
OVINY
EŽMAROK

Vydáva Mestské kultúrne stredisko
v Kežmarku

APRÍL

2017
2. ročník

4

Jar v znamení
upratovania 

Zápis prváčikov 3. a 4. apríla

str. 11

Veľká noc
sa blíži 

Bojové športy
aj u nás

str. 14-15

viac na strane 20

Kultúrno-spoločenský
mesačník mesta

str. 24



V novej limitovanej zimnej edícii získate Kia cee’d alebo cee’d Sportswagon
vo výbave Silver a navyše vám pribalíme vyhrievaný volant, vyhrievané sedadlá
a zimné pneumatiky úplne zadarmo. Okrem toho môžete teraz využiť aj výhodné
financovanie na štvrtiny bez navýšenia.

Kia Motors Sales Slovensko, s. r. o.: Ponuka sa vzťahuje na model Kia cee’d vo výbave Silver a cenové 
zvýhodnenie sa skladá z hotovostnej zľavy 1 300 € a balíka výbavy v hodnote 700 €, ktorý obsahuje 
vyhrievaný volant, vyhrievané sedadlá a zimné pneumatiky. Bližšie informácie o ponuke a financovaní sa 
dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia. Kombinovaná spotreba paliva 4,6 – 6 l/100 km, emisie CO2: 
102 – 138 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

až 2000

V novej limitovanej zimnej edlcii zlskate Kia cee d alebo cee d Sportswagon
vo v|bave Silver a navy|e v`m priballme vyhrievan| volant, vyhrievanh sedadl`
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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

Zlskajte Kia cee d
v limitovanej zimnej edlcii

www.kia.com
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V úvode primátor uviedol, že na tlačovej be-
sede prezidenta policajného zboru Tibora Gaš-
para a  riaditeľa národnej kriminálnej agentúry 
Prezídia Policajného zboru (NAKA) Petra Hraška 
odvysielanej 10. marca vo vysielaní TA3 odznela 
nepravdivá informácia o trestnom stíhaní primá-
tora. Za nesprávny údaj sa riaditeľ NAKA ospra-
vedlnil listom a následne 16. marca aj v tlačovej 
konferencii TA3.

K  téme situovaniu pohotovosti pre dospe-
lých po 1. apríli odznelo pár otázok. Na zasad-
nutí niektorí doktori vyjadrili svoj nesúhlas so 
zriadením pohotovosti v priestoroch Polikliniky. 
Poslanci sa nakoniec zhodli len na dočasnom 
prenájme priestorov v  susedstve ortopedickej 
ambulancie, a to do 30. júna. Zároveň odklepli 
priestory na Ul. Dr. Fischera 7 pre druhého zá-
ujemcu o poskytovanie LSPP. Pohotovosť bude 

v Kežmarku od 1. apríla plynule pokračovať.
V ďalšom bode sa poslanci opäť venovali kež-

marskej nemocnici. Hlavný kontrolór Ondrej Te-
raj predkladal správu o výsledku kontroly v Ne-
mocnici Dr. Vojtecha Alexandra. V nej kontrolór 
navrhuje opatrenia, kde v jednom z bodov okrem 
iného navrhuje spracovať komplexný zámer 
ďalšieho rozvoja nemocnice, vrátané prípadnej 
možnej transformácie neziskovej organizácie na 
inú vhodnú právnu formu. V diskusii poslankyňa 
Veronika Havírová požiadala o  bližšie vysvetle-
nie, či to prinesie výhody. Kontrolór vysvetlil, že 
jeho návrh opatrení má odporúčací charakter 
a že na ďalšie smerovanie nemocnice bude mať 
vplyv aj správa auditu účtovníctva za predchá-
dzajúci rok, spracovaný komplexný zámer roz-
voja nemocnice, ako aj celková zdravotnícka 
politika Ministerstva zdravotníctva SR. „Tvarůžek 
už v roku 2014 chcel, aby poslanci schválili vstup 
strategického investora a jednoducho vtedy by 
bol podmienky dojednal on bez účasti poslan-
cov a účasti mesta. V budúcnosti, ak bude taká-
to situácia nutná, vykonáme to transparentne 
a  tak, aby ste (poslanci, poznámka redakcie) 
boli účastní na tomto procese,“ uviedol hlavný 
kontrolór. Doplnil, že  dojednané podmienky 
vstupu investora budú výhodné tak pre mesto, 
ako aj toho, kto bude mať prípadný záujem 
kapitálovo vstúpiť do nemocnice.  Doplnil, že 
budúcnosť si vyžiada investície do majetku, 
ktorý je už teraz odpísaný na 75 percent. Pod-
ľa neho má nemocnica znaky finančne zdravej 
organizácie. Upozornil však, že „tieto zdanlivo 
priaznivé parametre treba korigovať z pohľadu 
„neusporiadaných nárokov“ minulých období 
a významne posudzovať z pohľadu budúcich 
požiadaviek na cash flow a investícií do rozvoja,“ 
uvádza v dôvodovej správe Teraj.

Z rokovania mestského zastupiteľstva

V polovici marca sa stretli poslanci s vedením mesta v tomto 
roku na riadnom zastupiteľstve po druhýkrát. Medzi najdis-
kutovanejšie otázky patrilo schvaľovanie priestorov pre po-
kračovanie pohotovosti dospelých a správa hlavného kon-
trolóra o výsledku kontroly kežmarskej nemocnice.

Pozvánka pre občanov - Investície 2017
Milí Kežmarčania, mesto Kežmarok vás pozýva na  verejné predstavenie investí-

cií mesta, ktoré má v pláne pre rok 2017. Tematicky bude diskusia zameraná na re-
konštrukciu letného kúpaliska a  predstavenie jeho projektu.  Príďte 10. apríla 2017 
od 16.30 do 18.30 h do priestorov kina Iskra. Stretnutia sa zúčastní primátor Ján Fe-
renčák, prednosta úradu Karol Gurka, vedúca oddelenia územného plánu, životného 
prostredia a stavebného poriadku Eva Kelbelová, predseda komisie urbanistiky a vý-
stavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb Ján Holova.

  MsÚ Kežmarok

Zorganizujeme lesnú
brigádu?

Apríl oslavujeme 
ako mesiac lesov a  22. 
apríl je Dňom zeme. 
Aký má les význam pre 
človeka? Všetci asi po-
vieme, že les očisťuje 
vzduch, poskytuje nám 
drevo, vytvára priro-

dzené prostredie pre život zvierat a  rastlín 
a priaznivo pôsobí na zdravie a psychiku člo-
veka. Má však množstvo ďalších dôležitých 
funkcií.

Predstavme si, že z malého semienka do-
káže vyrásť majestátny strom. Chvíľku sa za-
myslím nad tým, že čo pre mňa znamená les. 
Keď sa povie slovo „les“, v pamäti mi preblysne 
niekoľko spomienok na víkendové guláše na 
okraji lesa v neďalekých lesoch, ktoré máme 
na dosah pár kilometrov. Veľa rodín trávilo 
krásne slnečné dni v prírode a aj tá naša, roz-
vetvená, mala svoje obľúbené miesta. Májové 
guláše sme najčastejšie varili v lesoparku nad 
Severom. Tam sme sa ako mládež stretávali 
pri ohnisku, vatre, s  gitarou. V  lese za Mlyn-
čekmi sme hrávali futbal, vybíjanú, varili vo-
ňavé mäská na pahrebe. Občas sme v  lese 
stanovali aj cez noc. Pri zakrivenom strome 
týčiacom sa pri Tvarožnianskom potoku sme 
sa stretávali s priateľmi a známymi. Ako deti 
sme sa hrávali lezením po stromoch, stava-
ním si priehrad v potôčiku a púšťaním kúskov 
drievok, ktoré nahrádzali lodičky. Moja láska 
k  prírode stále pretrváva. Teraz už s  mojimi 
deťmi a rodinou varíme v lese guláše, stanu-
jeme, športujeme a spoznávame.

Les je .... Viem celkom rýchlo zhrnúť to, 
čo mi les dáva. Keď sa však na to pozriem 
z  druhej strany, musím sa oveľa viac zamys-
lieť. Moje aktivity pre les spočítam na prstoch 
jednej ruky. Pýtam sa teda môjho desaťroč-
ného syna, ako vníma les on. Odpoveď začne 
veľmi „vedecky“ a spomenie čistý vzduch, pa-
pier, knihy a  teplo z  dreva. Má však výhodu 
oproti mne – „dospelákovi“. V škole totiž majú 
zber papiera a  hneď aj začne zháňať letáky. 
Trochu sa začervenám a  priznám si, že by 
som mala byť lesu viac nápomocná. Občasné 
chodenie do práce peši zrejme nestačí. A tak 
si dávam záväzok, že toto leto so svojou rodi-
nou a deťmi zorganizujem lesnú brigádu.

.... apríl je mesiacom lesov. Prajem si, aby 
čarodej les nebol len miestom spomienok 
a  slovom spojeným s  jedným mesiacom 
v roku.

 Zuzana Šlosárová
 Pokračovanie na str. 5

V sobotu 25. marca uplynulo 75 rokov od 
prvého transportu slovenských Židov z po-
pradskej železničnej stanice do vyhladzova-
cieho tábora v Osvienčime (Auschwitz). Cel-
kom bolo zo Slovenska násilne vyvezených 
viac ako 70-tisíc Židov, z ktorých sa len veľmi 
málo vrátilo domov. Je dôležité nezabúdať, 
aby sa tragédie II. svetovej vojny nezopako-
vali. Aj preto si Kežmarok pripomenul smut-
né výročie viacerými akciami.
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	Od 1. apríla nájdete stránku www.kezmarok.sk 
v novom dizajne. Veríme, že vás zaujme. 

	Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupi-
teľstva, ktoré sa konalo 7. marca, schválili poslanci Gabrielu 
Kantorkovú do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie 
Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku na dobu určitú 
do 31. júla 2017.

	Piateho apríla sa v  kine Iskra uskutoční nevšedné 
podujatie. Deti a ich učiteľky z Materskej školy na Možiarskej 
ulici si pripravili hudobno-dramatické predstavenie známeho 
skladateľa Sergeja Prokofieva Peter a vlk. O kostýmy sa po-
starala Súkromnej SOŠ Biela voda 2. Začiatok predstavení je 
stanovený na 10.00 a 15.00 h.

	Šesťdesiatsedem žiakov Hotelovej akadémie Otta 
Brucknera sa 14. a 15. marca podrobilo písomnej maturitnej 
skúške zo slovenčiny a cudzieho jazyka. Okrem už tradičných 
študijných odborov hotelová akadémia a manažment regio-
nálneho rozvoja cestovného ruchu sa maturity po prvýkrát 
zúčastňujú aj kuchári.

	Mesto Kežmarok vyhlasuje výberové konanie na 
funkciu vedúceho oddelenia komunikácie, propagácie a  re-
gionálneho rozvoja mesta MsÚ v  Kežmarku. Kvalifikačné 
predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
a minimálne 3 roky riadiacej praxe. Iné kritériá a požiadavky: 
občianska bezúhonnosť, minimálne 1 rok skúseností s  ko-
munikáciou a médiami, minimálne 1 rok skúseností v oblasti 
propagácie a  marketingu, predloženie písomnej koncepcie 
činnosti oddelenia, komunikačné a organizačné schopnosti, 
samostatnosť a zodpovednosť v rozhodovacej činnosti, zna-
losť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť 
samosprávy (zákon o obecnom zriadení), znalosť práce s PC 
(MS Word, MS Excel).
Písomnú prihlášku môžu záujemcovia predkladať do po-
dateľne MsÚ, prípadne zaslať poštou na adresu Mesto Kež-
marok, Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok do 14. apríla 
2017. Bližšie informácie na www.kezmarok.sk.

	Jarné predajné trhy opäť prichádzajú. Budú trvať od 
4. do 6. apríla.
 	Školáci sa už môžu tešiť na prázdniny. Tentoraz veľ-
konočné, ktoré budú od 13. do 18. apríla. Pracujúci budú mať 
zase kvôli nadchádzajúcim sviatkom štyri dni voľna, a to od 
14. do 17. apríla.

	Filmový klub Iskra získal výročnú cenu Asociácie 
slovenských filmových klubov za najlepší filmový klub uply-
nulého roku. Cena sa vyhlasuje každý rok na otvorení medzi-
národného filmového festivalu Febiofest v Bratislave. V tom-
to roku to bolo vo štvrtok 2. marca.

	25. februára sa v hoteli Satel v Poprade konala vý-
ročná členská schôdza Karpatsko-nemeckého spolku na 
Slovensku. Zo všetkých regiónov našej vlasti bolo delegova-

V skratke

Projektové vyučovanie
Priviesť deti k  samostatnos-

ti, naučiť ich vyhľadať si podkla-
dy, dohodnúť kostýmy a vedieť 
sa prezentovať na verejnosti, to 
boli ciele, s  ktorými ZŠ Grund-
schule pristúpila k  príprave 
projektového vyučovania. Ško-
la má za sebou niekoľko roční-
kov určených pre stredoškolá-
kov v  meste, ale v tomto roku 
sa zamerali na malé detičky 
a  tému rozprávky Pavla Dob-

šinského. Každá trieda mala 
rovnaké podmienky, vybrať si 
konkrétnu rozprávku, zabez-
pečiť si texty a naštudovať ich, 
pripraviť kulisy, dohodnúť si 
zapožičanie kostýmov zo stred-
nej umeleckej školy,... V  piatok 
3. marca sa triedy prezentova-
li so svojimi predstaveniami 
žiakom materských škôl, ale aj 
svojim rodičom.

 -sedl- 

Oddelenie pre deti a  mládež v  Mestskej knižnici má nový nábytok. 
Prostredie spríjemňujú aj veselé kresbičky s motívmi zo známych roz-
právok, o ktoré sa už skôr „postarali“ študenti zo Strednej umeleckej 
školy. -bel-

Súkromná stredná odborná škola Biela voda v Kežmarku privítala 
1. marca priateľskú návštevu z Úradu splnomocnenca vlády pre róm-
ske komunity. Ábel Ravasz si so záujmom prezrel učebne a dielne. 
V tom čase sa konala aj školská súťaž o najkrajšiu lyžicu, čo je už 
predpríprava na 5. Festival študentského remesla. Splnomocnenec 
prisľúbil, že sa veľmi rád historického festivalu zúčastní.  -sedl-
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16. marca poslanci schválili aj 
nový prevádzkový poriadok pre 
pohrebiská v meste Kežmarok. Ten 
nájdete na prístupnom mieste na 
pohrebiskách. Uverejnený je tiež 
na web stránke mesta v  materiá-
loch pre zasadnutie zastupiteľstva.

Mestské zastupiteľstvo počas 
zasadnutia odsúhlasovalo rozde-
lenie dotácií pre ostatné športové 
kluby mimo MŠK v  sume spolu 
12-tis. eur. Dotácia bola rozdelená 
medzi MŠK Kežmarok – cyklistický 
oddiel na akciu Sagan tour, AK Elán 
pri ZSŠOaS Kežmarok, TJ Severka 
stolnotenisový klub, Snow Sports 
Club Kežmarok, ŠK IAMES Kežma-
rok, FOCUS ON SPORT, občianske 
združenie, Sport Timing Slovakia, s. 
r. o., 1. MFK Kežmarok – internacio-
náli. Oddelenie školstva, mládeže a 
športu predložilo tiež návrh na roz-
delenie dotácií pre kultúrne kluby, 
ktoré zastupiteľstvo schválilo. 
Spolu 11-tis. eur bolo pridelených 
Klubu priateľov Magury, Východo-
slovenskému folklórnemu združe-
niu, OZ Goralik, Galérii u anjela a ex 
Tetaro. 

Na účel rekonštrukcie a rozšíre-

nia kapacít Materskej školy na ulici 
Možiarska poslanci schválili predlo-
ženie žiadosti o nenávratný finanč-
ný príspevok a  spolufinancovanie 
projektu vo výške približne 14,7 tis. 
eur. Mesto zverilo Verejno-prospeš-
ným službám Kežmarok do správy 
cintoríny aj letné kúpalisko.

V  interpeláciách odzneli otáz-
ky k  stavu, v  akom sa nachádza 
rekonštrukcia zimného štadiónu. 
Primátor informoval, že dokumen-
tácia športoviska bola odovzdaná. 
Poslanci sa zaujímali o  možnosti 
zastrešenia letného kúpaliska v bu-
dúcnosti. Podľa vedenia sa kúpa-
lisko môže prekrývať podľa finanč-
ných možností v ďalších obdobiach. 
K  otázke ohľadom výstavby pol-
drov Ferenčák odpovedal, že je to 
v  kompetencii prednostu okresné-
ho úradu, ktorý má riešiť bezpeč-
nosť občanov. Výhrady boli na jed-
nosmernú cestu na ulici Tatranská. 
Primátor dodal, že akékoľvek roz-
hodnutie, aj v prípade jednosme-
riek, je možné zmeniť, ak sa ukáže 
lepšie a jednoduchšie riešenie, kto-
ré vyrieši problémy s dopravou v 
uvedenom úseku. 

Na záver primátor informoval, že 

kežmarská nemocnica bola zarade-
ná do siete 44 všeobecných nemoc-
níc, ktoré ministerstvo zdravotníc-
tva uprednostní pri eurofondoch.

Záznam a zápisnicu zo zasadnu-
tia nájdete na www.kezmarok.sk.

 
 Zuzana Šlosárová

Dokončenie zo str. 3

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Podstatná zmena prichádza 
v  spôsobe platenia miestnych 
daní a  poplatku za komunálne 
odpady. Všetkým daňovníkom 
a poplatníkom (občanom, 
FO-podnikateľom či právnickým 
osobám), ktorým sú postupne 
doručované rozhodnutia vyru-
bujúce daň z  nehnuteľností, daň 
za psa či miestny poplatok za ko-
munálny odpad už nebudú spolu 
s  rozhodnutiami doručené poš-
tové poukazy. Súčasťou rozhod-
nutia o  vyrubení daní, resp. po-

platku za komunálny odpad bude 
aj čiarový kód, ktorý významne 
pomôže pri platbách uskutočne-
ných v  pokladniciach Mestského 
úradu Kežmarok, platba po načí-
taní čiarového kódu z  rozhodnu-
tia je okamžite priradená k  po-
hľadávke mesta, samotná platba 
prebehne veľmi rýchlo a daňov-
ník sa pri platbe v  pokladnici 
zdrží minimálne. V pokladniciach 
mestského úradu je možné uhra-
diť vyrubenú daň, resp. vyrubený 
poplatok za komunálne odpady 

do výšky 300 € v hotovosti alebo 
platobnou kartou prostredníc-
tvom platobných POS terminálov, 
platby nad čiastku 300 € je po-
trebné uhradiť bankovým bezho-
tovostným prevodom. Novinkou 
je zriadenie pokladnice mest-
ského úradu v  budove na Ul. Dr. 
Alexandra 30 (pracovisko matrič-
ného úradu), kde je taktiež možné 
vykonať úhradu dane a poplatku. 

Čiarový kód uvedený v  roz-
hodnutiach vyrubujúcich miest-
nu daň a  poplatok za komunál-

ny odpad je možné použiť aj pri 
platbách prostredníctvom mobil-
ných aplikácií jednotlivých bánk, 
v tomto prípade je to najrýchlejší 
spôsob úhrady, aký si môžete 
zvoliť. Mobilná aplikácia je jed-
nou z  možností elektronického 
bankovníctva väčšiny bánk pô-
sobiacich na Slovensku. Z  bánk, 
ktoré majú svoje pobočky v Kež-
marku mobilnú aplikáciu ponúka-
jú: ČSOB, Prima banka, UniCredit, 
SLSP, VÚB a Tatra banka.

Pre tých, ktorí používajú na 
úhrady platieb internetbanking 
sú v  rozhodnutiach uvedené 
všetky údaje, ktoré sú potrebné 
na uskutočnenie platby.

Ak prídete uhradiť daň z  ne-
hnuteľností, za psa či poplatok 
za komunálne odpady priamo 
do pokladnice MsÚ, chceme vás 
požiadať, aby ste si so sebou pri-
niesli aj rozhodnutia o  vyrubení 
miestnych daní a  miestneho po-
platku za komunálne odpady.

 E. Sedláčiková

Platenie daní po novom

Mesto Kežmarok prichádza v  roku 2017 s  niekoľkými zmenami v  ob-
lasti daní a poplatku. Prvou zmenou je presťahovanie kancelárie daní 
a poplatku ekonomického oddelenia z druhého poschodia radnice na 
prízemie (číslo dverí 1, hneď za podateľňou), čím sa stala svojou polo-
hou prístupnejšia pre všetkých. 

Počasie sa už trochu umúdrilo a hneď s prvými teplejšími dňami odštar-
tovali práce na prestavbe kúpaliska. Veľký bazén prejde rekonštrukciou, 
detský bude odstránený a nahradený novým. -bel-

SMSka z radnice
Chcete mať dôležité správy z radnice hneď po ruke? Mesto Kežmarok 
pripravuje novú službu pre informovanie svojich občanov, a  to SMS 
notifikácie. V blízkom období vás navštívia pracovníci mestského úra-
du s kontaktnými dotazníkmi. Tieto môžete vyplniť na počkanie, alebo 
po ich vyplnení doručiť osobne na Mestský úrad Kežmarok do zbernej 
urny pri vchode na radnicu. MsÚ
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ných 57 zástupcov jednotlivých regiónov. Na programe bola 
aj voľba prezidenta, ktorým sa opakovane stal Ondrej Pőss 
z  Bratislavy. Podpredsedami sú Hilda Steinhüblová a  Mária 
Rechtenwald.

	Memoriál Jána Stilla, ktorý je v tomto roku súčasťou 
série Slovenského pohára a prvýkrát aj organizátorom Maj-
strovstiev SR v behu do vrchu, sa uskutoční v sobotu 15. júla. 
Športovcov čaká v Novej Lesnej i Night run, večerný beh po 
stopách horských vodcov 14. júla. Podujatie je otvorené aj 
pre fanúšikov Nordic Walking. Zapísať sa na toto podujatie 
môžete už dnes.

	Na webovej stránke Správy Tatranského národného 
parku si môžete pozrieť nový dokumentárny film. Dokument 
sa venuje najväčšej voľne žijúcej mačkovitej šelme Európy. 
Kamera rysov sledovala v prostredí Vysokých Tatier a snímka 
obsahuje zaujímavosti z ich života, rovnako ako zábery z fo-
topascí. Tie zachytávajú správanie sa rysov v ich prirodzenom 
prostredí.

	Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyhlásil 
týždeň mozgu, ktorý sa oslavuje od roku 1996 trval od 13. do 
19. marca, s cieľom upriamiť pozornosť verejnosti na mozog 
a  jeho činnosť a  prevenciu pred jeho ochoreniami. Záštitu 
nad kampaňou má Slovenská Alzheimerova spoločnosť. 

	Ľubovnianske múzeum rozšírilo technické vy-
bavenie otvoreného depozitára, ktorý zriadilo ešte v roku 
2015. Za takmer 12-tisíc eur nakúpili úložné skrine, regá-
ly, závesné systémy a vitrínu. Doplnené vybavenie rozšíri 
možnosti depozitára na prezentáciu textilnej časti zbier-
kového fondu múzea. Celkovo sa v depozitári nachádza 
2 341 zbierkových predmetov prístupných širokej verejnosti. 
V depozitári sú sprístupnené ľudové odevy. Sú tu aj liturgické 
a meštianske odevy, uniformy, obuv a odevné súčiastky.

	Na stredných školách sa v polovici marca konali pí-
somné maturitné skúšky. Náhradný termín sa uskutoční 4. až 
7. apríla. Obdobie ústnych maturitných skúšok je stanovené 
na obdobie od 22. mája do 9. júna. Opravný termín externej 
časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti matu-
ritnej skúšky je predbežne stanovený na 5. až 8. septembra.

	Hokejbalová extraliga mala reprezentačnú pre-
stávku. V rámci nej sa slovenský národný tím predstavil 
v Plzni v štyroch prípravných stretnutiach. Tréner Ďuris povo-
lal aj trojicu z MŠK Vippokerpro Kežmarok - brankára Milana 
Glevaňáka a útočníkov Libora Teplického s Tomášom Pospí-
šilom. S dvojkrížom na hrudi sa predstavil aj exkežmarčan 
Matúš Lipták, ktorý hráva vo Švajčiarsku. Slováci najskôr pod-
ľahli Švajčiarom 3:2, v odvete ich prekonali 8:1, potom zdolali 
Čechov 2:3 a v odvete s nimi prehrali 1:4.

	Vo štvrtok 20. apríla sa o  19:00 h v ZUŠ A. Cígera 
uskutoční 68. cestovateľský večer – Premietanie s  JADROm. 
Témou budú Belianske Tatry. Rozprávať a premietať bude na 

V skratke
Pokračovanie zo str. 4

 Pokračovanie na str. 26

Implementácia potrebuje 
svoj čas

V „kaske“ nechýbali ani 
zástupcovia Úradu práce, so-
ciálnych vecí a  rodiny, pred-
stavitelia Okresného úradu 
či Ján Králik z  Ministerstva 
zdravotníctva SR. V  úvode sa 
hovorilo o  priebehu imple-
mentácie akčného plánu, o ná-
vrhu projektov pre tento rok či 
koncepte fungovania Centra 
podpory regionálneho rozvo-
ja. „Podarilo sa nám zazmluvniť 
veľké projekty – v Kežmarku je 
to študentský kampus v  hod-
note 500-tisíc a na Centrum 
podpory regionálneho rozvoja 
sme dostali 70-tisíc €. Centrum 
sme už stavebne dokončili, 
momentálne ho zariaďujeme. 
Otvorené by malo byť začiat-
kom apríla s tým, že v apríli sa 
uskutoční regionálna konfe-
rencia, ktorá by mala definovať 
fungovanie centra, ale predo-
všetkým to, ako sa bude akčný 
plán napĺňať v ďalších rokoch,“ 
uviedol Milan Gacík poverený 
riadením centra.

Diskusiu vyvolala informá-
cia Jána Králika o  centrách in-
tegrovanej zdravotnej starost-
livosti, ktoré by mali vznikať 

v  jednotlivých obciach. Na ich 
vybudovanie je určených 140 
miliónov eur, ktoré môžu čer-
pať iba mestá a  obce, nie sú 
určené súkromným firmám. 
Keďže patríme k  okresom 
s  vysokou nezamestnanos-
ťou, zástupcovia Úradu práce, 
sociálnych vecí a  rodiny mali 
pripravené informácie o  pod-
porných programoch zamest-
návania. 

„K Akčnému plánu sme sa 
stretávali pravidelne. Teraz to 
boli starostovia, predtým pod-
nikatelia či rôzne záujmové 
združenia. Dnes bolo dobré 
povedať, ako pokračuje im-
plementácia Akčného plánu 
a  aké sú priority na rok 2017. 
Pracovné stretnutia nám po-
máhajú vydiskutovať si rôzne 
témy, pretože potrebujeme 
veľa komunikovať, aby sme si 
mohli nastaviť spoločné cie-
le pre rozvoj celého regiónu,“ 
povedal po rokovaní primátor 
Ján Ferenčák a dodal, že všetko 
nové má svoje „choroby“ a im-
plementácia takého závažného 
dokumentu potrebuje svoj čas.

 Andrea Belošičová

V  priestoroch Mestského kultúrneho stre-
diska sa 13. marca stretla Kežmarská roz-
vojová rada, primátori miest a  starostovia 
obcí. Venovali sa realizácii Akčného plánu 
rozvoja nášho okresu.
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cestovný ruch

Kedy táto organizácia
vznikla a čo je jej
poslaním?
OCR vznikla zo zákona o  ces-

tovnom ruchu v roku 2012. Zakla-
dajúcich členov bolo 26, z  toho 
13 samosprávnych a  13 podni-
kateľských subjektov. Jej posla-
ním je združovať a  podporovať 
subjekty so záujmom o podporu 
a  rozvoj cestovného ruchu (CR), 
vytvárať na svojom území pro-
dukty, podporovať členov, vytvá-
rať marketing. To sú aj cesty na 
podporu rozvoja destinačného 
manažmentu. Našimi členmi sú Č. 
Kláštor, zamagurské obce: Veľká a 
Malá Franková, Osturňa, Sp. Ha-
nušovce, Ždiar a  Bachledova do-
lina, Sp. Belá, Strážky, Kežmarok, 
Vrbov, Levoča a Sp. Podhradie. 

Aké marketingové
nástroje používate
vo svojej práci?
V  minulosti sme sa sústredili 

na propagačné aktivity. Najskôr 
sme dotvorili produkty CR, pod-
porovali sme cykloturistiku. Ve-
novali sme finančné zdroje na 
značenie cyklotrás, na tvorbu 
máp. Vytvorili sme aj produkto-
vé video, ktoré sme umiestnili na 
slovenskom, poľskom a  českom 
trhu. Ďalším marketingovým 
nástrojom bola brožúra. Sme na 
Facebook-u, kde máme takmer 
12-tisíc fanúšikov. Zverejňujeme 
všetko, čo súvisí s  rozvojom CR. 
Robili sme napr. aj fotografické 
súťaže na Facebooku, tie mali 
dobrú odozvu. Máme aj interne-
tovú stránku www.tatryspispie-
niny.sk.

Prezentujete sa na 
ôznych výstavách...
Zúčastňujeme sa na výstavách 

v Bratislave na ITF Slovakia, to je 
každý rok, sporadicky v Prahe na 
Holiday world, v  Brne, v  Buda-
pešti na Utazás, to tiež každý rok 
a  potom v  Poľsku na vybraných 

podujatiach, či už je vo Varšave, 
v  Katoviciach, v  Bielsko Bialej 
alebo v Gliwiciach a v Krakove. Aj 
tam potrebujeme brožúry. Máme 
ich v  štyroch jazykoch. V tomto 
roku budeme brožúru reprinto-
vať, alebo ju vydáme ešte v  ne-
meckej jazykovej mutácii. Ďalej 
budeme podporovať významné 
podujatia nadregionálneho cha-
rakteru, finančne podporíme: 
EĽRO Kežmarok, Dni Majstra Pav-
la v Levoči, Goralské, Zamagurské 
a Spišské folklórne slávnosti.

Prichádzate v tomto roku
s novinkami?
Novinkami sú napr. sezónny 

autobus, ktorý bude fungovať 
v  lete a  sprostredkuje návštevu 
miest s významnými kultúrnymi 
pamiatkami. V  Sp. Podhradí sa 
usilujú o historickú jazdu vláčika 
Hanička. Je to malá lokomotíva, 
ktorá je vo vlastníctve mesta Sp. 
Podhradie a potrebuje finančnú 
pomoc. Budeme podporovať 
letnú reklamu na električkách, 
pravdepodobne v  Krakove. To je 
marketingový nástroj, ktorý sme 
ešte nepoužili. 

Kto financuje vaše
aktivity?
Zdroje máme z vlastných člen-

ských príspevkov a  z  dotácie od 
štátu a od krajskej organizácie. 
Mali sme dobré členské príspev-
ky, takže aj dotáciu môžeme do-
stať vyššiu. 

Dosť sa hovorí o zľavovej
karte...
Iniciatíva Združenia CR v  Le-

voči je zľavová karta, ku ktorej 
chceme pristúpiť. Chceme, aby sa 
do nej zapojili aj subjekty v Kež-
marku, aby poskytovali zľavy 
a zároveň, aby kartu aj predávali. 
Karta sa dostane do cestovných 
agentúr a celý Spiš budeme spo-
ločne propagovať. Je to aj mar-
ketingový nástroj, ale na druhej 

strane aj zľavový, ekonomický. 
Vzhľadom k tomu, že keď subjek-
ty vstupovali do oblastnej orga-
nizácia, už mali isté vzťahy vytvo-
rené, napr. Vrbov aj Bachledova 
dolina. Začali si vytvárať balíčky 
služieb, napr. hotel Hviezdoslav 
uzatvoril zmluvu s  Bachledovou 
dolinou a Vrbovom a  individuál-
ne si vytvorili určité zvýhodnenie. 

Vaša činnosť je bohatá...
Každý rok organizujeme in-

focestu pre novinárov, blogerov. 
Zdôrazňujeme potrebu infor-
movať turistov na recepciách 
hotelov a v  informačných cen-
trách. Našou cieľovou skupinou 
sú turisti ubytovaní v  Tatrách. 
Máme veľmi veľa ubytovacích 
možností a chceme, aby sa turisti 

v regióne presúvali. Preto každý 
rok organizujem cestu. Vlani sa 
jej zúčastnilo 35 záujemcov. Bola 
to trojdňová cesta a ľudia si prešli 
všetky zaujímavé miesta, zaria-
denia, videli služby, ktoré môžu 
ponúkať. Ide nám o to, aby získali 
obraz o možnostiach, ktoré môžu 
ponúkať. Pre podporu drobnej 
infraštruktúry sme robili napr. 
cyklistický prístrešok v  Osturni, 
v tomto roku budeme robiť tabu-
ľu vo Frankovej, lávku v Č. Klášto-
re, jej údržbu, v Sp. Podhradí sme 
podporili náučný chodník, v Kež-
marku v Lesoparku sever obnovu 
tabúľ. Čiže aj také drobné infraš-
truktúry nás zaujímajú. 

 Za rozhovor poďakovala:
 Emília Sedláčiková

Pre turistov a návštevníkov mesta

Cestovný ruch a Kežmarok sú nerozlučne späté, do mesta každoroč-
ne prichádzajú tisíce návštevníkov. Vyspovedali sme výkonnú riadi-
teľku Oblastnej organizácie Tatry Spiš Pieniny Gabrielu Bodnárovú, 
aby nám priblížila novinky, s ktorými sa stretnú nielen turisti.

Mesto Kežmarok má desať partnerských miest z toho dve z  Čes-
kej republiky. S českým mestom Lanškroun sme zmluvu o partner-
stve podpísali pred 20 rokmi. Pri tejto príležitosti uverejňujeme 
súťaž. Jej víťaz sa zúčastní 8. - 10. 9. turistického a kultúrneho podu-
jatia Lanškrounská kopa 2017. Mesto Kežmarok pre výhercu a jeho 
sprievodcu zabezpečí cestu, ubytovanie s  polpenziou. Výletu do 
Lanškrouna sa môžu zúčastniť len dospelé osoby.

Ak sa chcete súťaže zúčastniť, stačí správne zodpovedať na tri 
otázky uverejnené v  troch po sebe nasledujúcich číslach našich 
novín. Z autorov správnych odpovedí bude výherca vyžrebovaný, 
ďalší traja dostanú knižné ceny.

Vyhodnotenie súťaže bude uverejnené v  Novinách Kežmarok  
č. 7/2017. Odoslaním emailu a zapojením sa do súťaže súťažiaci 
vyhlasuje, že  súhlasí so spracovaním osobných údajov pre mesto 
Kežmarok pre potreby súťaže od 1. 4. 2017 do 15. 9. 2017. Po-
skytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov podľa zákona č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu 
určitú od 1. 4. 2017 – do 15. 9. 2017. 

1) V ktorom kraji leží mesto Lanškroun?
2) Ktoré naše partnerské mesto je najmenšie, čo sa týka počtu oby-

vateľov?
3) Ktoré partnerské mesto je od Kežmarku najviac vzdialené?

Odpovede zasielajte priebežne, alebo najneskôr do 15. júna 
2017 na adresu: gabriela.bodnarova@kezmarok.sk.

V odpovedi uveďte  vaše meno, priezvisko, adresu a kontakt-
né telefónne číslo.

Naše partnerské mesto
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seniori

Obnovou prešlo oddelenie 
A, kde boli zrekonštruované 
dve jednolôžkové a jedna dvoj-
lôžková izba. Všetky majú samo-
statné sociálne zariadenie a na 
ostatných izbách bol vybudo-
vaný tzv. bunkový systém - dve 
dvojlôžkové izby majú spoločné 
bezbariérové sociálne zariade-
nie a malú kuchynku. Oddelenie 
bolo slávnostne odovzdané do 
užívania 24. februára. „Máme vy-
pracovanú štúdiu rekonštrukcie 
a modernizácie. Ide o veľké za-
riadenie, ktoré má kapacitu 135 
lôžok. Za štyridsať rokov svojej 

histórie nebolo modernizova-
né. Rekonštrukciu sme si rozde-
lili do etáp, musíme ju totiž re-
alizovať počas plnej prevádzky. 
Nasledovať budú oddelenia A1 
a C,“ konštatovala riaditeľka Za-
riadenia pre seniorov a zariade-
nia sociálnych služieb Kežmarok 
Marcela Ištocyová.  

V  zariadení je 111 prijíma-
teľov sociálnej služby a 54 za-
mestnancov. V prevádzke majú 
vlastnú kuchyňu a  práčovňu. 
V  rámci spektra sociálnych slu-
žieb poskytujú stravovanie vo 
forme obedov pre invalidných 

a starobných dôchodcov mesta 
Kežmarok. „Máme päť oddelení, 
na každom sú pre obyvateľov 
k  dispozícii spoločné toalety 
a  kúpeľňa, prípadne 
sprcha a čajová kuchyn-
ka. V  našej záhradnej 
kaplnke sa konajú pra-
videlné bohoslužby, 
k dispozícii máme kniž-
nicu, tri terapeutické 
aj kultúrnu miestnosť,“ 
vysvetlila riaditeľka.

Mesto Kežmarok re-
konštrukciu zariadenia 
podporilo a v roku 2016 
vyčlenilo v  rozpočte 
finančné prostriedky 
na prvú etapu. V  jej rámci sa 
rekonštruovalo oddelenie A 
a celková výška nákladov na 
stavebné práce predstavuje 
83-tisíc €. Tieto prostriedky vy-
členilo mesto z  vlastných zdro-

jov. „Prvá etapa rekonštrukcie, 
ktorá sa v zariadení uskutočnila, 
je pozitívnym signálom v  pr-
vom rade pre obyvateľov tohto 
zariadenia, ktorým sa výrazne 
zvýši kvalita a komfort bývania. 
Je to však aj pozitívny signál pre 
zamestnancov, ktorým sa vytvá-
rajú efektívnejšie podmienky 
pri ich náročnej práci,“ povedala 
Marcela Ištocyová.

Od marca sa za využívanie 

rekonštruovaných buniek navý-
šila cena o 12 až 15 € mesačne. 
Poplatok za jeden mesiac sa te-
raz pohybuje v rozmedzí od 360 
do 380 € pre jedného klienta.

 -bel-

Moderné priestory pre seniorov

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby na Ulici Vyšný 
mlyn 13 v Kežmarku prešlo prvou etapou rekonštrukcie a modernizácie. 

Nové okná a termohlavice

Staré okná mali viac ako 30 ro-
kov a boli v dezolátnom stave. Pre-
to primátor pred rokom na stretnu-
tí s  nájomníkmi prisľúbil, že budú 
nové. „Sľub som splnil a výsledkom 
sú šesťkomorové trojsklá, ktoré pl-
nia nielen estetickú funkciu. Vďaka 
nim môžu nájomníci ušetriť aj na 
vykurovaní,“ uviedol primátor Ján 
Ferenčák, ktorý sa prišiel osobne 
pozrieť, či sú nové okná dobre osa-
dené a či sú s nimi seniori spokojní. 
Keďže okná boli osadené ešte na 
jeseň, vyskytli sa drobné nedostat-
ky, ktoré firma v  rámci dvojročnej 
záruky odstráni na vlastné náklady. 

Na stretnutí sa okrem toho venoval 
pripomienkam obyvateľov Domu 
s  opatrovateľskou službou, ktorí 
ho upozornili na potrebu vybudo-
vania bezbariérového vstupu, či 
na schodištia, ktoré by potrebovali 
renováciu. „Rekonštrukcie musíme 
zafinancovať z vlastného rozpočtu, 
preto ich budeme robiť postupne. 
Ešte v tomto roku plánujeme vy-
maľovať priestory, položiť dlažbu 
a opraviť schodištia,“ zdôraznil pri-
mátor a  dodal, že okrem nových 
okien majú v Dome s opatrovateľ-
skou aj nové termohlavice. 

 Andrea Belošičová

Dom s  opatrovateľskou službou na Baštovej 
ulici má nové okná a balkóny. Mesto na ich 
výmenu dalo zo svojho rozpočtu 36-tisíc eur.

Mária Popovičová je takmer 
5 rokov obyvateľkou Zariade-
nia pre seniorov a  ZOS, Vyšný 
mlyn 13, Kežmarok. Aj napriek 
tomu, že je čiastočne imobilná, 
pohybuje sa na invalidnom 
vozíku, je veľmi aktívna. Rada 
navštevuje pracovné terapie 
a  zapája sa do čin-
ností, ktoré zvláda. 

Pred vyše rokom 
sme v  zariadení 
s  pomocou dobro-
voľníkov opravili 
drevené krosná, 
ktoré boli zapadnu-
té prachom. Zveda-
vý úsmev na tvári 
M. Popovičovej prezradil, že po 
tejto chvíli túžila. Od toho času 
utkala viac ako 100 metrov 
tkaných kobercov, ktoré nám 
zdobia interiér, alebo sme ich 
využili ako darčeky pre našich 
hostí a donorov. 

Mária Popovičová s  pote-

šením vysvetľuje, že prepletať 
natrhané, alebo postrihané 
pásiky látok zo starého oble-
čenia pomedzi nite ju naučila 
mama, ktorá vravievala: „Osno-
va, niteľnice a bardo musia ísť 
rovno. Pozor, ako nakrúcaš na 
val! Na podnožaje šľap pomaly 

a opatrne!“ Spomienky na toto 
obdobie u M. Popovičovej vy-
volávajú slzy v očiach, ktoré sú 
zároveň slzami šťastia. 

Prajeme jej ešte veľa zdravia 
a síl, veľa potešenia z krásneho 
koníčka. Viera Bafiová,

  sociálna pracovníčka

 Tkanie potešením

Obyvatelia si nové okná pochvaľujú.

Obnovou prešlo oddelenie A.

Mária Popovičová pri tkaní  kobercov.



KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ 9

história

Naslovovzatou legendou kežmar-
ského gymnázia bol pán profesor Zol-
tán Konček. Odučil bezmála štyridsať, 
(38) rokov. Vyučoval hlavne latinčinu, 
francúzštinu, slovenčinu, estetickú a 
hudobnú výchovu. Svojím šľachet-
ným prístupom ku študujúcej mládeži 
si získal srdcia všetkých. Práve v  jeho 
prirodzenom ľudskom prístupe bolo 
jeho pedagogické majstrovstvo. Na 
pána profesora nemá ani jeden štu-
dent zlé spomienky. 

Dostal vyznamenanie Zaslúžilý 
učiteľ, hoci nebol straníkom. Kto ne-
zažil časy tvrdého „socialistického“ 
totalizmu, sotva pochopí, aký to bol 
jedinečný nevšedný prípad. 

Po odchode predchádzajúceho 

riaditeľa, ktorý dlhé roky tyranizoval 
nielen študentov, ale aj členov profe-
sorského zboru, bol profesor Konček 
zvolený za riaditeľa školy (funkciu 
vykonával od r. 1953 do r. 1959). Od-
volaný bol, keď odmietol vstúpiť do 
komunistickej strany. 

V súkromí ako vzorný otec rodiny 
vychoval dcéru Máriu, ktorá sa stala 
obľúbenou profesorkou a je aj autor-
kou pamätnice 75 rokov kežmarského 
gymnázia. Dcéra Eva je akademickou 
maliarkou a pôsobila ako učiteľka na 
viacerých typoch umeleckého škol-
stva. 

Kiežby v našom školstve bolo viac 
takých osobností akou bol náš pán 
profesor. B. Zoubková

Získal si srdcia študentov

Noviny uvádzajú, že Kežmarok 
má podľa oficiálnych správ toho roku 
5 770 obyvateľov, čo sa určite nezakla-
dá na pravde, lebo ich musí byť viac. 
(Zrejme redakcia mala pravdu, lebo r. 
1851 bolo v  Kežmarku 4  391 osôb, r. 
1878 o niečo viac - 4 439 ľudí, r. 1890 
už 4 896 obyvateľov, r. 1901 narástol 
počet na 5 606 obyvateľov, r. 1910 
dokonca na 7  367. Pokles nastal po 
rozpade Rakúsko – Uhorska a  vzniku 
I. ČSR, pretože odišlo hodne Maďarov, 
ktorí nechceli zložiť sľub novej repub-
like, a tak napr. r. 1921 sa počet obyva-
teľov mesta znížil na 6475).

Fabrikant Wein zase rozširuje svoju 
výrobu – súkno je veľmi dôležité hlav-
ne na mundúry pre bojujúcu armádu, 
ktorá však už tuší, že víťazstvo v tejto 
vojne je veľmi vzdialené a skôr sa blí-

ži definitívna porážka. (Možno preto 
v Karpathen-Post v tomto roku nena-
chádzame žiadne oslavné reči na ve-
denie vojny. V mestskej kronike sa na-
písalo toto: Kežmarské obyvateľstvo 
prijalo správu o vyhlásení vojny Srbsku 
s nadšením. Vtedy ešte nikto netušil 
budúcu biedu a núdzu. V tento deň sa 
konal lampiónový sprievod s hudbou. 
Obyvateľstvo jasalo. Hneď na to boli 
mobilizovaní odvodu povinní branci. 
Demonštrujúci dav ich ozdobil kvetmi 
a vyprevádzal ich hudbou a spevom. 
V samotnom meste sa organizovala 
občianska stráž s cieľom udržať po-
riadok. Zanedlho ale nepriateľ - Rusi 
prepadli Halič a ešte v jeseni toho 
istého roku sme mohli vidieť uprchlí-
kov tiahnucich naším mestom. Školy, 
premenené na nemocnice - lazarety, 

obmedzené vyučovanie a transpor-
ty ranených pôsobili odstrašujúcim 
dojmom. Nedostatok potravín bol 
zo dňa na deň citeľnejší, zvlášť v ro-
koch 1917 - 1918 dosiahla bieda svoj 
vrchol. V roku 1918 boli do armády 
povolaní už aj 18-roční mládenci. 
Ich odchod už nesprevádzal spev 
a hudba, ale nekonečný smútok a žiaľ).

Dňa 10. apríla 1917 začal horieť 
mladý les na Goldsbergu zhorelo asi 
jedno jutro (cez 4300 m2). Príčinou 
požiaru bola zrejme hra nezodpoved-
ných výrastkov. Požiar zahasili kežmar-
skí dobrovoľní hasiči. (Striekačky ešte 
vtedy ťahali kone, auto nebolo – ale 
kone skôr vyšli do vrchu než nejaký 
automobil a voda bola blízko – v rieke 
Poprad).

Na tento mesiac pripadli Veľko-

nočné sviatky. Kežmarčania sa mohli 
pobaviť počas sviatkov na filmových 
predstaveniach kežmarského kina 
(nazývané Kesmark Kino – iné pome-
novanie nemalo). Názov predstavenia 
nebol uvedený, ale zrejme šlo o nemý 
film premietaný neznámou spoloč-
nosťou. Horšie bolo to, že mestské 
predstaviteľstvo na základe rozhodnu-
tia maďarskej vlády zakázalo obyvate-
ľom celej krajiny manipulovať s vajca-
mi – vajcia sa nesmeli vyzdobovať ani 
maľovať. Opak sa veľmi prísne trestal! 
(Čo už to mohlo pomôcť vo vojnových 
časoch...). 

Na veľkú radosť mládeže vyšlo na-
riadenie, že prázdniny začnú od júna 
a  budú trvať do posledného augusta 
– teda až tri mesiace. Školský rok končí 
koncom mája. (Aspoň nejaká radosť 
v tom ťažkom období – stále viac uči-
teľov muselo narukovať a  z  frontu sa 
vracali študenti najvyšších ročníkov, 
aby spravili maturitné skúšky – po 
nich boli zase odvelení na front).

Čo sa stalo v Kežmarku v APRÍLI roku 1917
Z novín Karpathen-Post komentuje Nora Baráthová

Kto by 
n e p o z n a l 
pod Tatrami 
vynikajúce-
ho maliara 
očarujúcich 
zákutí, kra-

jiniek a zátiší Andreja Beritha? Jablko 
nepadne ďaleko od stromu, tak ako 
jeho syn Anton, nositeľ francúzskeho 
národného rádu za zásluhy. Rodák 
z Kežmarku, absolvent SVVŠ mal tried-
neho učiteľa profesora Zoltána Kon-
čeka, ktorý vedel vzácnym spôsobom 
vštepiť do svojich študentov lásku  
Francúzsku a jeho jazyku, čo pán An-
ton Berith využil vo svojom ďalšom 
životnom príbehu. 

Po štúdiu ekonomiky zahraničného 
obchodu na Vysokej škole ekonomic-
kej v Bratislave pracoval v podnikoch 
zahraničného obchodu a v zahraničí. 
Od januára 1993 vykonával diploma-
tickú funkciu veľvyslaneckého radcu 
(obchodného radcu) na slovenskom 
veľvyslanectve v Paríži a venoval sa 
intenzívne rozvoju slovensko-francúz-
skej obchodne-ekonomickej spolu-
práce po rozpade Československa. Od 
leta 1999 bol riaditeľom zahraničných 
vzťahov na Úrade Slovenskej obchod-
nej a priemyselnej komory v Bratislave 

so silným akcentom na francúzsko-slo-
venské vzťahy. V tom čase sa venoval 
okrem iného príprave významnej 
francúzskej obchodne-podnikateľskej 
misie na Slovensko, ktorá bola úspešne 
prijatá v roku 2000 slovenským prezi-
dentom Rudolfom Schusterom 

V nadväznosti na dovtedajšiu spo-
luprácu, ale aj výsledky misie bolo 
pánovi Antonovi Berithovi udelené 
11. mája 2001 prezidentom Francúz-
skej republiky pánom Jacquesom 
Chiracom vysoké francúzske vyzna-
menanie dôstojník národného rádu za 
zásluhy. Ocenenie mu v Bratislave odo-
vzdal francúzsky veľvyslanec. Od roku 
2003 do roku 2010 bol generálnym 
riaditeľom Francúzsko-slovenskej ob-
chodnej komory so sídlom v Bratislave. 
Komora vykazovala pozitívne výsledky 
a mala toho času cca. 180 členov z radu 
francúzskych a slovenských firiem. 
V spolupráci s diplomaciou sa význam-
ný vzájomný fenomén M. R. Štefánika 
rozvíjal ako zlatá niť v úspešných dip-
lomatických a obchodných vzťahoch 
s Francúzskom. Spoločnosť M. R. Štefá-
nika a naše mesto sa teší zo životných 
úspechov kežmarského rodáka a praje 
mu veľa zdravia a životnej radosti pre 
ušľachtilé rytierske počiny.

                            M. Choma

Francúzsky rytier z Kežmarku

Prof. Z. Konček v kruhu svojich obľúbených študentov.
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Rozbil vchodové dvere
Štvrtého februára o  12.23 h nám perso-

nál NsP v Kežmarku oznámil, že v budove sa 
nachádza občan bez domova, pričom nepo-
trebuje ošetrenie a  odmieta opustiť priestor 
nemocnice. Hliadka ho vykázala z priestorov. 
Ten sa po odchode hliadky opätovne vrátil a 
v návale hnevu rozbil sklenenú výplň na vcho-
dových dverách. Hliadka potom bezdomovca 
zadržala, predbežne vypočula a z  miesta vy-
hotovila fotodokumentáciu. Prípad je v štádiu 
riešenia. 

Mŕtva kačica
Siedmeho februára hliadka v  teréne pri-

jala oznam, že v  potoku pri pekárni Gross sa 
nachádza pravdepodobne uhynutá kačica. 
Veliteľ zmeny udalosť okamžite nahlásil na 
veterinárnu stanicu do Popradu a tiež bol vy-
rozumený veterinárny lekár. Po príchode zlo-
žiek bolo zistené, že nešlo o vtáka nakazeného 
vtáčou chrípkou. Uhynutý vták bol s pomocou 
výjazdu HaZZ Kežmarok z potoka odstránený. 

Útočník ušiel
Deviateho februára o 4.50 h prišla na útvar 

MsP podať oznámenie osoba, ktorá mala zra-
nenú ruku, škrabance v tvárovej oblasti a bola 
bez jednej topánky. Mal ju údajne bez príčiny 
fyzicky napadnúť kamarát, s  ktorým sedela 
v parku pri evanjelickom kostole. Útočník mal 
následne ujsť z miesta. S oznamovateľom bola 
spísaná zápisnica. Prípad je v štádiu riešenia. 

Rozhádzali smeti
Jedenásteho februára sme na linku 159 

prijali oznam, že na Ulici Dr. Daniela Fischera 
dvaja Rómovia povyberali zo smetnej nádoby 
veci a rozhádzali ich po okolí. Hliadka sa pre-
sunula na miesto a po krátkom prenasledova-
ní boli osoby zadržané. Osobám bola zistená 
totožnosť, pričom išlo o  Rómov zo Záľubice. 
Po upozornení upratali porozhadzované šat-
stvo a boli vyriešení napomenutím. 

Nebavil ho život 
O  20.05 h 22. februára prišiel osobne na 

útvar MsP pán z Kežmarku, ktorý oznámil, že 
ho už nebaví život a chce si naň siahnuť, pri-
čom má v pláne podrezať si žily. Osoba bola 
ponechaná na útvare a  toto zistenie bolo 
oznámené na tel. číslo 112. Po príchode RZP 

hliadka asistovala pri vyšetrení pacienta, ktorý 
bol prevezený na psychiatrické vyšetrenie do 
Levoče. 

Vykázaný z domu
O  19.45 h 28. februára bolo na číslo 159 

oznámené, že na Ulici Petržalská v Kežmarku 
sa opätovne zdržiava neznámy bezdomovec. 
Hliadka preverila oznam a  zistila, že tento 
bezdomovec sa nasťahoval do spoločných 
priestorov nie po prvýkrát. V deň oznamu si 
však mal priestory uzavrieť vlastnou zámkou. 
V prítomnosti hliadky boli spoločné priestory 
sprístupnené, vypratané a spomínaný bezdo-
movec bol vykázaný z obytného domu. 

Jazdil v protismere
O  23.55 h 28. februára bolo veliteľom 

zmeny pomocou kamerového systému zis-
tené, že po Ul. Hviezdoslavova jazdí osobné 
auto v protismere, a tým ohrozuje iné vozidlá. 
Hliadka sa presunula na miesto a vodiča za-
stavila. Po zistení totožnosti bola vodičovi 
udelená bloková pokuta, ktorú zaplatil na 
mieste. 

 Spracoval: kpt. Jozef Bukovina
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Samouk so zlatými rukami

Samouk spomína na svoje prvé 
dielo. Ešte na gymnáziu vyrezal z  li-
pového dreva plastiku Pastier pod 
Spišským hradom, ktorú má dodnes. 
Pokusy striedali pokusy, až kým nebol 
autor spokojný. Rôzne misky, varešky 
časom vystriedali korytá, drevené vy-
bavenie rôznych detských ihrísk, zá-
hradný nábytok, obedová súprava,...

Najväčšiu zákazku robil pre tirol-
skú reštauráciu, vyrábal po 200 kusov 
malých a veľkých ušatých misiek na 
mäso či pečené koleno, 200 misiek na 
guláš, 200 lyžíc. Spolu so švagrom ich 
robili skoro dva roky. Aj v  Taliansku 
obdivujú jeho práce, najnovšie čaká 
objednávku z Ameriky.

Manželka P. Jeseňáka pochádza 
z  rázovitej obce Liptovská Teplička, 
kde žijú rôzni remeselníci a aj kory-
tári. Tí ho posunuli zas ďalej, pri nich 

pričuchol k ťažšej robote, u  otca sa 
naučil hlavne strojovej práci a tu bolo 
treba „makať“ rukou a premýšľať hla-
vou, ako urobiť, aby hotová práca 
mala vysnívaný tvar. „To už sú detaily, 
na ktoré príde človek časom, skúse-
nosťou a  neustálym opracovaním 
dreva. Keď človek vie, ako s  drevom 
pracovať, drevo vie rozprávať a vie, čo 
človek od neho môže chcieť,“ vyznal 
sa nám P. Jeseňák.

Korytár je veľmi staré remeslo. 
V  19. storočí prišli rumunskí kočovní 
cigáni Kanahošovci a  zostali tu žiť. 
Chodili po dedinách, vyrábali korytá. 
V  zime si po horách vyberali správ-
ne drevo a  keď prišiel čas, zoťali ho 
a  priamo v  hore vyrobili koryto. Po-
tomok pôvodného remeselníka na-
vštevoval aj EĽRO, kde môžete vidieť 
aj Jeseňáka, ktorý spolu so synom ne-

bude chýbať ani v tomto roku. Veľké 
korytá sa používajú na parenie pra-
saťa, ktoré sa zaparí horúcou vodou, 
oškrabe a  jeho úloha končí. Gazdiná 
ho vyumýva a odloží do komory. Ne-
skôr v ňom bolo naložené mäso. Tak 
drevo príde do kontaktu s masťou, 
soľou, vodou, čo vytvorí akúsi glazú-
ru. Ani dlátom ani sekerou sa doň 
nedostanete. Keď ho chcete na kon-
ci životnosti spáliť, nebude nehorieť, 
iba tlieť, dymiť. 

Elektroinžinier skoro sedem rokov 
učil v Súkromnej odbornej škole Biela 
voda remeslo umelecký rezbár. De-
tašované pracovisko mal v  Podhora-
noch, aby žiaci nemuseli dochádzať 
do školy. Našiel tam šikovných žiakov, 
ktorým šla práca pekne od ruky, mno-
hí boli mimoriadne zruční. Hádam 
niektorí v  remesle aj pokračujú, bola 

by škoda, keby sa stratilo vo víre času. 
Mali grif, vedeli s drevom robiť a vede-
li ho počúvať. Aj doma jeden zo synov 
ide v šľapajach otca, a to do písmen-
ka. Je elektroinžinierom a  voľný čas 
trávi v dielničke, pri voňavej surovine. 

Momentálne má P. Jeseňák roz-
robený drevený betlehem v  životnej 
veľkosti, ktorý by mal byť hotový  do 
konca roka. Určený je pre kláštor u Re-
demptorisiek. Okrem toho aktívny 
dôchodca plní objednávky z  celého 
Slovenska i zo zahraničia, lebo je dosť 
tých, čo si postupne dopĺňajú zbierku 
dlátom vyrobených drevených origi-
nálov z dielne majstra z Kežmarku.

 Emília Sedláčiková 

Boli ste už v stolárskej dielni? Úžasná vôňa dreva je neodbytná, vracia nás späť 
k tradíciám, k hodnotám našich predkov. Preto niet divu, ak syn stolára nájde 
celoživotnú lásku práve k drevu. Aj keď Peter Jeseňák vyštudoval vysokú školu 
elektotechnickú, lákalo ho to iným smerom. Dobré základy mal už od otca.

Peter Jeseňák

Žijú medzi nami
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„V začiatkoch triedenia odpadov urobili pra-
covníci životného prostredia pokus,aby zistili 
kvalitu separovania jednotlivých zložiek z  ko-
munálneho odpadu na sídliskách Juh a  Sever. 
Vysypali kontajnery na zem a triedili ich obsah,“ 
povedal nám v  úvode rozhovoru. „Veľmi veľa 
bolo takého, ktorý už v  komunálnom odpade 
nemal byť, lebo patril do označených kontajne-
rov.“

Porovnajme si trend separovania v  rokoch 
2005 a 2014. Kým v roku 2005 občania vyzbie-
rali 78,76 ton papiera, pred dvomi rokmi to bolo 
159 ton. Tu sú započítané aj množstvá, ktoré ľu-
dia odovzdajú zberným vozidlám nemestských 
firiem. Ľuďom sa páči, že zberné autá prichá-
dzajú pomaly na ich prah a  že za odovzdané 
kilogramy dostanú toaletný papier, či vreckov-
ky. Pri plastoch sa v roku 2005 vyzbieralo 78,76 
tony, v  roku 2014 to bolo už 184,5 ton. O  sto 
percent narástol aj zber skla, dostal sa z  čísla 
83 na 154 ton a aj zber tetrapakov vzrástol na 
dvojnásobok.

Zberný dvor
Ďalšou kategóriou odpadov je elektronika 

a objemný odpad. V roku 2008 ich išli pracovníci 
životného prostredia cielene zbierať po rodin-
ných domoch. Občania boli dopredu informo-
vaní o tejto akcii a mnohí sa zbavili toho, čo už 
doma doslúžilo. Dnes elektroniku môžu ľudia 
sami doniesť na zberný dvor verejnoprospeš-
ných služieb.

Triedi sa aj biologický odpad. Od rodinných 

domov ho zvážajú z hnedých zberných nádob 
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok. Už 
od 13. marca začnú s  jeho vývozom. Zo sídlisk 
sa zváža bio odpad len z  verejných priesto-
rov, napr. pri kosení trávnatých plôch. Dre-
vo získané pri výrube stromov na verejných 
priestranstvách slúži na kúrenie v  nocľahárni 
pre bezdomovcov. Biologický odpad sa vyváža 
do kompostárne. Vlani bolo vyvezených 1 276 
ton takéhoto odpadu, väčšinou z verejných 
priestranstiev. Najväčšie množstvo tohto odpa-
du je z verejných priestranstiev.

Pri prerábaní bytov vzniká drobný stavebný 
odpad.

Zmena legislatívy
Od začiatku roka 2016 nastala legislatívna 

zmena. Likvidácia drobného stavebného od-
padu už nemôže byť zahnutá v poplatku za ko-
munálne odpady . Ten musí stavebník sám na 
vlastné náklady vyviesť do zberného dvora a za-
platiť priamo na mieste 1,5 centa za kilogram. 
Apelujeme na občanov, ktorým prestavbu 
v byte zabezpečuje stavebná firma, ktorá si za-
počíta do ceny aj likvidáciu odpadu, aby žiadali 
od firiem dôkaz, že odpad bol vyvezený skutoč-
ne na skládku a nekončil v okolí Kežmarku. Mož-
nosť vyviesť stavebný odpad na zberný dvor je 
služba občanom mesta, nie je určená pre firmy, 
ktoré sa zaoberajú stavebnou činnosťou. Od-
pad, ktorý vzniká v súvislosti s  činnosťou firmy 
nie je drobným stavebným odpadom. Firmy 
sú povinné takýto odpad likvidovať vlastnými 

kapacitami na vlastný ná-
klad. Pracovníci verejno-
prospešných služieb pre-
vezmú drobný stavebný 
odpad len od občana.

Pneumatiky sa v zmys-
le nového zákona o odpa-
doch už neodovzdávajú 
na zbernom dvore, ale 
v  pneuservisoch. Po-
rovnanie vyzbieraných 
množstiev vyseparova-
ných zložiek, by evoko-
valo ku konštatácii, že sa 
úroveň separácie zlepšu-
je. Nie je to však celkom 

tak. Je pravdou , že podiel zložiek, ktoré je mož-
né separovať v  komunálnom odpade, je čoraz 
väčší, tým je možné vysvetliť aj nárast množstva 
jednotlivých zložiek.

Máme rezervy
Napriek viacerým prijatým opatreniam sa 

nedarí efektívnejšie triediť odpad hlavne na 
sídliskách, možno aj preto, že tam je separá-
cia skoro neadresná. Zákonodarca odporúča 
obciam a mestám náklady na zber a  likvidáciu 
komunálneho odpadu zahrnúť do miestneho 
poplatku za komunálne odpady. Pravdou však 
je, že mesto zber a likvidáciu komunálneho od-
padu výrazne finančne dotuje. Separovaný zber 
je v  súčasnosti financovaný organizáciou zod-
povednosti výrobcov. 

Logicky platí, že čím viac vyseparujeme, 
tým sa mestu znížia náklady na zber a  likvidá-
ciu komunálneho odpadu. Znížením nákladov 
na zvoz a  likvidáciu komunálneho odpadu sa 
vytvoria predpoklady pre využitie ušetrených 
finančných prostriedkov v  prospech všetkých 
obyvateľov mesta, napr. na opravu chodníkov, 
výstavbu detských ihrísk a pod.

 E. Sedláčiková

Poradíme si s odpadmi?

Písal sa rok 2004, keď sa začal v Kežmarku separovať odpad. 
Po uliciach a  sídliskách pribudli špeciálne kontajnery, aby 
občania mohli vytriediť odpad, ktorý sa dá ešte využiť. Člo-
vek by si myslel, že po toľkých rokoch je už každý s  prob-
lematikou stotožnený a triedi automaticky. Žiaľ, ako vyply-
nulo z  rozhovoru s Romanom Huťom, referentom odboru 
životného prostredia mestského úradu, nie je tomu tak.

Farebne rozlíšené kontajnery vám uľahčia triedenie odpadu.

publicistika

Veľkoobjemové
kontajnery

31. marca - 3. apríla
Gen. Štefánika (pri potravinách)
Priekopa (pri dome č. 11)
Pradiareň (cesta ku priemyselnému parku)
7. apríla - 10. apríla
Záhradná (pri trafostanici)
Karola Kuzmányho (pri bytovom dome  č.13)
21. apríla - 24. apríla
Lanškrounská (pri základnej škole)
Kamenná baňa (parkovisko pri cintoríne)
28. apríla - 2. mája
Severná ( pri škôlke)
Sihoť (pri zariadení pre seniorov)
5. mája - 9. mája
Továrenská
Nižná brána (pri kotolni)
Kontajnery sú určené na objemný odpad, 
teda odpad, ktorý sa nevmestí do zberných 
nádob používaných na komunálny odpad. 
Neukladať do neho biologický odpad, elek-
troniku a drobný stavebný odpad. 
V prípade záujmu o umiestnenie kontajnera 
na inom mieste, kontaktujte Mestský úrad 
Kežmarok na č. t. 0917 208 118.
Občania Kežmarku môžu zadarmo odovzdať 
odpad (objemný odpad,  biologický odpad, 
zmesový odpad, elektrospotrebiče, žiarivky 
a úsporné žiarovky, autobatérie, kovový šrot,  
vyseparované komodity) a  za poplatok 1,5 
centa za kilogram drobný stavebný odpad 
na zbernom dvore v areáli Technických slu-
žieb na ulici Poľná 1, denne, okrem nedele 
od 7.00 do 17.00 h.
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Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

euroregión

Kancelária Združenia Eurore-
gión Tatry na slovenskej strane na-
plno využíva a zapája sa do výziev 
viacerých programov na podporu 
svojich aktivít a získanie finančných 
prostriedkov. 

Ešte v decembri 2016 bolo zdru-
ženie úspešné a  v  rámci Výzvy na 
podanie žiadostí o poskytnutie do-
tácie na projekt, ktorý je zameraný 
na podporu regionálneho rozvoja 
pre subjekty územnej spolupráce 
na rok 2016, ktorej vyhlasovateľom 
bolo Ministerstvo dopravy, výstav-
by a  regionálneho rozvoja SR. Pro-
jekt pod názvom Spracovanie pro-
jektových dokumentácií na území 
Euroregiónu „Tatry“, ktorého hlav-
ným cieľom je postupne poprepá-
jať jednotlivé úseky cyklochodníka 
na slovenskej a poľskej strane Euro-
regiónu „Tatry“ a vytvoriť tak nepre-
rušenú, bezpečnú a priaznivú regi-
onálnu sieť cyklotrás pod názvom 
Historicko – kultúrno – prírodná 
cesta okolo Tatier, bude počas roka 
2017 realizovať aktivity na území 
Oravy a  Spiša. Konkrétne pôjde 
o  spracovanie dvojstupňových do-
kumentácií (projektové dokumen-
tácie na územné rozhodnutie a pro-
jektové dokumentácie na stavebné 
povolenie a realizáciu stavby) v Dl-
hej nad Oravou, Krivej, Sedliackej 
Dubovej a Chmeľnici. V partnerstve 
so Zväzkom Euroregión „Tatry“, 
Európskym zoskupením územnej 
spolupráce TATRY, Prešovským sa-
mosprávnym krajom, mestom Kež-
marok a  obcami Dlhá nad Oravou, 
Krivá, Sedliacka Dubová a Chmeľni-
ca začalo Združenie Euroregión Tat-
ry s  realizáciou projektu v  januári 
2017. Celková výška rozpočtu pro-
jektu je 42 650,12 € (z toho: spolu-
financovanie z rozpočtovej kapitoly 
MDVaRR SR vo výške 38  771,92 € 
a vlastné zdroje: 3 878,20 €).

Ešte 1. decembra 2016 sme za-
čali realizovať spoločne s  poľskou 
stranou Vlajkový projekt Programu 
Interreg V – A PL – SK 2014 – 2020 
pod názvom Historicko – kultúr-
no – prírodná cesta okolo Tatier 

– II. etapa. Vo vlajkovom projekte 
bude vybudovaných ďalších 60 km 
cyklistických trás a  infraštruktú-
ra pre cyklistov. Na poľskej strane 
bude chodník pokračovať od mesta 
Nowy Targ na východ cez Gminu 
Szaflary, Gminu Nowy Targ, Gmi-
nu Łapsze Niżne až k  hraničnému 
prechodu Kacwin – Veľká Franko-
vá. Rovnako na slovenskej strane 
bude dokončená hlavná trasa Cesty 
okolo Tatier a  vznikne kompletný 
cyklistický úsek od hranice Chocho-
lów – Suchá Hora na západ až po 
hranicu Kacwin – Veľká Franková na 
východe. 

Na slovenskej strane budú part-
neri pokračovať vo výstavbe cyklis-
tických trás od Ždiaru v smere na 
Tatranskú Kotlinu a Spišskú Belú, 
ďalej do Kežmarku. Okrem toho 
na Slovensku vzniknú ďalšie úseky 
Cesty okolo Tatier v Liptovskom 
Mikuláši, Trstenej a úsek Hniezdne 
– Stará Ľubovňa. To znamená, že 
partneri doplnia a napoja jednotli-
vé úseky Cesty okolo Tatier vybudo-
vané v predchádzajúcom období. 

Vo vlajkovom projekte spolupra-
cuje 9 samospráv – 4 poľské (mesto 
Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmi-
na Łapsze Niżne, Gmina Szaflary)
a 5 slovenských (mestá Kežmarok, 
Spišská Belá, Liptovský Mikuláš, 
Stará Ľubovňa, Trstená). Vedúcim 
partnerom a inštitúciou, ktorá je 
zodpovedná za koordináciu a riade-
nie projektu je Európske zoskupenie 
územnej spolupráce TATRY, ktorého 
zakladateľmi sú na poľskej strane 
Zväzok Euroregión „Tatry“ so sídlom 
v Nowom Targu a na slovenskej stra-
ne Združenie Euroregión Tatry so 
sídlom v Kežmarku.

Pripomíname, že v rokoch 2014 
– 2015 vzniklo približne 100 km 
cyklistických trás v rámci I. etapy 
Cesty okolo Tatier vybudovaných 
prostredníctvom 13 partnerov 
v Programe cezhraničnej spoluprá-
ce PL – SK 2007 – 2013. Spolu s úsek-
mi, ktoré sú naplánované v rámci II. 
etapy Cesty okolo Tatier tak vznikne 
vyše 160 km cyklistických trás. In-

vestičné aktivity sa začnú realizovať 
už na jar 2017, plánovaný koniec 
projektu je na jeseň 2018. Výška 
projektu je cca 6 mil. eur. 

Tretím schváleným projektom 
je projekt pod názvom Prírodné 
a  kultúrne hodnoty poľsko – slo-
venského pohraničia, ktorý bol 
schválený v  rámci fondu mikro-
projektov Programu Interreg V – 
A PL – SK 2014 – 2020 20. februára 
2017. Cieľom projektu je väčšie 
využitie kultúrneho a prírodného 
dedičstva pre zvýšenie atraktív-
nosti a konkurencieschopnosti Eu-
roregiónu „Tatry”. Partneri projektu 
sú na slovenskej strane Združenie 
Euroregión Tatry a  na poľskej stra-
ne Zväzok Euroregión „Tatry“, ktorí 
plánujú realizovať tri „mäkké“ ce-
zhraničné aktivity propagujúce kul-
túrne a  prírodné dedičstvo poľsko 
– slovenského pohraničia: Fórum 

miest Euroregiónu „Tatry“, vydanie 
knihy pod názvom Karpaty. Príroda, 
človek – karty s históriou a Trienále 
insitného umenia a Art Brut poľsko 
–slovenského pohraničia Edwar-
da Sutora. Okrem toho budú po 
prvý krát zorganizované cyklistické 
preteky pod názvom Euroregión 
„Tatry“ Tour Podhalie, Spiš, Orava 
a  Liptov, na Historicko – kultúrno 
– prírodnej ceste okolo Tatier, ktorá 
bude novým turistickým produk-
tom a ktorú partneri projektu majú 
v úmysle realizovať každý rok. Táto 
aktivita prispeje k  podpore zná-
mych a menej známych kultúrnych 
a prírodných atrakcií na Ceste oko-
lo Tatier. Celková výška projektu je 
113  434,22 € (z toho: finančný prí-
spevok z EFRR je vo výške 96 419,08 
€, finančný príspevok zo ŠR je vo 
výške 7 707,01 € a vlastné zdroje sú 
vo výške 9 308,13 €). 

 
 Radoslava Krafčíková,
 poverená zastupovaním
 riadenia kancelárie
 Združenia Euroregión Tatry

Tento rok realizujeme už tri projekty

Kancelária Združenia Euroregión Tatry na slovenskej strane naplno 
využíva a zapája sa do výziev viacerých programov na podporu svo-
jich aktivít a získanie finančných prostriedkov.

Konkurz na plavčíkov
MESTO KEŽMAROK v  spolupráci s Verejnoprospešnými službami 
Kežmarok vypisuje konkurz na pozície plavčík mestského kúpa-
liska na letnú sezónu od 15. 6. 2017 do 31. 8. 2017. Kvalifikačné 
predpoklady: 
•	 stredoškolské vzdelanie 
•	 schopnosť zaplávať dĺžkové a časové limity vodnej
 záchrannej služby pre získanie certifikátu záchranára
1. stupeň – Bronz - Water Rescue swiming pool - plavčík pre bazény
a) veková hranica 18 rokov
b) splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti:
 - 300 m (prvých 100 m kraul do 2.00 min + 200 m prsia celkovo
   do 7.00 min)
 - plávanie pod vodou na nádych (štart skokom): muži 25 m, ženy
   20 m.
Iné kritériá a požiadavky:
•	 občianska bezúhonnosť
•	 certifikát výhodou
•	 ochota absolvovať školenie záchranára vodnej záchrannej služby  
 podľa pokynu zamestnávateľa
Zoznam požadovaných dokladov:
•	 žiadosť o prijatie do zamestnania
•	 štruktúrovaný životopis 
•	 písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov  
podľa zákona č. 122/2013 Z .z. o ochrane osobných údajov v znení ne-
skorších predpisov.
Prihlášku do konkurzu môžu záujemcovia predkladať do podateľne 
Mestského úradu v Kežmarku, prípadne zaslať poštou s termínom do-
ručenia do 30. 4. 2017 na adresu: MESTO KEŽMAROK, Hlavné ná-
mestie č. 1, 060 01 Kežmarok.
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mozaika

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmar-
ku, n. o., v spolupráci so Slovenskou lekárskou ko-
morou, Slovenskou komorou sestier a pôrodných 
asistentiek, Združením všeobecných lekárov pre 
dospelých a Slovenskou spoločnosťou praktickej 
obezitológie organizovala 24. - 25. marca v hotely 
Academia v Starej Lesnej celoslovenskú odbornú 
konferenciu XX. Kežmarské lekárske dni Dr. Vojte-
cha Alexandra. 

História podujatia siaha do roku 1993, kedy sa 
15.  januára konal prvý lekársky deň Dr. Vojtecha 
Alexandra, práve v deň 77. výročia jeho úmrtia. 

Námestníčka riaditeľa nemocnice Janka Bart-
ková nás informovala: „Prvým zakladateľom a ga-
rantom Kežmarských lekárskych dní bol vtedajší 
riaditeľ nemocnice Viktor Gurčík, ktorému patrí 
poďakovanie. Dovolím si spomenúť aj ďalších - 
súčasných aj bývalých kežmarských lekárov, ktorí 
počas dvadsaťročnej histórie participovali na 
príprave a  organizovaní konferencie a  pomáhali 

tak zviditeľňovať kežmarskú nemocnicu nielen 
v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Naše poďa-
kovanie patrí Petrovi Slovikovi, Eleonóre Kovalčí-
kovej, Beáte Šoltýsovej, Jánovi Hencelovi a Marti-
novi Kopaničákovi.“

Účastníkov privítali primátor J. Ferenčák a ria-
diteľ nemocnice V. Halíř. Odborný program bol 
v prvý deň rozdelený na sekciu lekárov a sek-
ciu sestier a  v druhý deň pokračoval spoločnou 
sekciou. V  sekcii lekárov odznelo 29 odborných 
prednášok za účasti vyše 100 zaregistrovaných. 
V  sekcii sestier odznelo 30 odborných predná-
šok a  zúčastnilo sa jej vyše 250 sestier a  zdra-
votníckych asistentov. V sobotňajšom programe 
v dvoch blokoch odznelo 15 odborných predná-
šok.

Riaditeľa nemocnice Viktor Halíř povedal: „Teší 
nás rastúci záujem účastníkov z rôznych zdravot-
níckych zariadení v rámci Slovenska, čo nás zavä-
zuje k neustálemu zvyšovaniu kvality odborných 

prednášok a sprievodného programu. Veríme, že 
program oslovil účastníkov nielen po odbornej, 
ale aj po spoločenskej stránke, kde v prekrásnom 
prostredí Vysokých Tatier mali možnosť stretnúť 
svojich kolegov a priateľov.“ 

Vedenie kežmarskej nemocnice ďakuje všet-
kým spoluorganizátorom, účastníkom, partne-
rom, prednášajúcim a diskutujúcim, lebo práve 
oni zabezpečili vysokú odbornú a  spoločenskú 
úroveň podujatia. 

 J. Bartková

V marci sme si pripomenuli Sve-
tový deň obličiek. Obličky sú veľmi 
dôležitým orgánom, ktorý plní v tele 
človeka viacero funkcií. Čistia krv 
od nepotrebných látok a  v  podo-
be moču ich odstraňujú z  organiz-
mu,  podieľajú sa na regulácii tlaku 
krvi, produkujú hormóny potrebné 
pre krvotvorbu a  správne zloženie 
kostí a regulujú objem vody v orga-
nizme. Zlyhávanie   obličiek najviac 
postihuje diabetikov a ľudí s chronic-
kými zápalmi obličiek. Prevencia je 
dôležitá pre čo najdlhšie zachovanie 
zdravých obličiek, lebo bez obličiek 
sa nedá žiť. Vyšetrenie obličiek pre-

bieha vo viacerých fázach. Najprv 
musí pacient zbierať moč za 24 ho-
dín. Potom príde nalačno so vzor-
kou zbieraného moču, odoberieme 
mu krv a  vzorku čerstvého moču 
a všetko pošleme do laboratória na 
vyšetrenie. Potom príde pacient na 
vyšetrenie k  lekárovi, ktorý už má 
k  dispozícii laboratórne výsledky. 
Ten vyšetrí pacienta, zhodnotí la-
boratórne výsledky a urobí USG ob-
ličiek. Ak má pacient choré obličky, 
tak ostáva v sledovaní nefrologickej 
ambulancie, ktorá potom manažuje 
pacienta podľa jednotlivej diagnózy.

 Katarína Javorská,
 vedúca lekárka Dialyzačného
 strediska Kežmarok

Jubilejné kežmarské lekárske dni s rekordnou účasťou

Kežmarské lekárske dni sú venované pamiatke slávneho kežmarské-
ho rodáka a priekopníka röntgenológie Dr. Vojtecha Alexandra.

Ešte predtým by sme radi tl-
močili poďakovanie rovno z  úst 
producentky Deany Jakubisko-
vej, ktorá povedala: „V Kežmarku 
nás prijali za svojich, pomáhali 
nám i  Perinbabe. Je to nielen 
krásne mesto s príjemnými ľuď-
mi, ale najmä s neuveriteľne pra-
covitým a  obetavým vedením 
na mestskom úrade, ktorí majú 
svoje mesto radi a pracujú preň. 
Im všetkým i  pánovi primáto-
rovi Jánovi Ferenčákovi patrí 
naše poďakovanie za pomoc 
a ochotu, rov-
nako ako rím-
skokatolíckej 
cirkvi, farnosti 
Kežmarok s pá-
nom dekanom 
Grichom, ktorá 
nám umožnila 
nakrúcať v  ich 
priestoroch.“

Pred natáčaním v  Kežmarku 
so štábom úzko spolupracova-
lo Mestské kultúrne stredisko, 
ktoré im zabezpečilo priestory 
na kostýmové skúšky, na hrade 
bolo stanovište dronov, mesto 
požičalo svoje stánky z  EĽRO, 
oddelenie marketingu zabezpe-
čilo účinkovanie komparzistov 
prevažne z Kežmarku, o mediali-
záciu sa postarali komunikačná 
manažérka, Noviny Kežmarok 
a Kežmarská televízia.

 -red-

Perinbaba sa vráti znovu

Po natáčaní Perinbaby II v Kežmarku režisér Ju-
raj Jakubisko prezradil, že sa k nám táto rozpráv-
ka vráti aj v lete. Takže sa už teraz môžeme tešiť 
na ďalšiu návštevu celého filmového štábu.

Chceme zviditeľniť vaše úspechy
Cieľom súťaže Pochváľme sa bolo zviditeľniť Kežmarčanov za ich rôz-
norodé úspechy dosiahnuté v roku 2016. Oceňujeme týchto aktívnych: 
Karin Melušová, desaťročná Kežmarčanka, ktorá získala prvé miesto 
v ľahkom parkúre majstrovstiev Slovenska v králičom hope,
Juraj Olekšák, ktorý v máji minulého roku objavil spolu s kamarátom 
Reném Špesom v lesoparku Sever keltskú nádobu starú 2 000 rokov,
Branislav Zwick, aktívny hráč hokejbalu. Vlani obsadil 1. miesto a zís-
kal zlatú medailu na majstrovstvách sveta v hokejbale, ktoré sa konali 
v Anglicku. 
Ceny si môžu menovaní prevziať v  pracovných dňoch na mestskom 
úrade u Zuzany Šlosárovej. Fotoalbum Pochváľme sa nájdete na mest-
skej facebookovej stránke. Všetkým, ktorí prispeli k propagácii nášho 
mesta, srdečne ďakujeme. -slza-

Viac funkcií

Filmári sa do Kežmarku vrátia.

Prednášky XX. Kežmarských lekárskych dní 
boli na vysokej odbornej úrovni.
 Foto: I. Hajovský
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S  veľkonočnými sviatkami ako kresťanským 
sviatkom sa v  tradičnej kultúre spájali výročné 
obyčaje a zvyky jarného obdobia. Príchod jari 
očakávali ľudia v minulosti vždy s nádejou a pri-
volávali ho pomocou rôznych obradov a magic-
kých úkonov, ktoré mali zabezpečiť dobrý za-
čiatok hospodárskeho roka, hojnosť, prosperitu 
a zdravie ľudí a dobytka. Oslava znovuzrodenia 
jari a  zdarného začiatku hospodárskeho roka 
sa tak spojila s  oslavou zmŕtvychvstania Ježiša 
Krista.

V  predveľkonočnom období, prevažne na 
Smrtnú nedeľu, sa na Spiši zvyklo chodiť so 
smrtkou, či Dedkom. Smrtku vyniesli na vyvýše-
né miesto nad dedinu alebo nad potok. Tam ju 
vyzliekli, rozobrali kostru z dreva, slamu rozvláči-
li a pohádzali do vody alebo smrtku spálili. Tento 
zvyk sa kedysi dodržiaval nielen na dedinách, 
ale aj v mestečkách. Na Kvetnú nedeľu sa posvä-
covali pučiace konáriky stromov (bahniatka, pu-
zičky, badźdičky). Posvätené vetvičky ochraňo-
vali pred búrkou, tíšili bolesti hrdla, zastokávali 
ich do role pri jarnom siatí. 

Dôležitú úlohu v  jarnom období mala voda 
pre jej očistný účinok. Na Zelený štvrtok, Veľký 
piatok a  Bielu sobotu sa ľudia zvykli obradne 
umývať v potoku, ešte pred východom slnka. 

Biela sobota bola spojená nielen s  očistou 
ľudí, ale aj domácností. Doma sa nielen upra-
tovalo, ale pripravovali sa aj tradičné pokrmy, 
plietli sa korbáče a zdobili vajíčka, ktoré predsta-
vovali symbol vzniku nového života, znovuzro-
denia. Vo Veľkonočnú nedeľu sa na rannej omši 
svätili pripravené veľkonočne pokrmy nazývané 
aj paska, švecenina, svätené jedlá. Tým sa skončil 

štyridsaťdňový pôst. Po príchode domov začala 
spoločná konzumácia jedál. Každá návšteva do-
stala kúsok posväteného jedla. Zvyšky z posvä-
tených jedál, ani škrupiny, či kosti sa v žiadnom 
prípade nesmeli zahodiť. Odniesli ich na pole, 
do studne a do záhrady - aby bola dobrá úroda 
aj voda, prípadne ich primiešali do potravy pre 
dobytok, alebo spálili v peci.

Veľkonočný pondelok je posledným dňom 
sviatku Veľkej noci. Tento deň je spájaný s  ta-
kzvanou kúpačkou a šibačkou. Územím Slo-
venska prechádza pomyselná kultúrna hranica 
medzi západnou časťou Európy s rozšírenou 
obyčajou jarného šibania a východnými oblas-
ťami s prevažujúcim polievaním. Približne do 
polovice 20. storočia bolo na západe Slovenska 
rozšírené šibanie, na strednom a východnom 
Slovensku prevažovalo kúpanie a oblievanie, iba 
na juhozápadnom Slovensku boli známe obidve 
tieto obyčajové praktiky. Dnes už je polievanie aj 
šibanie bežné na celom území Slovenska. 

Oblievanie vodou a kúpanie dievčat mláden-
cami (namočenie do potoka, postriekanie voňa-
vou vodou, poliatie vedrom či vodou z hrnčeka) 
na Veľkonočný pondelok sa považovalo za očist-
né, plodonosné a malo dievčatám na celý rok za-
bezpečiť zdravie. Veľkonočné šibanie (šľahačka, 
šibačka) korbáčom z ôsmich spletených čerstvo 
narezaných prútov vŕby je napodobením ma-
gického úkonu rozšíreného v tradičných roľníc-
kych spoločenstvách - bitia s použitím zeleného 
prútika, ktoré malo zabezpečiť znovuobnovenie 
sily, rastu a zdravia.

 Marta Kučerová,
 Múzeum v Kežmarku

Veľkonočné sviatky

Obdobie Veľkej noci je v kresťanstve najvýznamnejším a najdô-
ležitejším sviatkom cirkevného roku. Pôvod sviatku pochádza 
zo starožidovského sviatku pésah (obchádzanie). Svätý alebo 
Pašiový týždeň je obdobie, keď si kresťania pripomínajú po-
sledný týždeň Ježišovho života na zemi. Veľkonočná nedeľa je 
najväčšia slávnosť kresťanského cirkevného roku, pri ktorej sa 
oslavuje Kristovo vzkriesenie. 

2. 4.  (Smrtná nedeľa) o 9.00 h - čítanie pašií
9. 4.  (Kvetná nedeľa) o 9.00 h - čítanie pašií
13. 4.  (Zelený štvrtok) o 18.00 h
 aj s Večerou Pánovou
14. 4. (Veľký piatok) o 08.00 h
 aj s Večerou Pánovou
 o 09.00 h - čítanie pašií
16. 4.  (Veľkonočná nedeľa) o 09.00 h
17. 4. (Veľkonočný pondelok) o 09.00 h 
23. 4.  (1. nedeľa po Veľkej noci) o 09.00 h
30. 4.  (2. nedeľa po Veľkej noci) o 09.00 h

Zelený štvrtok 13. 4. svätá omša o18.00 h 
Veľký piatok 14. 4.
 obrady utrpenia a smrti Pána 16.00 h
 krížová cesta na hradnom nádvorí
 o 20.00 h 
Biela sobota 15. 4.
 Veľkonočná vigília o 20.00 h 
Veľkonočná nedeľa 16. 4.
sväté omše o 6.00, 8.00, 10.30, 16.00 a 18.30 h
Veľkonočný pondelok 17. 4.
sväté omše o 6.00, 8.00, 10.00, 16.00 a 18.30 h 

štvrtok  13. 4. o 19.00 h
piatok 14. 4. o 17.00 h
sobota 15. 4. o 20.30 h
nedeľa 16. 4. o 9.30 h
pondelok 17. 4. o 9.00 h

Rozpis služieb
Božích - apríl

Nový evanjelický kostol

Rozpis bohoslužieb 
v Bazilike sv. Kríža

- Veľká noc

Bohoslužby počas
Veľkonočných sviatkov
Kláštor sestier redemptoristiek:
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spravodajstvo

V piatok 3. marca zavítalo do 
Kežmarku 40 študentov a  štyria 
pedagógovia z  Fakulty archi-
tektúry Slovenskej technickej 
univerzity v  Bratislave. Spolu so 
zástupcami mesta v rámci podu-
jatia s názvom Mestské zásahy 
hľadali problematické alebo ne-
využité priestory a  miesta, aby 
ich do nich kreatívne vstúpili 
a zmenili ich. 

Po stretnutí s primátorom v kine 
Iskra si hostia pozreli dokumentár-
ny film s názvom Nad Kežmarkom 
vietor veje a  potom ich čakala 
prehliadka mesta. Zamerali sa na 
Hlavné námestie, ktoré potrebuje 
revitalizáciu a  tiež jednotné ar-
chitektonické riešenie vonkajších 
terás kaviarní a  reštaurácií. Na No-
vej ulici sa venovali jej výškovému 
členeniu, na sídlisku Juh živelnému 
parkovaniu, na sídlisku Sever vyrie-
šeniu bezbariérovosti a detským ih-
riskám. Potom prišla na rad prezen-

tácia mestského opevnenia, park 
pri hrade, park „Tank“ a  park prof. 
Grosza, kde je potrebné vyriešiť 
jeho nadväznosť na už zrekonštru-
ovanú časť. Študenti sa venovali aj 
okoliu železničnej stanice, kde chý-
ba osvetlenie a mobiliár.

Občianske združenie Uzemne-
Plany.sk a  Architektonické štúdio 
Atrium, s. r. o., s  podporou kto-
rých sa konalo podujatie Mestské 
zásahy Kežmarok 2017, od roku 
2011 každoročne prinášajú tento 
pôvodom bratislavský projekt do 
ďalších slovenských miest. Záro-
veň ho organizačne, koncepčne, 
materiálovo a ľudsky zabezpečujú. 
Mestské zásahy sú tak otvorenou 
platformou pre každého, kto má 
chuť a  víziu zmeniť k lepšiemu 
svoje mesto. Ako povedal Matúš 
Gomolčák z občianskeho združe-
nia Uzemneplany.sk, Kežmarok 
prvýkrát navštívil ako dieťa v rám-
ci výletu po mestách Slovenska 
a dodal: „Zo sveta máme množstvo 

príkladov aj zo starých historických 
miest, kde sa darí zakomponovať 
súčasnú architektúru. Takto môže 
vzniknúť zaujímavý dialóg medzi 
súčasným a  historickým. To si ale 
vyžaduje rozmýšľanie a cit. Preto si 
myslím, že Kežmarok bude výzvou 
pre študentov architektúry, ale aj 
pre nás.“ 

Podľa primátora Jána Ferenčáka 
sa Kežmarok rozhodol investovať 
do mladých ľudí. „Potrebujeme 
hlavne nápady tých, ktorí nikdy ne-
boli v  Kežmarku. Tých, ktorí prídu 
na miesto a povedia – tu mi niečo 
chýba, tu by som to dotvoril. Sú 

to mladí architekti, ktorí dostanú 
Kežmarok ako zadanie seminárnej 
práce. Každý z  nich musí vytvoriť 
produkt – architektonický návrh 
– na vylepšenie zadaných priesto-
rov, aby boli krajšie, živšie, aby sa 
tu ľudia cítili dobre. Práve na to 
slúži spolupráca s univerzitou,“ vy-
svetlil primátor. Mesto za návrhy 
platiť nebude, tie najlepšie prejdú 
verejnou diskusiou - zavesia sa na 
web a občania sa k nim budú môcť 
vyjadriť. „Čo z  nich vyjde víťazne, 
to aj zrealizujeme,“ zdôraznil Ján 
Ferenčák. 

 Andrea Belošičová

Kežmarok očami
študentov architektúry

Emil D.
Áno. Veľko-

nočné sviatky 
slávime a  do-
držiavame aj 
tradície. Samo-
zrejme, bude 
aj oblievačka 

a všetko čo k tomu patrí. Napríklad 
aj slávnostné jedlo. 

Michal B.
Oslavujeme, pravdaže. Máme 

také tradičné veľkonočné sviatky. 
Teraz už veľmi 
oblievať ne-
chodím, ale keď 
som bol mladší, 
tak áno. Teraz 
si skôr s  rodi-
nou posedíme, 

oddýchneme, zaspomíname. Je to 
príjemné a celkom sa na Veľkú noc 
teším.

Štefan Z.
Primerane 

oslavujem. Ne-
chodím veľmi 
po oblievačke, 
idem iba k  ro-
dine a  najbliž-
ším priateľom. 

Keďže je voľno, venujem sa svojim 
obľúbeným aktivitám.

Alena S.
Slávime Veľkonočné sviatky. 

Pre nás má tento čas duchovný 

rozmer, preto 
zájdeme, sa-
mozrejme, aj 
do  kostola. Na 
V e ľ k o n o č n ý 
pondelok príde 
na rad oblie-

vačka, ktorú však nemám veľmi 
rada. Toto by pre mňa naozaj ne-
muselo byť. 

Marcela R.
Veľkú noc oslavujeme tradične. 

Ideme do kostola, oblievačka tiež 
musí byť. U  nás napríklad hneď 
ráno, ešte počas spánku. Oblievač-
ku síce veľmi nemusím, lebo som 

mokrá a  je 
mi zima, ale 
hovorí sa, že 
potom budú 
ženy a dievčatá 
zdravé,  pekné 
a usmievavé. 

Keď už nič iné, aspoň sa na tom 
zasmejem. Máme aj tradičné menu 
– napríklad kyslé. Do domáceho 
kyslého mlieka narežeme domá-
cu šunku a  klobásku, dáme tam 
vajíčka, čerstvý nastrúhaný chren. 
K tomu podávame pečivo. Tento re-
cept mám ešte od mamy. Dávame 
si tiež posvätiť košík s jedlom a ešte 
si robíme jednu tradičnú polievku. 
Do vody, kde sa varila šunka, prile-
jeme smotanu,  vajíčka a  pridáme 
čerstvú žeruchu. Kyslé a  polievku 
máme iba raz do roka, práve na 
Veľkú noc.  -sedl-, -bel-

Nechýba ani tradičné menu
Naša anketa má tentokrát nádych jari. V uliciach Kež-

marku sme sa náhodných respondentov pýtali: Slávite 
Veľkonočné sviatky a dodržiavate tradície? 
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1. – 2. 4. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
Šmolkovia: Zabudnutá dedinka
(animovaný, USA, 2017, 87 min, dabing, MP, 3,50 €)

1. 4. (sobota) o 19.00 h
Logan: Wolverine
(akčný/fantasy, USA, 2017, 137 min, titulky, MP15+, 3,50 €)

3. 4. (pondelok) o 19.00 h – filmový klub
Masaryk
historická dráma, ČR/SR, 2016, 106 min, pôvodné znenie/titulky, 
MP12+, 3,50 €)

8. – 9. 4. (sobota, nedeľa) o 16.30 h
Kráska a zviera
(rodinný/romantický, USA, 2017, 123 min, dabing, MP7+, 3,50 €)

10. 4. (pondelok) – filmový klub
Realita
(komédia/dráma, Franc./Bel./USA, 2014, 95 min, titulky,
MP12+, 3,50/2 €)

16. – 17. 4. (nedeľa, pondelok) o 17.00 h
Šmolkovia: Zabudnutá dedinka 3D

(animovaný, USA, 2017, 87 min, dabing, MP, 5 €)

19. 4. (streda) o 19.00 h – filmový klub
Piata loď
(rodinná dráma, SR/ČR, 2017, 85 min, pôvodné znenie,
MP12+, 3,50/2 €)
Film uvedie režisérka Iveta Grófová

20. 4. (štvrtok) o 19.00 h – dámska jazda
Cuky Luky Film
(komédia, SR, 2017, pôvodné znenie, MP7+, 3,50 €)

22. – 23. 4. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
Baby šéf
(animovaná komédia, USA, 2017, 97 min, dabing, MP, 3,50 €)

24. 4. (pondelok) o 19.00 h – filmový klub
Cez kosti mŕtvych
(triler, Poľ./Nem./ČR/Švéd./SR, 2017, 128 min, titulky, MP15+, 3,50/2 €)

27. 4. (štvrtok) o 19.00 h
Pápež František: Modlite sa za mňa
(životopisná dráma, Arg./Špan./Tal., 2017, 104 min, titulky, MP12+, 
3,50 €)

2. 4. 2017  (nedeľa) o 16.00 h
SMEJKO A TANCULILENKA
-  hudobná rozprávka
Mestské kultúrne stredisko

11. 4. 2017 (utorok) o 18.00 h
OTVORENE O EXTRÉMIZME
-  koncert a diskusie (ako moderátor sa predstaví
novinár Andrej Bán, hrať a spievať bude Katka Koščová)
Mestské kultúrne stredisko

21. 4. 2017 (piatok) o  19.00 h
Stanislav Štepka  LÁS-KA-NIE 2
-  divadelné predstavenie Radošinského naivného

divadla, v hlavnej úlohe „duch“ herečky Kataríny Kolníkovej 
(za pomoci videozáznamov) v réžii Juraja Nvotu
Mestské kultúrne stredisko

30. 4. 2017 (nedeľa) o 16.00 h
POPOLUŠKA
-  nedeľné popoludnie s rozprávkou, 
 uvádza Divadlo Clipperton z B. Bystrice
Mestské kultúrne stredisko

30. 4. 2017 (nedeľa) o 18.00 h
Giovanni Battista Pergolesi
– STABAT MATER
-  koncert v rámci 42. ročníka Kežmarskej hudobnej jari

a pri príležitosti 300. výročia postavenia Dreveného artiku-
lárneho kostola
Účinkujú: Júlia Grejtáková – klavír,
Viktória Norko Marková – soprán
Michela Bregantin (Taliansko) – mezzosoprán
Drevený artikulárny kostol

5. – 21. 4. 2017 (v pracovných dňoch)
9.00 -12.00 a 13.00 -17.00 h
Výstava  JARNÁ ROZMANITOSŤ 
 výstavný projekt Súkromnej strednej 
umeleckej školy Biela voda s tematikou jari a Veľkej noci
Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 46

Jaromír NOHAVICA
9. mája o 18.00 h

Drevený artikulárny kostol, Kežmarok
Koncert sa koná v rámci osláv 300. výročia postavenia
Dreveného artikulárneho kostola (1717 – 2017)

Hostia: Robert Kuśmierski (PL), Pavel Planka (CZ)
Jaromír Nohavica je významný český folkový pesničkár a osobitý spevák.
Počas svojej kariéry hral s orchestrom, vypredal veľké haly a napísal aj texty
pre opery. Zahral si aj vo filmoch. 
Predaj: Evanjelický farský úrad (Lýceum), 
 Hviezdoslavova 18, Kežmarok, Tel: 052/452 22 42
   
Kežmarská informačná agentúra: 052/449 21 35, www.ticketportal.sk

PROGRAM   MsKS apríl 2017
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V 18. storočí v Stežkách pri Čer-
venej hline založil fungujúcu hut-
nícku fabričku a vápenku kežmarský 
starosta Rauter. Práve Kežmarčania 
P. Kelér, F. CSerépi, E. Beck založili v r. 
1881 na kežmarskej tatranskej tepne 
osadu Kežmarské Žľaby. Kežmarčania 
P. Kelér, G. Szelényi v r. 1893 založili 
Tatranské Mlynčeky, Tatraháza - Tat-
ranský dom. Kežmarčania postavili 
v r. 1876 v rámci Karpatského spolku 
tretiu turistickú Egídiovú chatu na 
kežmarských Pastvinách pod Belian-
skych Tatrách, v r.1880 ju presídlili ku 
Zelenému plesu, lebo ju znečisťovali 

pastieri dobytka. Trikrát v priebehu 
10 rokov vyhorela, ale stále ju zakrát-
ko znova vybudovali. V r. 1924 znovu 
vyhorela a zase sa prestavala. 

V r. 1925 - 1947 postavil a vlast-
nil elegantnú chatu pri Bielej vode 
Kežmarčan Rudolf Palenčár. V r. 1903 
- 1947 existovala Chata pri Šalvio-
vom prameni. V Doline Bieleho plesa 
začiatkom 20. storočia dokonca vy-
rábala Dečínska firma z kosodreviny 
éterické oleje. Túto výrobu sa po-
darilo zakrátko stopnúť. V r. 1922 už 
fungovala vojenská Votrubova chata 
a zanikla v r. 1942, keď si Kežmarča-

nia vybudovali sami svoju Kežmarskú 
chatu. Oto Rozložník, ktorý 10 rokov 
organizuje stretnutia nadšencov 
Kežmarskej chaty, napísal 
o jej histórii dokonca kni-
hu. 

V r. 1974 vyhorená 
chata doslova fascinova-
la mladých nadšencov 
občianskeho združenia 
Kežmarská chata, ktorí 
v snahe o jej postavenie na 
pôvodnom mieste vyzbie-
rali taký dokumentačný 
a fotografický materiál 
o jej histórii, aký sa nepo-
darilo žiadnemu historiko-

vi, či muzeálnej organizácii. Jej malú, 
avšak hodnotnú časť teraz predstavu-
jú kežmarskej verejnosti vo Výstavnej 
miestnosti Múzea Kežmarok na Ul. Dr. 
Alexandra. Výstava je obohatená pre-
zentáciou vzácnych dobových filmo-
vých materiálov, víťazným projektom 
tejto chaty v architektonickej súťaži 
a aktivitami tohto združenia. Pozre-
tím výstavy si návštevníci s vďakou 
nielen nostalgicky zaspomínajú na 
zlaté chvíle svojej mladosti v tomto 
krásnom kežmarskom prostredí, ale 
aj skonštatujú, že tepna tatranskej 
energie tiahnuca sa cez Mlynčeky, 
Kežmarské Žľaby a Bielu vodu ku Kež-
marku akosi časom zaniesla.                

 M. Choma

Výstava Kežmarská chata

Tepna prenosu tatranskej energie, tiahnuca sa od Kežmarku do tatran-
ského katastra ešte stále funguje. Predsa prví boli Kežmarčania, ktorí sa 
odvážili do Snežných hôr a predstavili ich celému svetu. Hlboko zviazaní 
väčšinou s našim lýceom (D. Frőlich, rodina Buchholtzovcov, bratia Ge-
nersichovci, T. Mauksch vytvorili bázu, keď predovšetkým profesori lýcea 
v r. 1873 založili Uhorský karpatský spolok, prvý turistický spolok v Uhor-
sku a ôsmy na svete ( J. Zimmermann, E. Grosz, A. Dőller, P. Keler, H. Payer...).

Pri príležitosti 15. výročia 
svojho založenia pripravila Ga-
léria u  anjela výstavu rodáka zo 
Ždiaru Jána Zoričáka, nositeľa 
najvyššieho francúzskeho štát-
neho vyznamenania Rytierskeho 
rádu za umenie a literatúru a no-
siteľa slovenského štátneho vy-
znamenania Pribinov kríž. 

Dvadsaťdva sklenených objek-
tov na vernisáži, ktorá sa konala 10. 
marca, obdivovalo množstvo priaz-
nivcov umenia nielen z  Kežmarku, 
ale aj zo širokého okolia. Jediná 
predajná výstava na Slovensku naš-
la svojich adresátov, veď mať doma 
originál umelca svetového formátu 
je pre mnohých veľká česť. 

Výstava sa koná pod záštitou pri-
mátora mesta, ktorý sa zúčastnil aj 
vernisáže. Nechýbali na nej ani dva-
ja umelcovi bratia, ktorí nám potvr-
dili, že Ján Zoričák je srdcom Slovák, 
aj keď žije vo Francúzsku. Rodný kraj 
veľmi miluje a práve preto je výstava 

v Kežmarku jedinou predajnou v na-
šej vlasti.

„Mal som to šťastie, že som sa 
narodil tam, kde sa cesty pozemské 
a  cesty nebeské stretávajú na  ho-
rizonte, tam, odkiaľ boli hviezdy 
a  celý vesmír zároveň blízko i  ďa-
leko, zo  zeme som sa ich mohol 
takmer dotýkať, ale keď som natia-
hol ruku, nič nebolo tak ďaleko, ako 
celý ten magický priestor,“ povedal 
Ján Zoričák.

Medzi výstavami v  Japonsku 
a Paríži vystavuje svoje diela v Kež-
marku. Nájdite si čas a príďte sa po-
kochať až do 10. mája.  -sedl-

Rodák zo Ždiaru

Do súťaže MOJE (NE) ISTOTY sa 
v šk. roku 2016/17 zapojilo 22 škôl, 
z toho 10 základných, 5 základ-
ných umeleckých a 7 stredných 
škôl s 99 prácami v 4 kategóriách. 
Súťažilo aj 6 škôl zo zahraničia 
z našich partnerských miest.

Kežmarčanom sa darilo, v  ka-
tegórii A l, deti ZŠ od 11 do 15 ro-
kov kresba, maľba a kombinované 
techniky patrilo 1. miesto Nine 
Pažákovej, ZŠ Dr. D. Fischera 2 a 3. 
miesto Michalovi Matimu, ZŠ Niž-
ná Brána.

Kategória B1, ZUŠ – deti od 
11 do 15 rokov – kresba, maľba, 

kombinované techniky skončila 
Tatiana Lorencovičová na 1. mies-
te, ZUŠ A. Cígera, Hviezdoslavova 
a Karin Chmielová, ZUŠ Petržalská 
na 3. mieste. Alexandra Vroclavja-
ková zo ZUŠ A. Cígera dostala 
čestné uznanie.

V kategórii C1, SŠ, kresba, maľ-
ba, kombinované techniky patrilo 
3. miesto Gabriele Mašlonkovej, 
SUŠ, Slavkovská.

V kategórii C2, SŠ – fotografia 
skončila ako prvá Alexandra Volá-
tová, SUŠ, Slavkovská.

 Ing. Marta Perignáthová
 riaditeľka SUŠ Kežmarok

Úspešne reprezentovali
Zoznámte sa s históriou Kežmarskej chaty
do 18. apríla.



4/201718

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

publicistika

Šesť rokov skúseností
Stredná odborná škola Bie-

la voda prvýkrát otvorila svoje 
brány 1. októbra 2009. Už je to 
šesť rokov práce, šesť eloko-
vaných pracovísk (pracoviská 
vysunuté priamo do  obcí so 
zvýšeným percentom Rómov). 
Ďalšie dve takéto pracoviská sú 
pred otvorením 

 „Sme súkromná ško-
la,  máme trochu iný prístup, 
žiak do školy chodiť musí 
a  musí aj pracovať. Takto ich 
donútime, aby skončili aspoň 
výučný list. Ako súkromná ško-
la nemáme tak zviazané ruky, 
môžeme viac kreovať. Keď sa 
nedá ísť doľava, ideme dopra-
va, cúvneme, vrátime sa späť. 
Môžeme si prispôsobovať os-
novy, vieme si pripraviť pôdu, 
aby naši žiaci po skončení štú-
dia boli použiteľní na trhu prá-
ce,“ povedala zriaďovateľka A. 
Jurgovianová. 

Nachádzajú uplatnenie
v praxi
Veľa krajčírok a  šičiek našlo 

zamestnanie priamo v  meste, 
chlapci zvárači sa zamestnali 
v Poprade, alebo v stavebných 
firmách, veď sú to pracanti. 
Pred dvomi rokmi boli hod-
notení ako 3. najlepšia škola 
z  pohľadu zamestnanosti žia-
kov v  kraji. Vlani dostala škola 
s  učilišťom Biela voda od VÚC 
medzinárodné ocenenie.

Žiaci súkromnej strednej 
školy Biela voda robievajú 
mnoho prác pre mestské or-
ganizácie. Tým, že majú ši-
kovných žiakov a  aj majstrov, 
vždy vychádzajú v  ústrety, 
keď ich požiadajú o  pomoc. 
S prácami žiakov sa bežne stre-

táme, napr. klietka hanby vyšla 
z  ich dielne, prekrytie studne 
v mestskej knižnici, či arkánový 
múrik pri hrade pripomínajú, 
že sú tu pracovití mladí ľudia.

Okrem iného majú na svo-
jom konte veľa charitatívnych 
akcií s  deťmi, veľa výtvarných 
podujatí. Prvé dva júlové týžd-
ne je to zas letný tábor. Najväč-
šia akcia sa koná v  júni. Tento 
rok sa uskutoční už 5. ročník 
Festivalu študentstva. V  tejto 
škole, ale začal od septembra.

Piaty Festival
študentstva
Piaty ročník Festivalu štu-

dentských remesiel bude za-
meraný na baroko, na rodinu 
Thökölyovcov, lebo tento rok 
oslavujeme 360. výročie od na-
rodenia Imricha Thökölyho. Od 
začiatku školského roka šijú 
žiaci kostýmy, vyrábajú zbrane, 
alebo hoci aj kladu, ako sme 
mali možnosť vidieť. Opravujú 
koče, ktoré kúpili rozpadnuté...

Všetky kroje a  réžia festiva-
lu je dielom A. Jakubianovej. 

Tento rok pripravia aj Malý 
Kežmarok. Mesto bolo rozde-
lené na mešťanov, ktorí boli za 
Thökölyovcov, tí bývali v  pod-
hradí. Tam mali dielničky a  ich 
tovar brala vládnuca rodina. 
„Nevieme presne, kde bolo 
podhradie, ale už vyrábame 
kulisy, ktoré budú mať 30 met-
rov a  budú stáť na parkovisku 
pre autobusy pri hrade. Vlani 
sme našili oblečenie pre reme-
selníkov, v tomto roku zase pre 
šľachtu a mešťanov, čo je veľmi 

náročné. Látky kupujeme po 
celom Slovensku, po internete, 
niečo dostaneme darom – ľu-
dia vyhadzujú brokátové zá-
vesy, prehozy,... Snažíme sa vy-
robiť niečo krásne zo zbytkov,“ 
podotkla A. Jurgovianová. 

A to isté učia aj žiakov. Diev-
čatá šijú aj z  viazaniek, nie-
ktoré dostáva škola darom až 
z  Ameriky, kde končí mnoho 
jej výrobkov. Mentálne po-
stihnuté deti vynikajú veľkou 
trpezlivosťou. Dievčatá dokážu 
sedieť 4 – 5 hodín a párať kra-
vatu, rozžehľovať ju, prať a zas 
žehliť. Potom z nich šijú krásne 
veci, rôzne kabelky, šaty, suk-
ničky, vestičky,... 

Slušne žiť sa dá vždy
a všade
Žiaci tejto školy sa po vyu-

čovaní vracajú domov. Nedo-
statok finančných prostried-
kov neumožňuje, aby si často 
kupovali nové oblečenie, aby 
menili nábytok. Toto všetko 
berie vedenie školy do úvahy 
a učí svojich zverencov, že sa 
dá slušne žiť aj v horších pome-
roch. Prešívanie staršieho oša-
tenia, oprava starého nábytku, 
kováči v  zberných surovinách 
dokážu kúpiť za babku železo, 
z ktorého vyčarujú hoci bránu 
či umelecký predmet, ktorý 
skrášli ich život. A  o  tom táto 
škola je, naučiť svojich žiakov, 
že slušne sa dá žiť, nech už vám 
osud vybral akékoľvek miesto 
na tejto Zemi.

 
 Emília Sedláčiková

Tu sa festival študentstva už začal

My ľudia sme akýsi zvláštni. Keď sa niečo vymyká z  rámca nášho 
poznania, keď sa nevieme zmieriť s odlišnosťou, zavŕtame hlavu do 
piesku a problém zmizne. Smola je, že tú hlavu opäť musíme vytiah-
nuť. Takto akosi nevidíme, že existujú postihnuté detí, že existujú 
Rómovia. Našťastie, nájdu sa aj takí, ktorým osud znevýhodnených 
nie je ľahostajný. V Kežmarku vznikla pred šiestimi rokmi škola, kto-
rá zobrala pod svoje krídla žiakov, o ktorých nie je veľký záujem.

Návštevníci festivalu sa stretnú aj s kladou, ktorú vyrobili žiaci z od-
boru stolár.

Európske mesto reformácie
V Banskej Štiavnici sa koncom marca konali slávnostné 

služby Božie pri príležitosti udelenia titulu Európske mesto 
reformácie desiatim slovenským mestám. Vzácny titul patrí 
aj Kežmarku - mestu, ktoré sa ako jedno z prvých prihlásilo 
k  reformácii. Základnou myšlienkou Spoločenstva evanje-
lických cirkví v Európe (GEKE) je poukázať na veľké rozmery 
reformácie v Európe. V rámci tohto projektu sa mestá, ktoré 
boli späté s reformačným hnutím, stávajú súčasťou širokej 
siete mnohých miest z celej Európy. Vzťahy s mestami Tübin-
gen, Wittenberg, Vroclav, Augsburg, Rotterdam a mestami na 
území súčasného Slovenska boli už v 16. storočí veľmi živé. 
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Pred rokom sa práve v  priestoroch tejto 
školy konalo výjazdové zasadnutie vlády a bol 
schválený akčný plán pre rozvoj okresu, ktorý 
priniesol finančné dotácie. Jedným z  cieľov 
akčného plánu je podpora vzniku centier od-
borného vzdelávania pre remeslá a služby. Ta-
kéto centrum zamerané na prípravu mladých 
ľudí, ale aj na rekvalifikáciu tých, ktorí nemajú 
patričné vzdelanie, resp. na rekvalifikáciu ne-
zamestnaných, malo vzniknúť i  pri škole na 
Garbiarskej ulici. Prešovský samosprávny kraj 
vyčlenil na tento účel 190-tisíc eur na nákup 
strojov, prístrojov a zariadení. Škola má svoje 
dielne na ulici Poľnej, Tvarožnianskej a  jedno 
stredisko je priamo na Garbiarskej ulici, a  to 
pre gastronomické odbory. V  rámci plnenia 
akčného plánu sa zmodernizovali dielne na 
Tvarožnianskej ulici.

„Túto šancu sme privítali, lebo naše dielne 
si prešli ťažkým obdobím. Možno si Kežmar-
čania spomenú, že práve dielne na Tvarož-
nianskej ulici boli postihnuté obidvomi po-
vodňami. V r. 2010 bola prvá povodeň priam 
katastrofou, celý areál zaplavila voda do výš-
ky 210 cm, v kotolni, ktorá je osadená hlbšie, 
bolo až 3,5 metra. Museli sme vyhodiť všetky 
stroje a prístroje. Osekali sme dlažby, obklady, 
oškrabali omietky a začali od začiatku. Keď už 
bol celý areál zrekonštruovaný, prišla druhá 
povodeň v  roku 2014 a  celý proces sa opa-
koval,“ povedala riaditeľka Strednej odbornej 

školy na Garbiarskej ulici Marta Sabolová. 
Finančné prostriedky po povodniach ne-

postačovali na nákup nových strojov a  zaria-
dení, žiaci sa učili na starých morálne i fyzicky 
opotrebovaných. Napriek tomu produkovala 
škola kvalitné výrobky. Veľkú časť finanč-
ných prostriedkov potrebných na chod školy 
si musí táto štátna príspevková organizácia 
sama vyrobiť. Vlastný kozmetický a kaderníc-
ky salón, kde sa žiaci učia priamo v  styku so 
zákazníkmi a  súčasne vyrábajú pre školu aj 
finančné prostriedky, ktoré sú opätovne vyu-
žívané na pokrytie potrieb školy, na energie, 
čistiace prostriedky, kancelárske potreby... sú 
veľkou pomocou. Aj študenti gastronómie, 
stolári, stavbári prispievajú k tomu, aby škola 
mala dosť financií. 

To, že sa dnes žiaci môžu pripravovať na 
špičkových strojoch, im veľmi pomôže. Lepšie 
sa presadia na trhu práce či už v  regióne, na 
Slovensku alebo aj v zahraničí, ľahšie si budú 
zarábať na chlebík. „Okrem toho, že pridelené 
finančné prostriedky sme využili racionálne, 
investovali sme ešte obrovské množstvo vlast-
ných finančných prostriedkov a  vlastnej prá-
ce. Dali sme si urobiť nové podlahy, na vlastné 
náklady sme si vymaľovali priestory,“ uzavrela 
Sabolová. E. Sedláčiková

Prvá lastovička akčného plánu

Hádam niet druhej školy, ktorá by bola tak skúšaná nepriazňou 
osudu ako Stredná odborná škola na Garbiarskej ulici v Kež-
marku. Už 137 rokov pripravuje žiakov na odborné remesel-
né profesie a činnosti v službách a prešla si ťažkými skúškami. 
Preto je potešiteľné, že práve táto škola je symbolom prvého 
napĺňania záverov akčného plánu v našom okrese.

Široká verejnosť môže na Tvarožnianskej ulici využiť služby kozmetického salóna so super-
moderným vybavením.

Stredná odborná škola Kušnierska brána 349/2,
Kežmarok ponúka na prenájom nasledovné:

• pozemok využívaný ako náhradná výcviková plocha nachádzajúca
 sa na parcele číslo 3722/2, zapísaná v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva
 č. 1994, katastrálne územie Kežmarok, o výmere 750 m2.
• Využitie: príprava žiakov na získanie vodičského oprávnenia
• Čas prenájmu: - každý deň od 7.00 do 20.00 hod.
    - prenajímateľ vypracuje časový harmonogram
        prenájmu autocvičiska
• minimálna cena nájmu: 2,50 € za vyučovaciu hodinu na žiaka
• doba nájmu: neurčitá

Žiadosti o prenájom s uvedením identifikačných údajov (potrebné doložiť výpis z ob-
chodného alebo živnostenského registra), ceny, doby nájmu a účelu požadujeme do-
ručiť do 14. 4. 2017 do12.00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie 
dátum poštovej pečiatky). v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu 
a označeným heslom  „Nájom autocvičiska – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola 
Kušnierska brána 349/2

060 01Kežmarok

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero po-
núk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zá-
meru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti 
alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.
Bližšie informácie získate na tel. čísle: 052/4523040 u  Ing. Ivety Koššárovej- vedúca 
EKO. Ponuka je zverejnená na stránke Prešovského samosprávneho kraja.
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Tento školský rok je vyhlásený 
za rok čitateľskej gramotnosti. Zá-
kladná škola na Ul. Dr. D. Fischera 
pripravila množstvo zaujímavých 
podujatí a  aktivít, zapojili sa do 
celonárodných projektov, veľa 
pripravila aj školská knižnica a uči-
teľky v  jednotlivých triedach. 4. 
A  trieda pod vedením učiteľky J. 
Hájovskej prišla s Čítaním osob-
ností, kde si žiaci pozývajú hostí. Tí 
im prečítajú úryvok zo svojej obľú-
benej knihy, porozprávajú sa o nej 
s  deťmi a  odpovedajú na otázky 
a zisťujú, aký je ich vzťah k čítaniu.

Medzi hosťami boli hlavne 

zamestnanci školy od riaditeľky, 
zástupkyne, cez tety kuchárky 
a  upratovačky, administratívne 
pracovníčky, rodičia a starí rodičia. 
17. marca pozvali primátora. Po 
demokratických voľbách, kedy žia-
ci hlasovali z ktorej knihy sa bude 
čítať, vyhrala Nora Baráthová a jej 
dielo Meč a srdce. Po úryvku, ktorý 
primátor prečítal, nasledovala celá 
smršť otázok o  knihách, obľúbe-
ných autoroch, ale aj o  detstve, 
práci a  plánoch. A  niektoré otáz-
ky šli skutočne „na telo“. Príjemné 
stretnutie ukončil primátor malou 
sladkosťou pre každého žiaka. 

Žiaci sa zapájajú aj do literár-
nych súťaží, ako napr. Báseň roka, 
kde vlani obsadila 3. miesto K. Las-
kovská. Tohto roku zvíťazil s  bás-
ňou Prišla zima B. R. Kalafut tiež 
z tejto školy.

Milou je aj aktivita Záložka spá-
ja školy, kde vyrobili 80 kusov zálo-
žiek, ktoré si vymenili so žiakmi ZŠ 
Clementisova z  Kysuckého Nové-

ho Mesta. Každoročne robia Bur-
zu výrobkov pre útulok pre psov. 
Výrobky, ktoré deti samé vytvoria, 
predávajú na tejto burze a výťažok 
venujú útulku. Keď sa o  tom do-
zvedeli priatelia na Kysuciach, da-
rovali tým našim záložky navyše, 
aby bolo dosť tovaru pre kúpychti-
vých rodičov a starých rodičov.

 -sedl-

Čítanie osobností

Prešovský samosprávny kraj 
prerozdelí z  vlastných príjmov 
v  rámci dotácií 330-tisíc eur. 
O  grantové peniaze sa môžu 
uchádzať mestá a  obce, ob-
čianske združenia i  právnické 
osoby, ktoré poskytujú verejno-
prospešné služby, ako aj podni-
katelia a fyzické osoby. Žiadosť 
o finančnú podporu je potrebné 
predložiť do 13. apríla. 

Program Šport 
Cieľom programu Šport je roz-

šíriť a skvalitniť športovú činnosť, 
zlepšiť technický stav a vybavenie 
športových ihrísk. Dotačné penia-
ze by mohli ísť aj do organizova-
nia športových podujatí pre všet-
kých na území Prešovského kraja. 

V rámci programu Šport sú za-
definované štyri podprogramy:
- Výstavba, rekonštrukcia a mo-

dernizácia športovísk a ich vy-
bavenie hnuteľným majetkom 
investičného charakteru.

- Oprava a  údržba športovísk 
a  ich vybavenie hnuteľným 
majetkom neinvestičného 
charakteru.

- Šport pre  všetkých - usporia-
danie masových telovýchov-
ných a športových akcií.

- Športový reprezentant – re-
prezentácia PSK účasťou na 
oficiálnych športových podu-
jatiach európskeho a  svetové-
ho charakteru.

Program Kultúra
Cieľom programu Kultúra 

je príprava dokumentácie a  re-
alizácia projektov na  obnovu, 
rekonštrukciu a  modernizáciu 
kultúrnych pamiatok, pamäti-
hodností, kultúrnych domov 
a priestranstiev na konanie kultúr-
nych podujatí, ktorých vlastníkom 
je  obec alebo mesto, alebo ktoré 
sú v  správe obce alebo mesta, 
podpora prezentácie a  využitia 
kultúrnych pamiatok v  súlade 
s  ich pamiatkovými hodnota-
mi. V  rámci programu je to tiež 
podpora festivalov a  prehliadok 
umenia všetkých druhov vráta-
ne gastronómie, tvorivých dielní 
a  výstav, sympózií a  seminárov, 
uchovávanie a  osvojenie tradič-
ných zručností vrátane podpory 
edičnej činnosti, ako je napríklad 
vydávanie publikácií,  CD nosičov 
a podobne.

V  rámci programu Kultúra sú 
zadefinované tri podprogramy: 
- Rekonštrukcia, modernizácia 

a  stavebné úpravy kultúrnych 
pamiatok a  pamätihodností 
obce/mesta, kultúrnych do-
mov a  priestranstiev na  kona-
nie kultúrnych podujatí a  ich 
vybavenie hnuteľným majet-
kom investičného charakteru.

- Oprava a  údržba kultúrnych 
pamiatok a  pamätihodností 
obce/mesta, kultúrnych do-
mov a  priestranstiev na  kona-

nie kultúrnych podujatí a  ich 
vybavenie hnuteľným majet-
kom neinvestičného charakte-
ru.

- Nehmotné kultúrne dedičstvo 
– podpora usporiadania kul-
túrnych podujatí a edičná čin-

nosť (vydávanie publikácií, CD 
nosičov a podobne). 
Aktuálna výzva na predklada-

nie žiadostí o poskytnutie dotácie 
je zverejnená na webovom portáli 
krajskej samosprávy - www. po-
kraj.sk. Záujemcovia tam nájdu 
všetky potrebné informácie, tla-
čivá i zoznam potrebných príloh. 

 Daša Jeleňová,
 hovorkyňa PSK

Kraj vyhlásil novú grantovú výzvu

Zápis prváčikov
Zápis do základných škôl sa uskutoční 3. a 4. apríla od 8.00 

do 12.00 h a od 13.00 do 16.00 h. Radi privítame vaše deti na 
našich základných školách:

Základná škola Dr. Daniela Fischera na Ulici Dr. Fischera 1 
-  https://zsfiskk.edupage.sk/
Základná škola Grundschulle na Hradnom námestí 38
- https://zshradnekk.edupage.org/
Základná škola Nižná brána na Ulici Nižná brána 8
- https://zsnizbkk.edupage.sk/

V súvislosti s Rokom čitateľskej gramotnosti základná škola Nižná brána 
otvorila 17. marca novú čitáreň. Ak sa chcete stať spolutvorcami jej kniž-
ného fondu, podarujte škole nepotrebné knihy. -zs-

Po čítaní nasledovalo množstvo otázok.
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mozaika

Fľaky, kto by ich nepoznal? Pri 
rôznych činnostiach sa nám skrát-
ka pritrafí, že na šatách zostanú 
stopy našej činnosti. Ako na ne? 
Tentoraz musíme upustiť od eko-
logického čistenia a  siahnuť po 
chemických prípravkoch.

Škvrny od lepidla z látky či ko-
berca vyčistíme acetónom. Naj-
skôr však na okraji zistite, či súčas-
ne s  lepidlom neschádza aj farba. 
To by nás asi veľmi nepotešilo.

Škvrny od krvi treba ihneď 
oprať v studenej slanej vode, nikdy 
nie v teplej.

Fľaky od vajíčka na obruse či 
odeve okamžite ponorte do vlhkej 
soli alebo octovej vody. Následne 
vypláchnite v studenej vode.

Fľaky od ovocia odstránime 
tak, že pred praním odev namočí-
me do octovej vody. 

Mastné fľaky zo šiat odstránime 
tak, že fľak navlhčíme benzínom, 
prikryjeme pijakom a  prežehlíme. 
Minerálna voda pôsobí priam zá-
zračne pri odstraňovaní mastných 
fľakov z pulóvrov a pletených šiat.

Staršie mastné škvrny treba vy-
drhnúť čistiacim prostriedkom na 
riad, ktorý ale potom treba dobre 
vyprať.

Keď už zlyhajú všetky spôsoby, 
zostáva ešte zubná pasta. Naneste 
ju na všetky možné fľaky, nechajte 
zaschnúť a vykefujte.

 Zdroj: H. Kuhnová, Tipy a triky 
 pre domácnosť

Poznáte to, nech dávate akýkoľvek pozor, zaúra-
duje náhoda a na novučičkom krásnom obruse 
je poriadny fľak, na drahej blúzke máte jedálny 
lístok. A, prirodzene, najčastejšie sa nám niečo 
podarí zamazať na návšteve. Je fajn, ak poznáte 
triky, ktoré spúšť dokážu ihneď vyriešiť.

Nežnejšiemu pohlaviu

V sobotu 18. marca sa karatisti 
zúčastnili na treťom kole žiackej 
ligy v Košiciach. Vycestovalo tam 
15 našich pretekárov. Zastúpení 
boli všetci - deti, žiaci aj kadeti. 

Zlato si tam vybojovali Tomáš Pi-
toňák v kategórii chlapci agility do 5 
rokov, Ninka Božoňová agility diev-
čatá do 5 rokov, René Špes kata starší 
žiaci začiatočníci, Annamária Labu-
dová mladšie žiačky do 40 kg, Andrej 
Pitoňák kumite starší žiaci do 50 kg a 

Michal Pjatak kumite starší žiaci nad 
50 kg. Na druhom mieste vo svojich 
kategóriách skončili Jakub Pitoňák 
agility chlapci 7-roční, Ninka Ďuricová 
agility dievčatá 7-ročné a René Špes 
kumite starší žiaci do 45 kg. Tretie 
miesto a bronzovú medailu si domov 
odniesli Kevin Novák kumite chlapci 
8 – 9-roční do 30 kg, Maroš Fabián ku-
mite chlapci 8 -9-roční nad 30 kg.

Všetkým našim karatistom srdečne 
blahoželáme. J. Božoň

Úspechy našich karatistov

Po niekoľkoročnej odmlke sa 
18. marca konal Beh k Hubertovi. 
Aj napriek nepriazni počasia re-
gistroval 13. ročník až 189 prete-
károv z celého Slovenska, pričom 
cieľovú pásku úspešne preťalo 
180. Bežci súťažili v behu na 16 
a  6-kilometrových tratiach a no-
vinkou na tomto podujatí bolo 
zaradenie 6-kilometrovej trate 
Nordic Walking. Medzi zaujíma-
vosti patrila účasť bežca z ďaleké-
ho Mongolska. Oficiálne výsledky 
budú zverejnené na www.prete-
kaj.sk. 

Výbornú atmosféru podujatia 
by nebolo možné vytvoriť bez 
podpory sponzorov, ako Mitická, 
Tatratea, Eleven Sportswear Slo-
vensko, Bionela, Zipsport, Marco 

Tatry a PizzaStar, ktorým sa týmto 
chceme poďakovať. 

Záštitu nad podujatím prevza-
lo mesto Kežmarok, v priamom 
zastúpení primátorom Jánom 
Ferenčákom. Ten súťažiacich sláv-
nostne privítal, súťaž odštartoval 
a víťazov ocenil spolu so zakla-
dateľom tradície dlhotraťových 
behov v Kežmarku Františkom 
Grocholom. Pri organizácii po-
máhali dobrovoľníci z Mestského 
športového klubu Kežmarok. 

Beh k Hubertovi patril do 
programu Kežmarok Running 
Tour. Najbližším podujatím bude 
Nočný terénny beh 30. júna. Pre 
aktuálne informácie sledujte náš 
Facebook.

 F. Kormoš

V 90. rokoch sa v Kežmarku začala tradícia dl-
hotraťových behov. Od roku 1992 v Kežmarku 
to bol Beh k Hubertovi, neskôr sa pridali aj Kež-
marský polmaratón a Kežmarská hodinovka.

V kategórii od 16 000 do 22 999 obyvateľov, v ktorej bolo aj mesto Kež-
marok, spoločnosť Lidl postaví detské ihrisko v dvoch mestách, a to v Han-
dlovej a Senici. Senica získala 200 035 hlasov, prvá umiestnená Handlová 
o niečo viac,  204 286. V súťaži o  ihrisko Žihadielko aj napriek mediálnej 
podpore Kežmarok, žiaľ, neuspel. Všetkým, ktorí sa zapojili, ďakujeme. Ve-
ríme, že Kežmarčania v ďalšom roku zabojujú o krásne detské ihrisko. 

Zdroj: https://zihadielko.lidl.sk/  Zuzana Šlosárová

Hlasovanie o Žihadielko

Na Beh k Hubertovi sa registrovalo 189 pretekárov
z celého Slovenska.

Beh k Hubertovi

Medailová žatva karatistov. 
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Nad olympiádou, ktorú or-
ganizuje Centrum voľného 
času v  spolupráci s  mestom, 
prevzal záštitu primátor Ján 
Ferenčák. Kinball sa hral v špor-
tovej hale Focus+. Ide o zvláštny 
druh súťaže, na ktorom sa naraz 
zúčastňujú tri družstvá. „Mali 
sme dve kategórie - chlapcov 
a  dievčatá, potom sme ešte 
urobili z toho mix. Hralo sa s 
veľkou loptou niečo podobné, 
ako volejbal. Princíp bol však 
trochu zložitejší,“ podotkla ria-

diteľka Centra voľného času 
v  Kežmarku Ingrid Lindema-
nová. Prvé kolo olympiády, na 
ktorej sa hral iba kinball, má 
svojho víťaza. Stal sa ním tím zo 
ZŠ Dr. D. Fischera pred Grund-
schule a ZŠ Nižná brána. 

Koncom marca prišlo na rad 
ringo (po uzávierke novín, po-
známka redakcie). To je určené 
mladším žiakom. Baseball sa 
bude hrať 24. alebo 28. aprí-
la a  olympiádu uzavrie súťaž 
v  nohejbale, ktorá je naplá-

novaná na 29. mája. „Na záver 
budeme mať defilé, prezentá-
ciu všetkých súťaží a  ocenenie 
najlepšej, najšportovejšej ško-
ly, ktorá získa putovný pohár 

primátora mesta,“ prezradila 
Ingrid Lindemanová a  dodala, 
že do olympiády by sa malo za-
pojiť približne 300 detí. 

 -bel-

Kinball otvoril olympiádu

Presne 13. marca odštartovala Olympiáda 
základných škôl mesta Kežmarok v netradič-
ných športoch. Tri tímy zo ZŠ Dr. D. Fischera, 
Grundschule a ZŠ Nižná brána si zmerali sily 
v kinballe.

Takto si zahrali deti zo základných škôl kinball na olympiáde netra-
dičných športov.

Program športových
podujatí - apríl

Futbal
aprílové stretnutia

Mestská športová hala V. Janečka
Extraliga volejbal – play off
1., 8., 12., 15., 19., 23., 26. a 29. apríla.
Kadetky
9. apríla Kežmarok – Elba Prešov o 10.00 h.
23. apríla  Vranov – Kežmarok.
Juniorky
8. apríla  VK Spišská Nová Ves – Kežmarok. 
22. apríla  Kežmarok – Považská Bystrica o 11.00 h.
Basketbal 
I. liga mužov
8. apríla  Považská Bystrica – Kežmarok
9. apríla  Trnava – Kežmarok.
Mladší žiaci
1. apríla  Kežmarok - Michalovce o 10.00, 12.00 h.
 22. apríla Svit – Kežmarok.
Kadeti II. Liga
1. apríla  Partizánske – Kežmarok.
22. apríla  Kežmarok – Pezinok.
Stolný tenis 5.liga skupina Podtatranská muži
1. apríla  Spišský Štvrtok B - Fortuna MŠK Kežmarok C.
9. apríla  1.PPC Fortuna MŠK Kežmarok C - TJ
 Spišská Stará Ves B o 14.00 h.
4.liga mužov – skupina Podtatranská
2. apríla  Poprad Veľká A - 1. PPC Fortuna Kežmarok B
 o 10.00 h.
9. apríla  1. PPC Fortuna Kežmarok B – Švábovce.
1. liga mužov Východ
8. apríla  Ružomberok B - 1. PPC Fortuna A o 10.00 h.
18. apríla  Nižná A – 1. PPC Fortuna A o 16.00 h.

IV. liga – Sever – muži
20. kolo:
9. apríla, 15.30 h Kežmarok – Klčov
22. kolo:
23. apríla, 16.00 h Kežmarok – Raslavice

III. liga Podtatranská – dorast
15. kolo:
1. apríla, 14.00 h Kežmarok – FAM Poprad
17. kolo:
15. apríla, 14.00 h Kežmarok – Spišské Podhradie
19. kolo:
29. apríla, 14.00 h Kežmarok – Spišský Štvrtok  

II. liga – skupina C – starší a mladší žiaci
16. kolo:
8. apríla Kežmarok – FAM Poprad
18. kolo: 
2. apríla Kežmarok - Krompachy
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Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko bez 
Teba byť. Láska však smrťou nekončí, v na-
šich srdciach budeš stále žiť. Dňa 3. apríla 
uplynie rok odvtedy, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, strýko a  švagor Martin 
Mačičák.

 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s  nami tichú spo-
mienku. 

S láskou a úctou spomína manželka Anna, sestra Betka s ro-
dinou a rodina Mačičáková a príbuzní.

Aj keď už nie si medzi nami, v  našich 
srdciach žiješ stále s  nami. Dňa 11. apríla 
uplynie smutných 5 rokov, kedy nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec a dedko Jo-
zef Glevaňák. Tí, ktorí ste ho poznali, venuj-
te mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka, synovia, vnúčatá a celá rodi-
na.

Dňa 20. apríla to bude rok, čo nás opus-
til môj manžel, otec, opapa, svokor Július 
Kubovčík.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. Česť jeho pamiatke.

Manželka Dáša, dcéry Dagmar a  Ingrid 
s rodinami a švagriná Mária.

Len kytičku kvetov a sviečku ti na hrob 
môžeme dať, pokojný spánok ti vrúcne 
priať a  na teba spomínať... Dňa 24. apríla 
uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustila 
Zita Kovalčíková. 

S  láskou spomína dcéra Zita, švagriná 
Anna s deťmi, rod. Jaroslava Drzewieckeho z Huncoviec, rod. 
Kováčová z Plachtiniec (okres Veľký Krtíš).

V  januári sme si pri-
pomenuli 9. výročie úmr-
tia nášho otecka a dedka 
Jozefa Hutku a  2. apríla 
si pripomenieme 7. výro-
čie úmrtia našej mamky 

a  babičky Angely Hutkovej. Venujte im spolu s  nami tichú 
spomienku. 

Spomínajú synovia Jozef, Vladislav a dcéra Iveta s rodinami

Kto bol milovaný, nebude nikdy zabud-
nutý.

Dňa 25. marca 2017 si pripomíname 5. 
výročie, čo nás navždy opustila naša drahá 
Edita Mesarčíková.

S láskou spomína syn Jozef s rodinou. 

Dňa 24. marca uplynulo smutných 
14 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil 
náš milovaný syn, otec, brat, švagor Martin 
Husák. 

S  láskou spomínajú rodičia, bratia, syn 
a ostatná smútiaca rodina.

Dňa 13. apríla uplynie 8 smutných ro-
kov od smrti nášho milovaného syna, brata 
a priateľa Petra Figlára. 

Kto ste ho poznali a  mali ste ho radi, 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

S  úctou a  láskou spomína mama, otec, 
brat Marek s rodinou a Veronika.

„Vďaka Ti Pane, že moja duša mohla 
spočinúť v Tvojich rukách.“

Dňa 6. apríla uplynie prvý rok, čo nás 
do nebeskej vlasti predišiel náš drahý man-
žel, ocko a dedko František Hozza. S láskou 

spomíname a s modlitbou na perách zotrvávame. Tvoji najbližší. 
Zároveň by sme sa chceli verejne poďakovať celému personá-

lu ARO v Kežmarku za ich odbornosť, ľudský prístup a starostlivosť. 
Pán Boh zaplať.

Už len kyticu kvetov ti môžeme dať 
a na teba spomínať. Plamienok sviečky horí 
a našu bolesť nezahojí. Veľmi sme ťa milovali 
a v našich srdciach zachovali.

Dňa 9. apríla uplynie 10 rokov, čo nás 
navždy opustila naša drahá Margita Smolenová. 

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina

Už len kytičku kvetov ti môžeme na hrob dať, zapáliť 
sviečku a s  láskou na teba spomínat. Dňa 18. marca uplynulo 

40 rokov od chvíle, keď nás navždy opustil 
milovaný manžel a otec Anton Hlaváč. 

S láskou spomínajú manželka Mária, syn 
Miroslav a dcéry Ružena a Monika s rodinami.

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa 
mal rád nemôže zabudnúť.

Dňa 1. mája uplynie smutných 25 rokov 
odvtedy, čo nás navždy opustil náš milovaný 
Michal Jakša. 

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Pred dvomi rokmi 18. apríla navždy dotĺklo srdce nášho 
drahého manžela, otca, syna a brata Ing. Pavla Barana. 

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku. 

S láskou a úctou spomína manželka, synovia Marek a Filip, 
otec a brat s rodinou. 

Dňa 2. apríla si pripomenieme smutné siedme výročie, 
kedy dotĺklo drahé srdce našej milovanej mamičky, babičky, 
prababičky Heleny Majerčákovej.

Odišla si od nás, my ostali sme v žiali, no žiješ v srdciach 
tých, čo ťa milovali.

 S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

Spomienky

inzercia, spomienky

Tešíme sa na Vás

Otváracie hodiny:
v pracovné dni od 9.00 do 17.00 h, So: od 9.00 do 12.00 h.

Jedinečný obchod s najširším sortimentom 
zmesi korenín  a sypaných čajov

          Davídkovo koření
           Korenie z Moravy bez soli a glutamanu 

Sypané čaje – BONTHÉ
Nechajte sa pozvať na krásnu a pestrú cestu čajových vôní a chutí  

Kežmarok Hlavné námestie 36 (v uličke)

Riadková inzercia
INÉ

• Prijmeme predavačku do kvetinárstva.
T. č. 0907 998 353.
• Dám do prenájmu 2-izbový byt v OV na Ul. Kuzmá-
nyho 35, Juh. Cena dohodou. T. č. 0907 032 935.

PREDAJ

• Predám biele interiérové dvere rôznej šírky. 0918 
405 225.
• Predám jednoposchodový dom v KK, ul. Trhovište. 
Pozemok cca 900 m2, dve garáže, skleník. Cena 98 
000 €. 0915 207 358.
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Pozrime sa najprv na vašu športo-
vú kariéru...

Kickboxu som začal venovať už na stred-
nej škole. Rok som súťažil za Panther Prešov 
a potom som pokračoval na vysokej škole 
vo Zvolene, ale to už bol thajský box. V roku 
2009 som mal prvý zápas. Patrí mi titul 
majstra Slovenska za rok 2010 v thajskom 
boxe. Za Zvolen som profesionálne boxo-

val a keď som skončil školu, tak som v roku 
2011 otvoril klub v  Zamagurí, konkrétne 
v Matiašovciach. O rok neskôr sme otvorili 
klub v  Kežmarku, najskôr v Bažante a  po-
tom v Tatraľane. Od roku 2015 patríme pod 
MŠK. Teraz som trénerom, preto aktívne 
súťažím trochu menej. Trénujem sám seba 
a zároveň trénujem aj chlapcov. Trochu dá-
vam seba do úzadia. Naposledy som zápa-
sil pred rokom v írskom Dubline. 

Aké výhody máte, odkedy patríte 
pod MŠK?

Odbremenili nás od finančných výdav-
kov – výjazdov na ligy, na súťaže, štartov-

ného a  podobne. To je pre nás veľká po-
moc. 

Predstavíte nám svojich naj-
úspešnejších členov?

Prvým z  nich je Kežmarčan Jozef Kolo-
dzej, víťaz Euroligy, v ktorej boxujú kraji-
ny strednej Európy. Vyhral sezónu za rok 
2015 a  stal sa majstrom strednej Európy 

v  thajskom boxe. Koncom februára sa ko-
nal Slovak Open – medzinárodný turnaj 
v kickboxe pod WAKO (jedna z najprestíž-

nejších federácií kickboxu na svete). Jozef 
boxoval v kategórii do 81 kg, mal tri zápasy 
za večer. Najprv bojoval proti Slovincovi, 
potom s  Poliakom, ktorého knokautoval 
a v treťom, finálovom zápase si zmeral sily 
s ďalším Poliakom. Toho porazil a  stal sa 
víťazom Slovak Open. Jeho úspech je o to 
hodnotnejší, že získal titul medzi 900 bo-
jovníkmi z  dvanástich krajín. Výborne sa 
darí aj Borisovi Závadskému z  Podolínca. 
Trénuje u nás už druhý rok a je víťazom Eu-
roligy za sezónu 2015. Patrí mu titul šam-
pión euroligy Muay Thai v kategórii do 63,5 
kg. Obidvaja - Boris aj Jozef majú za sebou 
profesionálne zápasy. Okrem nich máme 
veľa šikovných chlapcov, najmä juniorov. 
Spomeniem dvoch Kežmarčanov 14-roč-
ného Mareka Dolanského a 16-ročného Ľu-
bomíra Rusnáka. 

V  Kežmarku sa koncom marca 
koná Zápas o opasok profesionálne-
ho majstra Slovenska (rozhovor sa 
uskutočnil v polovici marca, poznám-
ka redakcie). Prezradíte nám niečo 
z jeho zákulisia? 

Ide o galavečer bojových športov, v kto-
rom sa bude zápasiť pod pravidlami thaj-
ského boxu, K1 a klasického boxu. Čaká nás 
12 zápasov za celý večer a predstaví s v nich 
až 8 reprezentantov z nášho klubu. Posled-
ný zápas bude o titul profesionálneho maj-
stra Slovenska vo federácii WAKO – boxuje 
Jozef Kolodzej proti Petrovi Šmídovi z Mar-
tina. Jozef tým, že už má za sebou profesio-
nálne zápasy, pretože boxoval na prestíž-
nejších galavečeroch napríklad v Poľsku, je 
známy aj vo WAKO. Preto dostal možnosť 
bojovať o  profesionálny titul majstra Slo-
venska. Profesionálny zápas v K1 bude mať 
aj Boris Závadský, keď ho vyhrá bude mať 
nárok na titul. Súťažiacich máme presne 24 
a medzi nimi bude boxovať Alexander Ser-
bić, reprezentant Bosny a Hercegoviny, bý-
valý majster Juhoslávie. Teraz žije v Popra-
de, kde má svoj klub, na našom galavečeri 
bude mať rozlúčkový zápas s kariérou. 

 Andrea Belošičová

Goral gym má dvoch víťazov Euroligy

Bojové športy, thajský box, kickbox a klasický box – tomuto sa 
venuje 75 členov MŠK Goral gym-u Kežmarok. „Z toho máme 
desať aktívnych zápasníkov. Náš najmladší člen má 6 a naj-
starší 55 rokov,“ prezradil nám tréner Jozef Kušmirek, ktorého 
prácu i jeho osobne predstavíme v nasledujúcom rozhovore.

Bojové športy sú v Kežmarku zastrešené pod MŠK Goral gym. 
 Foto: archív Jozefa Kušmireka

Podtatranská bedmintonová liga pokračuje. Po ďalšom kole, ktoré sa konalo 20. 
marca, je na čele medzi mužmi (dvojhra) Jozef Ondruško pred Adamom Rybkom 
a  Mariánom Pirhalom. Štvrtá priečka patrí Dávidovi Mikšovi, piata Jánovi Kurilovi, 
šiesta Slavomírovi Danielovi a siedma Tomášovi Juraškovi. Na 8. mieste je Rasťo Lech 
st., na 9. Mario Zgraja a na 10. Ľubomír Tomačšák. Základná časť ligy sa skončí v máji.

 -bel-

Bedmintonová liga pokračuje
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Ba a sa ráno zobudí a hovorí 
honelníkovi:
- Jano, zohrej vodu v kotle, idem             
na medvede!
Asi o hodinu vidí Jano ako ba a beží      
zo svahu rovno ku kolibe, za ním 
medve  a ba a na neho kri í:
- Jano, otvor dvere na kolibe!...
Jano vlezie do koliby a otvorí dvere 
dokorán. Ako tak ba a beží, tak pred 
kolibou prudko zabo í a medve  
vbehne do koliby. Ba a zvonka zatvorí 
dvere, podvihne si nohavice a hovorí:
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom

relax

Baran (21. 3. – 20. 4.) – Známe 
porekadlo: Pýcha predchádza pád, 
je pravdivé. Nemôžete byť uznáva-
nými či dokonca vzorom iným, kým 

si nezačnete všímať i drobné detaily 
v živote. Pokora a skromnosť občas ne-

zaškodí. Na to by ste sa mali sústrediť tento mesiac. 
Býk (21. 4. – 21. 5.) – Vaše odhodlanie pomáhať 

celému svetu by sa napokon mohlo otočiť proti vám, 
preto starostlivo premýšľajte nad každým jedným 
krokom. Mali by ste si uvedomiť, že aj keď poviete nie, 
tak si vás budú vážiť, obzvlášť tí, ktorí vás milujú.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) – Niektoré záležitosti, kto-
rými sa zaoberáte, sú naozaj zbytočnosti. Nemusíte sa 
tlačiť do všetkého, vytýčte si zo dva - tri najdôležitejšie 
ciele a na tých pracujte poctivo. Takto skôr uspejete.

Rak (22. 6. – 22. 7.) – Na začiatku apríla vás pre-
padne nápad a vízia na zlepšenie vašej práce. Neboj-
te sa to celé uskutočniť, prekvapí vás rýchly úspech. 
V osobnom živote vás čakajú pozitívne zmeny súvi-
siace s láskou.

Lev (23. 7. – 22. 8.) – Mali by ste krotiť svoj tem-
perament, ak urobíte niekoľko unáhlených rozhodnu-
tí a tie nevypália dobre, bude z toho veľký problém. 
Všetko si najprv dôkladne premyslite a ak bude treba, 
poraďte sa.

Panna (23. 8. – 22. 9.) – Niekto vo vašom okolí 
prejaví svoju náladovosť a vy si to hneď beriete osob-
ne. To nie je dobré a sami sebe škodíte, najmä tak 
ohrozujete svoju pozíciu. Ako vám majú nadriadení 
dôverovať, keď každý spor riešite citovými výlevmi?

Váhy (23. 9. – 23. 10.) – Máte šťastie, v práci sa vám 
podarí zabodovať, a to priamo pred očami nadriade-
ných. Užite si triumf, no doma sa už venujete svojej 
láske. Potrebujete prejsť zložitým obdobím bok po 
boku a pri tom sa naozaj často a otvorene rozprávať.

Škorpión ( 24. 10. – 22. 11.) – Nemali by ste len 
sedieť doma, hlavne ak vás ostatní volajú. Ak už nevie-
te čo so sebou, tak aspoň vyrazte do prírody na pre-
chádzku a snažte si vyčistiť hlavu od každodenných 
problémov. Neberte si všetko osobne, o nič predsa 
nejde.

Strelec (23.11. – 21. 12.) – Po náročnom obdo-
bí by ste mali hlavne oddychovať. Nápady, ktoré vo 
vás skrsli, nechajte ešte niekoľko dní bokom, inak ich 
nebudete vedieť dostatočne predstaviť. Malé vojny 
medzi kolegami idú teraz mimo vás, tak sa do nich 
nemiešajte.

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.) – S informáciami, kto-
ré sa k vám dostanú, naložte tak, aby ste nikomu ne-
ublížili. Hoci by to bolo nechtiac, vysvetľovali by ste to 
naozaj ťažko. V osobnom živote sa tešte na príjemné 
stretnutie s niekým, koho ste už dlhšie nevideli.

Vodnár (21. 1. – 20. 2.) – Tento mesiac o niečo 
viac dajte na svoje srdce, než na rozum. Dokonca aj 
v práci si môžete dovoliť posúdiť človeka podľa svo-
jej intuície, nesklame vás. V nepredvídanej situácii sa 
nezľaknite prvého zaváhania, napokon aj tak všetko 
dopadne podľa vašich predstáv.

Ryby (21. 2. – 20. 3.) - V zamestnaní sa vám bude 
dariť, prípadné zmeny v organizácii berte len pozi-
tívne. Pokiaľ sa vám chce niekto postaviť do cesty, 
premyslite si riešenie, no nechajte si čas na otvorený 
rozhovor. 

Sedí  pár  v parku  na  lavič-
ke a hľadí na seba:

Ona: Na čo myslíš? On: Na to isté, čo ty. 
Ona: Ty prasa!!!

Vy asi nie ste ženatý, že áno?
Prečo myslíte?
Že sa stále tak usmievate.

Prosí  chlapík  diabla: Pokojne  si zo-
ber dušu, len ma zbav svokry.
Tak to nepôjde, my máme zakázané ro-
biť dobré skutky!

Čo je súčasťou dokumentácie ku každé-

mu Trabantu?
Cestovný poriadok autobusov.

Čo majú spoločné Facebook a chladnič-
ka?
Chodíš tam každých 10 minút, aj keď vieš, 
že tam nič nie je.

Prečo sú vtipy o blondínkach také krátke?
Aby ich pochopili aj chlapi aj brunety. 

Žena hovorí manželovi: Počuj Jozef, dnes 
je piatok, čo keby sme si urobili pekný ví-
kend? A muž na to: Fajn, vidíme sa v pon-
delok.

Zasmejme sa

Krížovky s úsmevom
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slovo vzatý odborník - Ľubo Ksiažek. Nenechajte si ujsť cesto-
vateľský večer, na ktorom sa bude súťažiť o zaujímavé ceny.

	Záujem Slovákov o hazardné hry rastie. Vyplýva to 
zo štatistiky prevádzkovania hazardných hier na Slovensku. 
Kým výška prijatých vkladov predstavovala v roku 2015 viac 
ako 3 miliardy eur, vlani stúpla na takmer 3,5 miliardy eur. 
Z toho sa odvíjal aj vyšší odvod z hazardných hier do štátne-
ho rozpočtu.

	Nový primátor nášho partnerského mesta Weil-
burg an der Lahn Johannes Hanisch nastúpi do úradu 
1. júla. S bývalým primátorom Hansom–Peter Schickom, kto-
rý už nekandidoval, sa priateľsky rozlúčime a  poďakujeme 
mu za spoluprácu od 5. do 7. mája, kedy príde do Kežmarku.

	Od 20. marca do 11. júna prebieha pod záštitou 
Hlavného hygienika SR a Slovenskej epidemiologickej a vak-
cinologickej spoločnosti (SEVS) 7. ročník kampane Vyzvi srd-
ce k pohybu. Cieľom akcie je zapojiť čo najviac občanov do 
aktívneho športovania a  predchádzať tak vážnym zdravot-
ným problémom, ktoré vyplývajú zo sedavého spôsobu živo-
ta.

	Zlepšenie sledovateľnosti potravín, boj proti pod-
vodom a obnovenie dôvery spotrebiteľov v integritu dodá-
vateľského reťazca, to si kladie za cieľ nová legislatíva, ktorá 
sprísni kontroly potravín v celom reťazci siahajúcom od pro-
ducentov na farmách až po stoly spotrebiteľov. Na konečnom 
texte nových pravidiel, ktoré v stredu odobril Európsky parla-
ment, sa dohodli poslanci so zástupcami holandského pred-
sedníctva ešte v júni 2016.

	Pri príležitosti roka Majstra Pavla z Levoče (1517 rok 
ukončenia oltára Majstra Pavla v Levoči) sa 4. apríla o 17.00 
h v Tatranskej galérii v Poprade uskutoční cyklus odborných 
prednášok z  dejín umenia a  kultúry Spiša pod názvom Náš 
Majster Pavol. Prednáša: M. Novotná, riaditeľka SNM Spišské 
múzeum v Levoči

	Postav si svoje vysnené LegoMESTO je názov súťaže 
v stavaní lega, ktorá sa uskutoční v dňoch 9. – 13. apríla v Tat-
ranskej galérii v Poprade. Súťaž je určená pre vekovú kategó-
riu od 3 do 15 rokov.

	Prešovský samosprávny kraj plánuje v tomto roku 
opraviť 30 havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy. Re-
konštruovať bude viac ako 26 kilometrov komunikácií za viac 
ako 3,2 miliónov eur.

V skratke
Prichádza obdobie, keď je 

z  dôvodu klimatických faktorov 
zvýšené nebezpečenstvo vzniku 
požiarov. Na príčine sú: sucho, 
vietor, vegetácia po zime, ale 
aj aktivity človeka ako kladenie 
ohňa, turistika, fajčenie. Najčas-
tejšou príčinou vzniku požiarov 
je vypaľovanie porastov bylín, 
kríkov a stromov. V zmysle § 14 
ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi fyzická 
osoba nesmie: 
-  fajčiť alebo používať otvo-

rený plameň na miestach so 
zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiaru,

-  vypaľovať porasty bylín, krí-
kov a stromov,

-  zakladať oheň v priesto-
roch alebo na miestach, kde 
môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

-  vykonávať činnosti, na kto-
rých výkon nemá osobitné 
oprávnenie alebo odbornú 
spôsobilosť, ktoré sa z hľa-
diska protipožiarnej bezpeč-

nosti vyžadujú na ich vyko-
návanie podľa osobitných 
predpisov,

-  poškodzovať, zneužívať ale-
bo sťažovať prístup k požiar-
notechnickým zariadeniam, 
požiarnym vodovodom ale-
bo vecným prostriedkom 
na ochranu pred požiarmi 
a k uzáverom rozvodných 
zariadení, najmä elektrickej 
energie, plynu alebo vody,

-  vyvolať bezdôvodne požiar-
ny poplach, privolať bezdô-
vodne hasičskú jednotku ale-
bo zneužiť linku tiesňového 
volania.
Za nedodržanie vyššie uvede-

ných ustanovení môže OR HaZZ 
uložiť fyzickej osobe pokutu do 
výšky 331€. 

 Ladislav Melikant

Požiarna prevencia

ÚPSVaR Kežmarok pripravil 25. januára pre žiakov ZŠ 
BURZU INFORMÁCIÍ. Tá sa mohla realizovať aj za výdatnej 
pomoci sponzorov, ktorí nám poskytli tovar a iné komodity, 
za čo im ešte raz ďakujeme.

MARKO TATRY, Maroš MEŠÁR, Továrenská 1, Spišská Belá, 
PEKÁREŇ GROS, s r. o., Kamenná baňa 1309, Kežmarok, MÄSO 
FEDÁK, Petržalská 1640/12, Kežmarok , MEGAS TRADE VO PO-
TRAVÍN, Ing. Peter SULITKA, Slavkovská 29, Kežmarok, VEĽKO-
SKLAD NÁPOJOV, POTRAVÍN A PIVA, Milan ŠOLTÉS, Slavkovská 
25, Kežmarok, AGROZAMI, s. r. o., Miroslav ZAKOPJAN, Tvarož-
ná 151, LK TATRY, s .r. o, Lucia CHORENDŽÁKOVÁ Jilemnického 
414, Veľká Lomnica, SSOŠ POPRAD, Ing. Beáta MITICKÁ, Ul. 29. 
augusta, Poprad, Obec KRÍŽOVÁ VES, Jozef GRIVALSKÝ, staros-
ta obce.

 ÚPSVaR Kežmarok

POĎAKOVANIE 
SPONZOROM



inzercia

Predpredaj vstupeniek:
MsK Kežmarok, Starý trh 47 • Kežmarská informačná agentúra. Hlavné námestie 64
Online na: www.mskskezmarok.sk

Vstupné dobrovoľné
Koncert sa uskutoční pri príležitosti

300. výročia postavenia Dreveného artikulárneho kostola (1717 - 2017)
a v rámci 42. ročníka Kežmarskej hudobnej jari.

Mestské kultúrne
stredisko Kežmarok

Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi a.v.

na Slovensku Kežmarok

Vstupné: 2,- €
Predpredaj vstupeniek: MsKS Kežmarok, Starý trh 47, tel.: 052/452 21 65,

mobil: 0904 496 442, Kežmarská informačná agentúra, Hlavné námestie 64

Predaj cez internet na stránke: www.mskskezmarok.sk
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