niečo 

lepšie. Vaša zásadovosť vám prinesie konečne 
ovocie. Dotyky upokojujú, navodzujú harmóniu 
a vyvolávajú pocit potrebnosti a dôležitosti. Možno vás 
okolnosti donútia zmeniť plány a rozlúčiť sa s jednou láka-
vou predstavou. 

Býk (21. 4. – 21. 5.) – Dotiahnite všetko do konca. Nebu-
dete vôbec ľutovať, že ste možno urobili niečo aj proti svojej 
vôli. Mesiac bude naplnený skvelými udalosťami, stretnu-
tiami s priateľmi a úspechom v práci. Pokojnejšie. Nedosta-
tok koncentrácie by negatívne ovplyvnil pracovné výsledky. 

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) – Vydaria sa priateľské i milenecké 
rozhovory, hoci v láske budete ako na ihlách. Na jednej stra-
ne budete túžiť po obdive svojho miláčika, na strane druhej 
budete mať pocit, že vám niekto vymenil partnera za ne-
chápavé a neromantické stvorenie.

Rak (22. 6. – 22. 7.) – Budete sa vedieť dohodnúť bez 
väčších problémov na úradoch, so šéfom i v súkromí. Toto 
obdobie prinesie ukončenie istej, trochu špekulatívnej zá-
ležitosti. Môže to byť finančný hazard, tajná ľúbostná aféra, 
alebo nejaká iná riskantnejšia záležitosť.

Lev (23. 7. – 22. 8.) – V medziľudských vzťahoch a pre 
spoločenské akcie vám svieti zelená. Naopak mentálna for-
ma bude mať kolísavejšiu tendenciu. Do duševnej činnosti 
sa budete musieť trochu viac nútiť. Nakoniec zvládnete aj 
pracovné úlohy. Hrozí vám napätie, nervozita, podrážde-
nosť a výbuchy pri výmene názorov. 

Panna (23. 8. – 22. 9.) – Nebojte sa občas vypnúť. Ste síce 
skvelá a potrebná osobnosť, ale svet sa nezrúti, keď si na-
plánujete aj oddych. Táto investícia do relaxu a zábavy vám 
uľahčí zvládnuť náročné úlohy na pracovisku. 

Váhy (23. 9. – 23. 10.) – Nezabúdajte, že nič na svete nie je 
také dôležité, aby ste tomu obetovali zdravie. Hrozí vám vy-
čerpanie a vnútorná podráždenosť. Ak by vás niekto veľmi 
nahneval, dajte si pozor, aby ste neprimerane nevybuchli.

Škorpión ( 24. 10. – 22. 11.) - Smiech je najlepším liekom 
proti stresu. Ohľadom spolupráce s druhými kolegami bude 
veľmi dôležité, akú formu komunikácie zvolíte. Sarkazmus 
a ostrý jazyk budú vašou hlavnou zbraňou, čo bude prí-
nosom iba v práci, kde sa vám nadmieru budú hodiť ostré 
lakte. 

Strelec (23. 11. – 21. 12) – Mali by ste sa zamyslieť nad 
osobným prejavom, spôsobom, akým sa presadzujete. Bu-
dete mať pocit, že musíte všetko. Nechcite len plniť úlohy, 
chcite si tiež užívať radostí života. 

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.) – Nestrácajte nervy. To, čo 
nakoniec získate, bude stáť za všetky problémy, ktoré vás 
čakajú. Verte však len tomu, o čom sa presvedčíte na vlast-
né oči, lebo sprostredkované informácie vás môžu zviesť zo 
správnej cesty. 

Vodnár (21. 1. – 20. 2.) – Miernite svoj temperament. 
Uzavrite sa čo najviac do svojho súkromia a nedajte si naze-
rať cudzími ľuďmi do svojich tabu. Inak vám vcelku nehro-
zia žiadne nepríjemné správy ani nezvládnuteľné zdravotné 
problémy. 

Ryby (21. 2. – 20. 3.) - Myslite pozitívne, pretože len klad-
né myšlienky budú priťahovať pozitívnu energiu. Skúšaná 
bude vaša trpezlivosť a vytrvalosť. Nezľaknite sa teda žiad-
nej situácie, ktorá nastane, všetko berte ako hru, v ktorej 
zvíťazí ten, kto nepodľahne panike a tlaku okolia.

Horoskopy

Žena má v hádke vždy 
posledné slovo. Každé ďalšie slo
vo muža je začiatkom novej hád
ky. Existuje však výnimka, keď 
muž povie: „Tak si to teda kúp!“

Sťažuje sa kamarát kamará
tovi: „Manželka ma poslala 
na nákup a zašepkala, aby 
som kúpil aj niečo, čo zlepší 
náš ľúbostný život. Priniesol 
som tabletky na odtučňovanie 
a odvtedy si hľadám podnájom.“

Manžel si kontroluje podané loto 
a komentuje:  „Keby mi vyšli as
poň tri čísla, drahá.“ Na to prišla 
odpoveď: 
„Ja by som bola spokojná, keby ti 
konečne vyšlo aspoň jedno číslo.“ 

Učiteľka napomína neposed
ných žiakov:  „A nehláste sa, keď 
nič neviete. Tu nie sme v posla
neckej snemovni.“

Chlapík volá do rádia:  „Ha
lóóó, tam je rádio?“ „Áno, nech 
sa páči."  „Našiel som dnes na 
Račianskom mýte peňaženku 
s hotovosťou 2 600 € a doklad
mi na meno Jozef D. Prosím vás, 
zahrajte mu nejakú peknú pes
ničku.“

Pri kostole sa stretnú dve žienky a 
takto debatujú: „Ach, moja zlatá! 
Ale sa toho u nás veľa zmenilo po 
novembri 89!“ „Presne tak! V kos
tole samá politika, v parlamente 
samí svätí a doma sa modlíme, 
aby sme prežili.“

Prídu rodičia po dieťa do škôl
ky. Slniečko svieti, deti sedia 
v piesku s mobilnými telefónmi 
a učiteľka si drieme na lavič
ke. „Haló, pani učiteľka, nebojíte 
sa, že sa vám nejaké dieťa stra
tí?“„Nie, kam by chodili, veď wifi 
signál je len na pieskovisku.“

Zasmejme sa
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Pri ohrození obyvateľstva je 
potrebné dodržiavať zásady:
- Uvedomiť si, že najväčšiu hod-

notu má ľudský život a zdravie 
a až potom záchrana majetku.

- Pamätať na sebaochranu, po-
skytnutie prvej pomoci a vzá-
jomnej pomoci v tiesni.

- Rešpektovať  informácie po-
skytované prostredníctvom 
rozhlasu a televízie.

- Nerozširovať poplašné a neo-
verené správy.

- Nepodceňovať  vzniknutú si-

tuáciu a zachovať rozvahu.
- Netelefonovať  zbytočne, aby 

sa počas mimoriadnej situácie 
nepreťažovala telefónna sieť.

- Pomáhať  ostatným, najmä 
starým, chorým a bezvládnym 
ľuďom, postarať sa o deti.

- Dodržiavať  pokyny pracovní-
kov civilnej ochrany a ďalších 
záchranných zložiek, orgánov 
štátnej správy a samosprávy.

Ohrozenie je obdobie, počas 
ktorého sa predpokladá nebez-

pečenstvo vzniku alebo rozšíre-
nia následkov mimoriadnej uda-
losti. 

 Mimoriadna udalosť je živel-
ná pohroma, havária, katastrofa, 
ohrozenie zdravia II. stupňa, ale-
bo teroristický útok. Mimoriadna 
udalosť ohrozuje život, zdravie 
alebo majetok obyvateľov. 

Mimoriadna situácia je 
obdobie ohrozenia alebo ob-
dobie pôsobenia následkov 
mimoriadnej udalosti na život, 
zdravie alebo na majetok, kto-
rá je vyhlásená podľa zákona č. 
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v  znení neskorších 
predpisov a počas ktorej sú vy-
konávané opatrenia na záchranu 
života, zdravia, alebo majetku, 
na znižovanie rizík ohrozenia 
alebo činnosti nevyhnutné na 
zamedzenie šírenia a  pôsobenia 
následkov mimoriadnej udalos-
ti. Mimoriadna situácia sa vyhla-
suje a odvoláva prostredníctvom 
hromadných informačných pro-
striedkov. 

Sebaochrana a vzájomná 
pomoc osôb pri 
teroristickom úto
ku

Teroristický útok 
je mimoriadnou 
udalosťou, ktorá ne-
gatívne pôsobí na 
život, zdravie osôb 
a majetok. 

Teroristický útok 
je cielený útok skupi-
ny ľudí alebo jednot-
livca so zameraním 
na usmrtenie, zra-
nenie alebo vyvola-
nie paniky u veľkej 
skupiny obyvateľov. 
Ich cieľom bývajú 
strategické stavby, 
vodohospodárske 
diela veľkého význa-

mu, symboly štátnosti, športové 
ihriská, štadióny...

Pri ohrození teroristickým 
útokom je potrebné:
- Zachovať pokoj a rozvahu, ne-

šíriť paniku.
- Opustiť urýchlene ohrozený 

priestor kolmo na smer vetra 
a ukryť sa vo vhodnej budove.

- Sledovať situáciu v  televízii, 
rozhlase, na internete.

- Plniť pokyny oprávnených 
osôb.

- Vyhotoviť si improvizované 
prostriedky ochrany.

- Utesniť okná, dvere a iné vet-
racie otvory.

- Poskytnúť pomoc susedom 
(bezvládnym, chorým, starším 
osobám a deťom).

- Dodržiavať nariadené hygie-
nické a  protiepidemiologické 
opatrenia a režimy karantény.

- Telefonovať iba v  nevyhnut-
ných prípadoch.

- Sledovať a  zaznamenávať 
zdravotný stav rodinných prí-
slušníkov. 

 Ladislav Melikant,
 úsek: CO, KR, PO
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už nie je prístupná. Záhradu opäť otvoria začiatkom mája a 
verejnosť si bude môcť pozrieť expozíciu na ploche približ-
ne 3,2 ha s vyše 300 druhmi tatranských rastlín a stromov 
z rôznych biotopov. V areáli sa nachádza aj malá geologic-
ká plocha a pamätné miesto venované zakladateľom TA-
NAP-u, významným botanikom a zoológom. 

	Prešovský kraj patrí k  najmladším na Slovensku. 
Potvrdzuje to fakt, že v  rozdelení obyvateľstva podľa troch 
základných vekových skupín mal v rámci Slovenska najvyšší 
podiel detskej zložky. Z celkového počtu 820 697 obyvateľov 
kraja bolo takmer 18 percent detí do 14 rokov. Najviac ľudí 
bolo v produktívnom veku, a to 571 167. Najmenšiu skupinu 
tvorili osoby nad 65 rokov, bolo ich spolu 102 852. Z celkové-
ho počtu 820 697 obyvateľov kraja bolo takmer 18 percent 
detí do 14 rokov. Najviac ľudí bolo v produktívnom veku, a to 
571 167. Najmenšiu skupinu tvorili osoby nad 65 rokov, bolo 
ich spolu 102 852. Najmladším okresom bol Kežmarok, naj-
starším Medzilaborce.

	Slovensko sa radí medzi krajiny, v ktorých sa mla-
dým z  rodičovského hniezda veľmi nechce. Potvrdil to aj 
prieskum Nadácie Partners. Kým viac ako polovica (54 %) 
Slovákov uviedla, že býva vo vlastnom, až 27 % opýtaných 
priznalo, že býva ešte u  rodičov. Výhody „mama hotela“ 
si takto užívajú najmä vysokoškoláci (20 – 24 rokov), kde 
s rodičmi býva 68 %, no pomerne vysoké percento (32 %) 
zastávajú absolventi škôl a mladí aktívni vo veku 25 – 34 
rokov. Ďalších 13 % oslovených si platí podnájom a  5 % 
býva u partnera.

Dokončenie zo str. 6

V skratke

Všeobecné zásady v rámci civilnej ochrany

spravodajstvo26
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Motor-Car Poprad, spol. s r. o., Partiz`nska 3800, Poprad
tel. (. 052/789 56 01 | kia@motor-car-poprad.sk | www.motor-car-poprad.sk

Bli��ie inform`cie o ponuke a financovan� sa dozviete u na�ich predajcov. Kombinovan` spotreba paliva 
3,8 - 4,4 l/100 km, emisie CO2: 88 - 101 g/km. *Z`ruka 7 rokov/150 000 km. Obr`zok je ilustra(n|. 
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N Á B Y T O K

DREVONA
R

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

PODPORUJEME SLOVENSKÉ VÝROBKY

matrac MIMMA
rozmery 90x200x15

79€

+
1-lôžko, 90x200
REA LARISA

225€
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ÚSPE�NE A STABILNE

Na prahu nového začiatku... 
Vykročte s nami a staňte sa súčasťou našich budúcich úspechov...

V súvislos�  s rozširovaním výroby a výstavbou nového závodu 
hľadáme kandidátov pre pozície:

• Procesný inžinier  
• Procesný technik
• Technik produktu
• Technológ

ZÁROVEŇ HĽADÁME SPOĽAHLIVÝCH KANDIDÁTOV PRE POZÍCIU 
MONTÁŽNY/-NA PRACOVNÍK/-ČKA

Pre našich zamestnancov ponúkame pestrý balík benefi tov:
• Športové a kultúrne poduja� a, akcie pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
• Program osobného a odborného rastu a rozvoja, jazykové vzdelávanie
•  Kariérnu perspek� vu v medzinárodnej spoločnos�  priamo v jedinečnom podtatran-

skom regióne

KTO SME?
Spoločnosť Hengstler je 100% exportér na celosvetové trhy (Amerika, Európa, Ázia), 
pôsobiaci v elektrotechnickom priemysle, so zameraním na dodávky pre automa� -
záciu a procesnú kontrolu ako i výrobcov strojných zariadení.
Sme plne rozvinutá výrobná prevádzka, ktorá zahŕňa činnos�  ako controlling, riade-
nie ľudských zdrojov, výskum a vývoj, predaj.
Spoločnosť Hengstler je členom  nadnárodnej korporácie For� ve.

KONTAKTY:
• Chcete pracovať  vo výbornom � me a dosahovať výnimočné výsledky?
• Prispievať k riešeniu výziev  zákazníkov na celom svete?
• Neuspokojíte sa s aktuálnym stavom a hľadáte spôsoby ako ho vylepšiť?

DAJTE NÁM O SEBE VEDIEŤ!
Žiados�  so štruktúrovaným profesijným životopisom posielajte na:

Hengstler s. r. o., Personálne oddelenie, Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok
e-mail:  simona.miskova@hengstler.com • tel.: 052/4667 836

• Nástrojár
• Zoraďovač vstrekolisov
• Senior účtovník/-čka

• Pracovník interného predaja
• Pracovník zákazníckeho centra
• SW inžinier

(1
30

)

Mesto Kežmarok a Mestské kultúrne stredisko
Vás pozývajú na

POPOLUDNIE ÚCTY K STARŠÍM
27. 10. 2016 (štvrtok) o 16.00 h

v Mestskom kultúrnom stredisku, Starý trh 46

Program:
Príhovor primátora mesta, deti z MŠ Severná,

tanečníci z TŠC Tempo
Hosť: spevák ĽUBO VIRÁG (označovaný ako slovenský 

Bocelli a Pavaroti), držiteľ piatich zlatých platní, zaspieva 
klasiku, tanečnú hudbu, evergreeny i pesničky na želanie.

Pre seniorov je pripravené občerstvenie

Vstup voľný!




