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Úplne nová Kia Rio. Váš čas. Vaše pravidlá.
Nová Kia Rio si zaručene získa vaše srdcia. Vďaka jej športovým líniám a zvodným 
krivkám je jednoducho neodolateľná. Odvážny vzhľad vás určite očarí, no jej vyladené 
a priestrannejšie vnútro si vás úplne podmaní - nová Kia Rio samozrejme prichádza 
aj s najnovšími inteligentnými technológiami. Dokonale navrhnutý interiér neposkytuje 
len pohodlie a skvelú zábavu z jazdy, ale aj maximálnu bezpečnosť. 
Zamilovať sa do auta nebolo ešte nikdy také jednoduché. 

Krivky, ktoré 
chytia za srdce.

Kombinovaná spotreba paliva 3,8-6,1 l/100 km, emisie CO2: 98-140 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný. 

Motor-Car Nitra, s.r.o.
Bratislavská 1 • 949 01 Nitra • Tel.: +421 37 6 555 818
motorcar@motorcar.sk  • www.motorcar.sk

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
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Včera sa v  podvečerných hodinách opäť 
konalo zasadnutie výboru EĽR-a. Prípravy fes-
tivalu Európskeho ľudového remesla začali už 
vo februári. Na včerajšom zasadnutí sa jeho 
členovia dohodli na remesle, ktorému chce 
27. ročník venovať. Festival bude patriť cechu 
tkáčov, ktorý v roku 2017 oslavuje svoje 430. 
výročie.

Prípravy pre trojdňové podujatie trvajú pri-
bližne pol roka. Počas tohto obdobia sa musia 
jednotlivé komisie výboru popasovať s  tech-
nickými otázkami, zabezpečením remeselní-
kov, tvorbou zaujímavého a lákavého progra-
mu, dostatočnou propagáciou, zabezpečením 
bezpečnosti návštevníkov a ďalším aktivitami. 
„Chceme, aby sa tu návštevníci aj občania cí-

tili dobre, aby sme ich stále prekvapili niečím 
novým a to si vyžaduje veľa mravenčej práce,“ 
uviedol primátor Kežmarku a riaditeľ festivalu 
Ján Ferenčák.

Program pre návštevníkov je momentál-
ne ešte v  príprave. Kultúrna komisia oslovila 
slovenských aj českých umelcov, aby do Kež-
marku opäť pritiahla zvučné mená. Sprievod-
ný program plánuje výbor obohatiť o  ďalšie 
novinky. 

Výbor plánuje do výstav EĽR-a zakompo-
novať aj históriu kežmarskej ľanárskej fabriky 
Tatraľan, ktorá sa venovala spracovaniu ľanu 
a výrobe textilných výrobkov.

Tento ročník je naplánovaný na 7. až 9. júla.
  Zuzana Šlosárová

EĽRO bude patriť tkáčskemu cechu

Festival Európskeho ľudového remesla sa tento rok usporia-
da počas druhého júlového víkendu už po 27- krát. Bude ve-
novaný tkáčskemu cechu.

Participatívny 
rozpočet

Kežmarok spustil participatívny 
rozpočet. Ten umožňuje občanom 
priamo sa zapojiť do rozhodovania o 
prerozdeľovaní vyčlenených financií 
z rozpočtu mesta. Dáva priestor pre 
občanov, aby sa intenzívne zapojili do 
vytvárania podoby mesta. Kežmarok 
prichádza v roku 2017 s touto novinkou 
a vymedzilo sumu 15-tisíc eur, o inves-
tovaní ktorej rozhodnú občania. Sleduj-
te naše mesto a rozmýšľajte, ako by ste 
ho pretvorili. 

Výročie víťazstva
nad fašizmom

Začiatkom mája si 
pripomíname výročie 
víťazstva nad fašiz-
mom. Vojnový konflikt, 
najväčší v  dejinách 
ľudstva, znamenal smrť 
a  utrpenie miliónov 
ľudí. Dnes žije už len 

málo tých, ktorí si ho pamätajú na základe 
vlastnej skúsenosti. Keďže už prešlo mnoho 
rokov od tohto obdobia, vyvstávajú otázky: 
Je potrebné ešte aj v súčasnosti o tom hovo-
riť? Nie je to už dávno minulosťou? Čo môže-
me s tým teraz robiť?

Pri uvedenom výročí si spomínam na svoj 
zážitok z  detstva, keď som otcovi povedal, 
že nechcem ísť na kladenie vencov a že si to 
pripomíname len preto, lebo si to žiada naša 
vláda. Jeho odpoveď si dobre pamätám, lebo 
úplne zmenila môj postoj: „Keby si aj ty sedel 
v pivnici u susedov, keď nám nad hlavami lie-
tali strely, rozprával by si inak!“ A to sa vtedy 
ani nezmienil o  svojom bratovi, ktorý padol 
pri oslobodzovaní Liptovského Mikuláša. Bo-
lesť zo straty blízkeho človeka nechcel použiť 
ako argument...

Môže sa nám zdať, že po takej dlhej dobe 
už nemá význam sa k  tomu vracať, veď už 
vyše sedemdesiat rokov žijeme v mieri a nič 
nám nehrozí. Naozaj? A  čo Ukrajina, ktorá 
je naším priamym susedom? Čo sa udialo 
v  bývalej Juhoslávii pred niekoľkými rokmi? 
A teroristické útoky vo viacerých európskych 
krajinách? Všetko v  mene akéhosi ideálu, 
v mene akéhosi „poriadku“, ktorý treba „uro-
biť“ s niekým iným, ako som ja. 

Vlaňajšie predstavenie Krvavých dejín 
počas festivalu EĽRO nám umožnilo odskú-
šať si to na vlastnej koži. A  najviac mrazila 
predstava, že sa to naozaj odohralo v našom 
meste – našim susedom, priateľom, známym, 
často zo strany našich obyvateľov! Mnohé –
izmy sa v  súčasnosti šíria prostredníctvom 
sociálnych sietí a  oslovujú prevažne mladú 
generáciu. Mladí ľudia hovoria, že ich zaujíma 
budúcnosť, nie minulosť. Je to pochopiteľné. 
Pravdou však je aj myšlienka, ktorá zaznela 
v  rámci Dní židovskej kultúry pri príležitosti 
75. výročia prvého transportu židovských 
dievčat z  Popradu do Osvienčimu počas 
druhej svetovej vojny: Národ, ktorý nepozná 
svoju históriu, musí ju znova prežiť. Nezabud-
nime.

  Miro Perignáth

Naše mesto pri tejto príležitosti navští-
vili študenti Fakulty Slovenskej technickej 
univerzity v  Bratislave (informovali sme 
o  tom v  minulom čísle novín, poznámka 
redakcie). Mestské zásahy sú otvorenou 
platformou pre každého, kto má chuť a ví-
ziu zmeniť k lepšiemu svoje mesto. S pod-
porou občianskeho združenia UzemnePla-
ny.sk a  architektonického štúdia Atrium, 

s. r. o., budú študenti hľadať riešenia pre 
Kežmarok v  rámci svojich seminárnych 
prác. Mesto za návrhy platiť nebude a tie 
najlepšie prejdú verejnou diskusiou. Za-
vesia sa na web a občania sa k nim budú 
môcť vyjadriť. Ak ste zvedaví, ako Mestské 
zásahy 2017 pokračujú, môžete sa už teraz 
pozrieť na stránku www.zasahy.sk a „roz-
kliknúť“ si Kežmarok.

Kežmarok nechýba medzi Mestskými zásahmi 2017. Hlavnou myš-
lienkou tohto projektu je nájsť v rámci mesta a jeho okolia proble-
matické, alebo nevyužité priestory a kreatívne do nich vstúpiť. 

Mestské zásahy 2017

Posledný aprílový pondelok sa v mestskej kniž-
nici konal seminár, ktorý bol určený učiteľom 
informatiky. Dozvedeli sa na ňom, ako ju bez-
pečne vyučovať a tiež, aké sú najčastejšie chy-
by a  spôsob, ako sa chrániť. Druhým bodom 
programu bol krst knihy s  názvom Bezpečná 
počítačová gramotnosť. -bel-
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	Komisia zamestnanosti a podnikateľskej činnos-
ti pri mestskom zastupiteľstve vás pozýva na pracovné 
stretnutie venované skvalitneniu podnikateľského pro-
stredia v meste Kežmarok. Hlavným bodom budú vaše 
postrehy, návrhy a nápady na zlepšenie v spomínaných 
oblastiach. Stretnutie sa uskutoční 10. mája o 15.00 h v za-
sadačke Mestského úradu na prvom poschodí. Ak vám ten-
to čas nevyhovuje, svoje postrehy zašlite na e-mail polak.
matus@gmail.com.

	Už sú známe víťazky súťaže Podnikateľka Sloven-
ska 2016, ktorej vyhlasovateľom je Slovak Business Agen-
cy. Ocenenie im odovzdali 28. marca na slávnostnom gala-
večere v hoteli Carlton v Bratislave. V kategórii Vynikajúca 
podnikateľka si prvenstvo za produkt chránený patentom, 
nápoj  Oxywater zaslúžila Julianna Hložek Grmannová 
z  Bratislavy. V  tej istej kategórii zvíťazila aj podnikateľ-
ka  Sylvia Holopová, ktorá vedie  hotel Hviezdoslav v  Kež-
marku. Srdečne gratulujeme.

	Denné detské sanatórium si pripomína 25. vý-
ročie svojho vzniku. Starostlivosť o  deti so špeciálnymi 
potrebami realizuje na Záhradnej ulici oficiálne od 1. ja-
nuára1992. Kapacita samotného subjektu je 37 detí, s poč-
tom zamestnancov 14. Do obsahu činností sanatória patrí 
fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia (FBRL), den-
ný stacionár, špeciálna materská škola, poradňa sociálnej 
prevencie a  sociálneho poradenstva zameraná na prácu 
s deťmi so špeciálnymi potrebami a klinická psychologická 
ambulancia.

	Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje 
do 31. mája Zisťovanie o využívaní informačných a komu-
nikačných technológií v  domácnostiach a  u  jednotlivcov 
(IKT). V tomto období vás môže navštíviť pracovník ŠÚ SR 
poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preuká-
zať sa osobitným poverením. 

	Vo štvrtok 18. mája sa o 19.00 h v ZUŠ A. Cígera 
uskutoční 69. cestovateľský večer – Premietanie s  JAD-
ROm. Tentokrát sa vyberieme do stovežatej Prahy. Histo-
rický skvost medzi mestami prezradil svoje príbehy, o kto-
rých si budeme rozprávať. Čo sa v tomto nádhernom meste 
udialo počas týždennej návštevy porozpráva Jaro Šleboda. 
Nenechajte si ujsť cestovateľský večer, z ktorého si okrem 
príjemných pocitov môžete odniesť aj hodnotné ceny z ob-
ľúbených súťaží.

	Európsky parlament vo štvrtok 6. apríla schvále-
ním stropov pre veľkoobchodné ceny roamingu odstránil 
poslednú prekážku na ceste k zrušeniu maloobchodných 
roamingových príplatkov. Používatelia mobilných tele-
fónov tak od 15. júna zaplatia za hovory, textové správy 
a sťahovanie dát v inom členskom štáte Európskej únie 
rovnakú sumu ako doma.

	Správa Tatranského národného parku sa po viac ako 
dvadsiatich rokoch presťahovala do vlastných priestorov. 
Z Tatranskej Štrby, kde sídlila od roku 2000, sa ochranári 

V skratke

Čestný odznak
Čestný odznak Mestskej polície bol udelený Gabriele Petruško-

vej, vedúcej od-
delenia odboru 
v š e o b e c n e j 
vnútornej sprá-
vy Okresného 
úradu Kežma-
rok za význam-
ný prínos pre 
činnosť Mest-
skej polície Kež-
marok a  za jej 
rozvoj. Ozná-
menie o  ude-
lení Čestného 
odznaku pod-
písal primátor 
Ján Ferenčák. 
Srdečne blaho-
želáme.

 Jozef 
 Marhefka,

 náčelník 
 MsP Kežmarok

Pred pár dňami pribudlo na Tvarožnianskej ulici zábradlie doplnené 
o reflexné prvky. Známa zákruta pri telocvični sa tak stala bezpečnejšou, 
chodci už nečakane nevstúpia na vozovku a vodiči z väčšej vzdialenosti 
vnímajú zákrutu a prispôsobia svoju jazdu. JADRO

Okolo ZŠ Dr. Fischera už vlani vyrástol nový chodník. Pred Veľkou nocou 
pracovníci Verejno-technických služieb Kežmarok nadviazali na urobe-
ný úsek a pridali ďalších cca 90 m novučičkého chodníka. Svoju prácu 
skĺbili s prácou firmy HGdata, ktorá ukladala do zeme optické káble. Po 
sviatkoch prišli na rad chodníky na Ul. Mučeníkov. -sedl-
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Na kúpalisko je vyčlenených spolu 545-tisíc eur. 
Mesto sa rozhodlo šetriť, preto budú sadové úpra-
vy, oplotenie areálu, úpravy parkoviska a  sanácie 
zabezpečené prostredníctvom Verejnoprospeš-
ných služieb mesta Kežmarok. 

Blízka budúcnosť
Plocha oploteného areálu kúpaliska predstavu-

je 5 504 m2. Relaxovať tam budeme môcť v dvoch 
bazénoch. Pre deti je určený menší bazén s plochou 
36 m2, kubatúrou 18,4 m3 a hĺbkou 0,4 metra. Tep-
lota vody tu bude 35 stupňov Celzia a napúšťať sa 
bude počas sezóny raz za mesiac. Podľa plánov bude 
mať veľký bazén vodnú plochu 628,5 m2, kubatúru 
628,5 m3 a  hĺbku 1,4 metra. Teplota vody sa tam 
bude pohybovať od 20 do 28 stupňov Celzia. Kapa-
cita komplexu je koncipovaná pre 300 osôb. Predpo-
kladaný počet zamestnancov letného kúpaliska je 
5 a v bufete majú pracovať dvaja ľudia.

Ešte predtým
V týchto dňoch sa pracuje na oprave a obnove 

existujúceho bazéna, ktorý potrebuje nový povrch, 
musia sa tam osadiť technológie, vytvoriť násyp 
a  železobetónová podkladná doska. Potom príde 
na rad nalepenie bazénovej fólie, protišmyková 
úprava jeho okolia a  osadenie prekrytia žliabku. 
Detský bazénik sa najprv musí vytvoriť. Konkrét-

ne pôjde o monolitický železobetónový bazén na 
betónovom základe. V areáli nemôže chýbať tech-
nológia filtrácie a  ohrevu bazénovej vody, ktorá 
bude v  technologickom objekte a  ako už viete, 
voda bude slaná. Ohrev vody má byť zabezpečený 

tepelnými čerpadlami vzduch/voda osadenými vo 
vonkajšom priestore. Okrem toho tam bude vyrov-
návacia nádrž a  prevádzková budova, v  ktorej si 
nájde miesto bufet, sklady, miestnosť pre plavčíka 
a hygienické zázemie.

Nemôže chýbať
Neodmysliteľnou súčasťou areálu budú spev-

nené plochy, ktoré sú navrhované betónové s pro-
tišmykovou úpravou. Okrem toho tam musí byť 
vodovodná a kanalizačná prípojka, odberné elek-
trické zariadenie či elektroinštalácia. 

Ako na stretnutí s občanmi konštatoval primá-
tor Ján Ferenčák, v  jeho predvolebnom progra-
me sa hovorilo iba o  rekonštrukcii kúpaliska. „Do 
budúcnosti na nebránim, aby bolo prestrešené 
a  mohlo slúžiť občanom viac dní v  roku. Všetko 

však závisí od financií. Pre toto obdobie je pre mňa 
prioritou nízkorozpočtové kúpalisko, otvorenie 
zimného štadióna a  vybudovanie ďalších cyk-
lochodníkov,“ zdôraznil.

   -bel-

Otvorenie letného kúpaliska je naplánované na jún

Rekonštrukcia letného kúpaliska intenzívne pokračuje. Prá-
ce by mali byť definitívne ukončené v júni. Celkové trvanie 
stavebnej časti projetku bolo stanovené na 90 dní.

Takto bude naše kúpalisko vyzerať, keď bude hotové. Parkovisko pribudne v druhej etape rekonštrukcie.

Pacienti dostali možnosť ohodnotiť nemoc-
ničné zariadenie vyplnením a zaslaním dotaz-
níka s otázkami zameranými na spokojnosť so 
správaním lekárov a sestier, úrovňou ubytova-
nia, stravy a hygieny a so zdravotnou a ošetro-
vateľskou starostlivosťou, ktorá im bola posky-
tovaná počas hospitalizácie v nemocnici. 

„Hodnotenie našich pacientov nás, samo-
zrejme, veľmi potešilo. Skutočnosť, že naša 
malá mestská nemocnica sa umiestnila na 
druhej priečke spomedzi 44 všeobecných ne-

mocníc v  rámci Slovenska, je pre nás motivá-
ciou a  zároveň aj záväzkom naďalej zvyšovať 
kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 
Zdravotnícke povolanie si vyžaduje nielen vy-
sokú mieru psychickej a fyzickej záťaže, ale aj 
odborné vedomosti, zručnosti a hlavne profe-
sionálny a ľudský prístup k pacientom a ich ro-
dinným príslušníkom. Moje poďakovanie patrí 
všetkým naším zamestnancom za ich neľahkú 
prácu a budovanie dobrého mena kežmarskej 
nemocnice. Toto ocenenie je pre nás hlavne 

morálnym povzbudením a  motiváciou robiť 
veci ešte lepšie. Ďakujem aj pacientom, že nám 
vyjadrili svoje uznanie a spokojnosť s poskyto-
vanými službami,“ povedal riaditeľ nemocnice 
Ing. Viktor Halíř. 

Hodnotenie nemocníc vyplýva zdravotným 
poisťovniam zo zákona a zohľadňuje subjek-
tívnu spokojnosť pacientov a objektívne dáta 
o nemocnici, ktoré má zdravotná poisťovňa 
k dispozícii.  Pohľad pacientov je skôr laický 
a dotýka sa ich  subjektívnej spokojnosti  so 
službami a prístupom personálu počas hospi-
talizácie. Povinnosťou zdravotnej poisťovne je 
aj vyhodnocovanie plnenia indikátorov kvality 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.  Spo-
kojnosť pacientov s  jednotlivými nemocni-
cami je podľa riaditeľa Zdravotnej poisťovne 
Dôvera jeden z faktorov, na ktorý sa poisťovňa 
pozerá pri uzatváraní kontraktov. 

 Janka Bartková,
 námestníčka riaditeľa

Naša nemocnica je druhá najlepšia na Slovensku

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v  Kežmarku, n. o., je 
podľa hodnotenia pacientov zdravotnej poisťovne Dôvera 
druhou najlepšou všeobecnou nemocnicou na Slovensku. 
Rebríček najlepších nemocníc urobila Dôvera na základe vy-
jadrení viac ako 7 000  pacientov, ktorí sa v  minulom roku 
liečili v niektorej zo slovenských nemocníc.
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Po Veľkej noci nás prekvapil sneh a silný vietor. Hoci s ním pracovníci 
aktivačných prác tvrdo bojovali, čistý chodník vydržal maximálne 20 
minút. Počasie poriadne skomplikovalo aj dopravu, niektorí sa do 
práce vo štvrtok 20. apríla ani nedostali.  -sedl-

presťahovali do Svitu. Nové sídlo má Správa TANAP-u v zre-
konštruovanej budove bývalého daňového úradu na Ulici 
kpt. Nálepku. Tú získala ako nadbytočný majetok Finanč-
nej správy SR. Správa TANAP-u rozhoduje okrem iného aj 
o výrube drevín, územnom plánovaní, ale určuje aj pod-
mienky pri organizovaní športových podujatí.

	Do novej druhej série Európa pribudla päťde-
siateurová bankovka, ktorou sa dá platiť už od utorka 
4. apríla. Do obehu sa dostáva 5,4 miliardy kusov tohto pla-
tidla, ktoré je vybavené novými bezpečnostnými prvkami. 
Pôvodná bankovka je stále platná, postupne sa sťahuje 
z obehu.

	Ešte do 21. mája si môžete v  Tatranskej galérii 
v Poprade pozrieť zaujímavú výstavu Adam Szentpétery – 
Geometrické kódy.

	Železnice Slovenskej republiky evidujú za prvé 
tri mesiace roku 2017 na železničných priecestiach až 16 
nehôd, pričom 10  z  nich sa stalo v  januári. V  porovnaní 
s rovnakým obdobím rokom 2016 ide o dvojnásobne vyšší 
počet nehôd, vlani evidovali len 8 nehôd na priecestiach. 
Zrážky s vlakom si vyžiadali tri ľudské životy, piati ľudia sa 
zranili ťažko. V dvoch prípadoch prišli o život chodci, v jed-
nom vodič auta. 

	V roku 2016 sa v Prešovskom kraji dokončilo spolu 
1 648 bytov, z toho 75,2 % bytov bolo v rodinných domoch. 
Medziročne počet dokončených bytov spolu v kraji vzrás-
tol o 5 % a rovnako aj v rodinných domoch, a to o 4,6 %. 
Vlani sa v kraji začalo s výstavbou 1 877 bytov, z toho v Kež-
marku 167. 

	Parlament schválil novelu Zákonníka práce. Od 
1. júna tohto roka sa zakáže maloobchodný predaj počas 
štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. 

	Až 25-tisíc návštevníkov prejde denne železnič-
nou stanicou Košice. Vďaka rozsiahlej komplexnej rekon-
štrukcii patrí dnes k najkrajším v rámci celého Slovenska. 
Z  vyše 300 železničných staníc v  správe ŽSR je práve ko-
šická príkladom, ako by moderná stanica tretieho tisícročia 
mala vyzerať. 

	Priemerná mesačná mzda v podnikoch s 20 a viac 
zamestnancami v  Prešovskom kraji dosiahla v  roku 2016 
sumu 817 eur, čo bolo o 221 eur menej ako celoslovenský 
priemer a zároveň najmenej v rámci krajov v SR. Medziroč-
ne bol zaznamenaný nárast priemernej mesačnej mzdy 
o 4,8 %. Vyššie priemerné mesačné mzdy ako bol celokraj-
ský priemer boli iba v  okresoch Poprad (907 €) a  Prešov 
(876 €). Pod priemerom kraja sa pohybovala mzda v okre-
soch Kežmarok (795 €), Vranov nad Topľou (780 €), Humen-
né a Levoča (po 780 €), Sabinov (774€), Stará Ľubovňa (748 
€), Stropkov (707 €), Bardejov (695 €), Medzilaborce a Sni-
na (po 693 €). Najnižšia mzda bola v okrese Svidník (677€). 

V skratke
Pokračovanie zo str. 4

 Pokračovanie na str. 26

Vďaka za život

Je tisíc vecí, ktoré mama 
musí zvládať. Samozrejme, ani 
úloha otca vo výchove nie je 
zanedbateľná, ale ruku na srd-
ce, rozhodné slovo má väčši-
nou mama. Musí byť lekárom, 
psychiatrom, módnym porad-
com, psychológom. Musí časo-
vo zvládnuť všetky naše krúž-
ky. Pretrpí spolu s  nami každý 
ťažký úsek nášho života, s  po-
chopením rieši naše prvé lásky, 
pomáha vyberať, ktorým sme-
rom sa v  živote vydať, ako sa 
správať v  prvom zamestnaní. 
Skrátka, mama je všade, všet-
ko počuje, všetko vidí. Učí nás 
existovať vo svete dospelých, 
musí nám trpezlivo vysvetliť 
ako to je, učila nás vždy hovo-
riť pravdu a zrazu je realita iná, 
lepšie dopadla spolužiačka, 
ktorá odpisovala písomky.

Mama všetko vie a  chápe. 
Aspoň tak nás vidia naše deti. 
A kde je pravda? Mať dieťa, to 
je úväzok na celý život. Vždy, 

keď nám je ťažko, sa obrátime 
práve na ňu. Pribehneme, ale-
bo aspoň zatelefonujeme, aby 
nám pošepla ako by ona riešila 
rôzne životné situácie. 

Vážme si naše mamy. Aj keď 
náš život je veľmi uponáhľaný, 
nájdime si na ne čas. Väčšinou, 
keď sme už dospelí naši rodi-
čia už toho veľa nepotrebujú. 
Toho hmotného. Potrebujú 
však cítiť našu lásku, vďaku, 
spolupatričnosť. Vytiahnite 
dnes svoju matku von z  bytu. 
Spomeňte si, čo mala rada, 
kým ešte veselo behala po 
rebríku a  umývala okná a  do-
prajte jej krásny zážitok. Možno 
to bude len návšteva cukrárne, 
možno bude stačiť, keď ju zo-
beriete na kávičku do Tatier či 
do nákupného strediska, len 
s ňou trávte svoj čas a nechajte 
ju vyrozprávať sa. Deň matiek 
je tu práve preto, aby sme sa na 
chvíľu zastavili a poďakovali sa.

 -sedl-

Druhá májová nedeľa patrí matkám, nosi-
teľkám života. V  bolestiach nás všetkých 
priviedli na tento svet, skákali okolo nás, 
kojili nás, obliekali, učili sedieť, chodiť, roz-
právať. Práve ony trávili bezsenné noci, keď 
sme boli chorí, zrážali teploty, behali po le-
károch, starali sa, či papáme dostatok vita-
mínov, či sme prijali dosť tekutín, či klenba 
nohy je správna, či držanie tela dobré...
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Do kinosály prišli približne dve desiatky obča-
nov, na ktorých otázky boli pripravení odpovedať 
primátor Ján Ferenčák, prednosta Karol Gurka, 
predseda komisie urbanistiky a  výstavby, život-
ného prostredia, dopravy a verejných služieb Ján 
Holova a  Martin Vitkaj z oddelenia územného 
plánu, životného prostredia a  stavebného po-
riadku. Prvý si zobral slovo primátor mesta, ktorý 
prehľadne predstavil investičné akcie napláno-
vané na tento rok. Nasledovala podrobná pre-
zentácia rekonštrukcie letného kúpaliska (viac sa 
o tom dočítate na strane 5, poznámka redakcie). 

Potom už prišli na rad otázky, ktoré občania 
poslali e-mailom. Prvá z nich bola smerovaná na 
opravu oporného múra na Michalskej ulici. Toto 
dielo sa začína rozpadávať. Primátor konštatoval, 
že práce sa začali na jeseň, kedy bolo dosť ne-
priaznivé počasie. Dodávateľ stavby múr opraví 
v rámci záručnej doby. Ďalšia otázka znela: Chce-
me vedieť, ako bude riešený problém s  dopra-
vou na našej ulici Krvavé pole, keďže vzniknutou 
jednosmerkou na Tatranskej ulici sa nám dosť 
skomplikoval život s dopravou na ulici, a tým aj 
s bezpečnosťou. Ráno v dopravnej špičke sa ne-
vieme dostať na ulicu z dvora domu, keďže autá, 
ktoré bežne jazdili Tatranskou ulicou sa presunuli 
na našu, a tým sa stala Ulica Krvavé pole hlavným 
ťahom zo sídliska Juh na Poprad. Niekedy je boj 
sa dostať bezpečne na cestu. „Ešte pred zavede-
ním jednosmernej ulice sme urobili dve stretnu-
tia s  občanmi dotknutých ulíc. Vysvetlili sme 
zámer mesta a  zdôvodnili ho. Jednosmerka má 
zabezpečiť plynulosť dopravy, zvýšenie bezpeč-
nosti na Tatranskej ulici, rovnomerné zaťaženie 

dopravy na uliciach a vytvoriť parkovacie mies-
ta,“ povedal prednosta a dodal, že jednosmerky 
riešia statickú dopravu v  mnohých mestách, sú 
trendom súčasnosti tam, kde neboli ulice stava-
né na taký veľký počet motorových vozidiel.

Občania sa ešte zaujímali o  riešenie otázky 
bezdomovcov, konkrétne sa pýtali na ulicu, kde 
je Sintra a  kupujú si tam lacný alkohol. Potom 
sa zgrupujú a  deti vidia ich hlučné a  vulgárne 
správanie sa. „Máme s  tým problém, v meste je 
ich približne 40, z toho sa nám podarilo v minu-
lom roku niekoľkých vrátiť späť do ich domova, 
samozrejme, s  ich súhlasom. Dnes má každý 
osobnú slobodu a nemôžete s ním nič urobiť bez 
jeho súhlasu. Tento problém sa snažíme riešiť 
komplexne – najprv sú to individuálne pohovory 
cez sociálne oddelenie, mestská polícia ich kon-
troluje, aby nepili na verejnosti, máme centrum 
mimo mesta. Jednoducho povedané, robíme 
všetko, čo nám umožňuje zákon,“ vysvetlil Ján 
Ferenčák. Ďalšia otázka znela: Plánuje sa výstav-

ba detských ihrísk, oprava parkov, zelene, auto-
busových zastávok, cyklochodníkov smerom na 
Poprad, teda celkový estetický vzhľad mesta? 
„Chceme dokončiť celý priestor pri Bažante, keď 
prestanú nočné mrazy, dáme vonku mobilnú 
zeleň, ktorá bude opäť rozšírená. Snažíme sa 
skrášľovať mesto po každej stránke. Každoročne 
investujeme do rozširovania vianočného osvet-
lenia, opravujeme stále dookola lesoparky. Rád 
by som aj týmto vyzval najmä mladých ľudí, aby 
tam neničili prístrešky, lavičky a ostatný mobiliár. 
Cyklochodník smerom na Huncovce sme už uro-
bili, teraz sme na úseku, ktorý katastrálne patrí 
pod túto obec. Tam už zasahovať, samozrejme, 
nemôžeme,“ odpovedal Karol Gurka.

Diskusia pokračovala otázkou smerovanou 
na pohotovostné ambulancie prvej pomoci. 
Primátor uviedol, že mesto je zriaďovateľom 
kežmarskej nemocnice. Pohotovostné ambu-
lancie momentálne zabezpečuje popradská ne-
mocnica v  priestoroch polikliniky v  spolupráci 
so všeobecnými lekármi pre dospelých z  okre-
su Kežmarok. Ordinačné hodiny sú v  pondelok 
až piatok od 16.00 do 22.00 h, počas víkendov 
a sviatkov od 7.00 do 22.00 h. „Žiaľ, nie je tu taká 
veľká spádová oblasť, aby boli lekári dostatočne 
využití v  nočných a  skorých ranných hodinách. 
Rozhodnutie o čase ordinovania pohotovostnej 
služby je na popradskej nemocnici a na zdravot-
ných poisťovniach, ktoré preplácajú jednotlivé 
úkony,“ zdôraznil Ján Ferenčák.

 Andrea Belošičová

Rôzne témy na stretnutí s občanmi

Jarné stretnutie predstaviteľov mesta s občanmi sa konalo 
v kine Iskra 10. apríla. Malo však letný nádych. Prečo? Dôvod 
bol jednoduchý – tematicky bolo zamerané na rekonštruk-
ciu letného kúpaliska.

Do kina Iskra prišli približne iba dve desiatky občanov.

Jarné stretnutie s občanmi je za nami, ďalšie sa uskutoční na jeseň.



Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

5/20178 spravodajstvo

Efektívne prepojenia
Ideový koncept je základom pre ďalšie 

budovanie smart, teda chytrého Kežmarku. 
Pre túto cestu sa vedenie mesta rozhodlo 
preto, aby boli v  maximálnej miere využi-
té už existujúce aj novo navrhnuté smart 
technológie. „Koncept ich má prepojiť tak, 
aby priniesli čo najefektívnejšiu účelnosť 
a zlepšenie života našim občanom,“ zdôraz-
nil Ferenčák a dodal, že za dva predchádza-
júce roky sa už v Kežmarku urobilo niekoľko 
„smart“ krokov. Patrí k nim spustenie optic-
kého internetu, vybudovanie sietí,  prepo-
jenie všetkých organizácií patriacich pod 
mesto, energetický manažment, čiastočne 
vymenené verejné osvetlenie a jednotný 
ekonomický systém. Nedostatky vidí primá-
tor v doprave či energetike. 

Živé laboratórium
Zmyslom konceptu má byť to, aby sa 

všetky oblasti vyvíjali jednotne. Preto od-
borníci z Českej republiky, konkrétne z ČVUT 
(České vysoké učení technické v  Praze) 
a spoločnosti ECOTEN, s. r. o. (tvoria ju ener-
getickí špecialisti, stavební inžinieri a archi-
tekti) pripravili rozsiahly materiál s názvom 
Ideový koncept Smart Green City Kežmarok. 
„Oblasť Smart cities nezahŕňa iba technickú 
časť problematiky, neoddeliteľnou súčasťou 
navrhnutého konceptu je overenie čiast-
kových riešení v reálnom prostredí daného 
mesta. Dnes sme hovorili o ukážkach pilot-
ných štvrtí, ako je napríklad EUREF v Berlíne. 
Na základe týchto skúseností bol navrhnutý 
postup, ako by sa Kežmarok mohol stať ži-
vým laboratóriom Smart cities na Slovensku 

a stal sa tak zaujímavým prostredím výsku-
mu čiastkových aplikácií Smart cities,“ pove-
dal Miroslav Svítek z ČVUT v Prahe. 

Plusy a mínusy
Odborníci v analýze okrem iného ocenili 

úroveň strategického vedenia mesta, za de-
vízu považujú historické pamiatky, blízkosť 
Vysokých Tatier, dostatok miesta pred odpo-
činok najmä starších ľudí, zjednotenie eko-

nomického systému a plánované zavedenie 
tzv. mestskej karty. K slabým stránkam Kež-
marku podľa nich patrí nepriame doprav-
né spojenie mimo hlavnej trasy vstupu do 
našich veľhôr, malá kapacita ubytovania či 
neprítomnosť vysokých škôl. Poukázali aj 

na nevyužívanie budov v  centre mesta na 
bývanie. Ideový koncept predstavili v  kine 
Jiří Tencar, Vladimír Zadina a Ondřej Hoferek 
z ECOTEN-u. 

Konkrétne riešenia
Ako tvrdí Miroslav Svítek, v prvom kroku 

smart koncepcie nemusí ísť o celé mesto, ale 
iba o jeho vybranú časť. Je potrebné sa špe-
cializovať na uplatnenie konkrétneho rieše-
nia, v  ktorom má Kežmarok silné zázemie 
a  konkurenčnú výhodu. „Vaše mesto by sa 
podľa môjho názoru mohlo stať alternatív-
nym miestom nielen pre slovenské univerzi-
ty, ale tiež pre zahraničné výskumné a vývo-
jové organizácie,“ podotkol Svítek a  dodal: 
„Je dôležité, aby sme mestá i  regióny robili 
viac humánnymi a nie iba viac technologic-
kými.“ 

Doba postupuje míľovými krokmi vpred. 
Aj samosprávy sú nútené, aby na tento rých-
lik nastúpili a  využili z  nových technológií 
čo najviac dobrého. A  svoj rýchlik nemieni 
zmeškať ani Kežmarok.

 Andrea Belošičová

Koncept Smart Green City

Koncom marca v  kine Iskra predstavili odborníci ideový 
koncept Smart Green City Kežmarok. „Dnešná doba denne 
prináša nové technológie a mojou víziou je z Kežmarku po-
stupne vybudovať moderné a  dynamické mesto,“ uviedol 
pri tejto príležitosti primátor Ján Ferenčák.

Odborníci predstavili ideový koncept Smart Green City Kežmarok v kine Iskra.

Pri príležitosti Otvorenia letnej turistickej 
sezóny, ktoré sa uskutoční 7. mája, zabezpečí 
mesto Kežmarok bezplatnú dopravu poscho-
dovým autobusom z  Popradu a späť. Zažijete 
netradičný prejazd centrom Kežmarku spolu so 
sprievodcovským výkladom študentov Hote-
lovej akadémie Ota Brucknera. Autobusom sa 
doveziete pred nádvorie Kežmarského hradu, 

kde bude pripravený zábavný program s množ-
stvom sprievodných aktivít (vstup je zadarmo). 

Od 14.00 do 16.00 h budú bezplatne prístup-
né tieto pamiatky: Lyceálna knižnica, Drevený 
evanjelický artikulárny kostol, Nový evanjelic-
ký kostol s  mauzóleom Imricha Thökölyho. Od 
13.00 do 15.00 h si môžete pozrieť interiér Ba-
ziliky sv. Kríža. Na prehliadku sa môžete prihlá-

siť v autobuse, alebo v Kežmarskej informačnej 
agentúre (t. č. 052/449 21 35, info@kezmarok.
sk).

Poschodový autobus odchádza 7. mája z Po-
pradu z parkoviska pri Bille o 12.00 h a o 16.15 h, 
zastaví pri Dome kultúry, potom vo Veľkej Lom-
nici (Studený potok) a v Huncovciach. Z Kežmar-
ku je odchod spred hradu o 15.45 a o 18.30 h. 

Bezplatná doprava poschodovým autobusom
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Narodil sa pred 
sto rokmi 30. januára 
1917 v Dlhej Lúke na 
Liptove. Po ukončení 
Učiteľského ústavu 
na Spišskej Kapitule 
učil na Liptove a 23. 
marca 1943 nastúpil 
do Jurgova. Bola to 

spišská obec, ktorá pripadla s  ďalšími ob-
cami po I. svetovej vojne Poľsku výmenou 
za časť severnej Moravy. Po vypuknutí II. 
svetovej vojny počas I. Slovenskej repub-
liky boli dediny vrátené Slovensku a patrili 
pod okres Kežmarok. V samotnom Jurgove 
bola škôlka, štátna ľudová a  štátna meš-
tianska škola, na ktorú prešiel L. Kudzbel 
z  ľudovej školy na jar 1945, v čase, keď sa 
rozhodovalo, či slovenské obce zase pri-
padnú Poľsku. V  Jurgove počas vojny žila 
aj židovská rodina Teichner – MUDr. Ernest 
Teichner ako „hospodársky dôležitý Žid“ 
ordinoval pre celé okolie. S L. Kudzbelom 
sa veľmi priatelil. Do hôr odišiel až po po-
rážke SNP, keď už neplatila žiadna výnimka.

Keď sa vojna blížila ku koncu, dediny dú-
fali, že obnovená ČSR sa ich nevzdá. L. Ku-
dzbel spolu s financmi založil 16. júna 1944 
ilegálny národný výbor, aby tento, ako sám 

spomínal, po prechode frontu bol kompe-
tentný vziať do rúk úradné veci a viesť ich 
v  obnovenej ČSR. L. Kudzbel sa  stal jeho 
predsedom. Dokonca sa zúčastnil aj bojov 
SNP, čiastočne aj bojov vo vojne, získal dôs-
tojnícku hodnosť a viacero vyznamenaní. 

Po oslobodení Jurgova stal sa veliteľom 
milície a  predsedom národného výboru 
v  Jurgove. ONV v  Kežmarku ho poverilo 
vedením úradu NV pre obce Jurgov, Čierna 
Hora a Repiská. Dňa 25. apríla 1945 sa po-
stavil na čelo delegácie miestnych Slová-
kov, ktorí išli do Košíc za prezidentom Be-
nešom žiadať, aby slovenské obce na Spiši 
a  Orave sa definitívne vrátili Slovensku. 
Beneš sa vykrúcal a  delegáti ho priamo 
obvinili, že Slovákov zapredáva Poliakom. 
Žiaľ, obce opäť pripadli Poľsku a L. Kudzbel 
sa po obsadení Jurgova Poliakmi dostal do 
Kežmarku a učil na ľudovej škole. 

Ako mladého ambiciózneho človeka 
si ho všimlo aj vedenie miestnej Demo-
kratickej strany, a  keď táto strana vyhrala 
suverénne vo voľbách r. 1946, 1. októbra 
1946 sa stal Ladislav Kudzbel predsedom 
ONV v Kežmarku. Na tomto poste ostal do 
februárových udalostí, opustil ho 29. feb-
ruára 1948. Po víťazstve komunistov bol 
prepustený nielen z ONV, ale aj zo školstva, 

r. 1949 mu odňali aj dôstojnícku hodnosť, 
pretože ako demokrat bol „ľudovodemo-
kraticky nespoľahlivý“. Musel pracovať ako 
robotník – stavbár, v tehelni,  ako baník 
v  Manganorudných baniach v  Kišovciach. 
Keď pracoval v  podniku Tatraľan, n. p., 
Kežmarok, stal sa r. 1954 jedným zo zakla-
dateľov folklórneho súboru Magura. Jeho 
posledným pracoviskom bola od r. 1963 do 
konca júla 1979 Strojnotraktorová stanica 
v Kežmarku.

Od r. 1934 bol členov Matice slovenskej. 
Keď sa miestne odbory v  r. 1968 obnovo-
vali, stal sa predsedom MO MS v Kežmarku. 
Po agresii vojsk Varšavskej zmluvy odbo-
ry museli zaniknúť, ale obnovili sa znovu 
r. 1989 – opäť sa zapojil do práce a bol ta-
jomníkom MO MS do konca svojho života. 
Po nežnej revolúcii mu bola vrátená aj vo-
jenská hodnosť kapitán v. v. 

L. Kudzbel bol jedným zo zakladateľov 
Klubu kresťanských pedagógov a  Zdru-
ženia kresťanských dôchodcov, aktívnym 
členom ČSČK a  Spišského dejepisného 
spolku. Umrel náhle dňa 1. mája 2001 
v  Kežmarku pred cestou na Kapitulu, kde 
si chcel ešte pospomínať na školské časy.

 Nora Baráthová

Aj Ladislav Kudzbel bol učiteľom

O „slávení“ 1. mája nemá-
me v novinách správy. Možno 
v súkenke u Weina sa aj niečo 
dialo, lenže novinky o „neprí-
jemných“ udalostiach radšej 
nepísali. Už samotná vojna 
bola „nepríjemná“. Podľa sta-
rých zvykov Kežmarčania nad 
ránom chodili do lesa, opekali 
slaninku (pokiaľ bola). 1. máj 
bol podľa nemeckej mytoló-
gie nocou Valpurgy – vtedy 
sa zhromažďovali čarodejni-
ce a  ľudia sa pred nimi bránili 
vatrami. (Podobný zvyk ako 
na sv. Jána – letný slnovrat.) 
Súčasne sa vítala jar, hoci 
v  skutočnosti už trvala vyše 
mesiaca. Majálesy a  iné zába-
vy sa nikomu nechcelo robiť. 
(Namiesto čarodejníc sa radšej 
opekalo niečo mäsité a cibuľo-
vé na jedenie.) 

V  tomto mesiaci minister 
vnútra vyhlásil povinné boho-
služby pre všetky cirkvi v  kra-
jine pri príležitosti nasledujú-
cich sviatkov: 11. apríl (v tento 
deň r. 1848 podpísal cisár tzv. 
marcové zákony, ktoré okrem 
iného zrušili poddanstvo), 27. 
apríl (meniny kráľovnej Zity – 
manželky Karola), 9. máj (na-
rodeniny kráľovnej Zity), 7. jún 
(na tento deň r. 1917 pripadol 
sviatok Božieho tela – toto pla-
tilo len pre katolícku cirkev), 
17. august (narodeniny cisára 
Karola – v tom roku dožil rov-
ných tridsať, netušiac, že 35. 
narodenín sa už nedožije...), 
20. august (sviatok sv. Štefa-
na – prvého uhorského kráľa 
a šíriteľa kresťanstva), 10. sep-
tember (deň úmrtia kráľovnej 
Alžbety, manželky Františka 

Jozefa), 4. november (cisár Ka-
rol mal meniny), 20. november 
(deň úmrtia cisára Františka 
Jozefa). (Pred novembrom 
1989 sme mali viac sviatkov, 
samozrejme bez bohoslužieb.)

Dňa 9. mája 1917 mala ci-
sárovná Zita narodeniny. Ro-
bili sa prednášky, slávnostné 
akadémie... A  čo hlavné, mu-
seli sa uskutočniť v  tento deň 
bohoslužby za povinnej účasti 
žiakov škôl, ako aj úradníctva 
a  iných štátnych zamestnan-
cov. V  Kežmarku sa uskutoč-
nilo troje bohoslužieb – prvá 
bola v synagóge – kázeň, skôr 
prednáška učiteľa nábožen-
stva Mórica Hertza sa dokonca 
vydala tlačou, potom sa usku-
točnili evanjelické a rímskoka-
tolícke bohoslužby. (V meste 
v  tom čase žilo aj vyše 100 

gréckokatolíkov – tí vlastný 
zbor nemali a okolo 50 členov 
reformovanej cirkvi a  čo pre-
kvapuje, aj niekoľko desiatok 
ľudí bez vyznania.)

Karpathen-Post uverejnil 
výsledky súpisu hospodár-
skych zvierat v  samotnom 
Kežmarku (skôr by to vyzeralo 
na okres): v  meste bolo 640 
ks rožného dobytka (kravy, 
býky, voly, jalovice, teľatá), 260 
koní, 798 svíň, 1 124 oviec, 14 
kôz a  2 mulice – v  porovnaní 
s  predchádzajúcim rokom to 
bolo oveľa viac. (Aj v  centre 
mesta za domami boli dvory 
a  hospodárske budovy nazý-
vané nesprávne aj šopy, kde 
bolo uskladnené na poschodí 
seno a  na prízemí bola stajňa 
a  chlievik pre prasce. Vtedy 
sa ešte mohlo v  centre mesta 
všeličo chovať – na rozdiel od 
súčasnosti, hoci určite niekto-
rí ľudia chovajú potajme. Ale 
teraz sa aspoň nad centrom 
nevznáša smrad...) 

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

história
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Muž bez nohavíc
Prvého marca o  21.50 h sme prijali 

oznam, že na Ulici Levočská 12 sa po by-
tovom dome na 3. poschodí pohybuje 
muž, zrejme pod vplyvom alkoholu, pri-
čom  nemá na sebe oblečené nohavice. 
Vyslaná hliadka MsP na mieste zistila to-
tožnosť tejto osoby. Podľa slov muža sa 
údajne pokúšal dostaviť na návštevu ku 
priateľke, ale pomýlil si vchod do obytné-
ho domu. Osoba bola vyriešená v  bloko-
vom konaní. 

Nezhody medzi
fanúšikmi 
Piateho marca o 14.45 h bolo na t. č. 159 

oznámené, že v súkromnej športovej hale 
Focus na Ulici Trhovište, prebieha futsalový 
turnaj a medzi fanúšikmi dochádza k ver-
bálnym a  následne aj fyzickým útokom. 
Vyslaná hliadka na mieste upokojila situá-
ciu, rozdelila kluby fanúšikov a predbežne 
vypočula údajných iniciátorov incidentu. 
Žiadna zo strán nechcela podať oznáme-
nie, a preto bol prípad vyriešený napome-
nutím. 

Rómovia v smetných
nádobách 
Deviateho marca o  00.21 hod. veliteľ 

zmeny pomocou kamerového systému 
spozoroval skupinu Rómov, ktorí sa pohy-
bovali po Ulici Petržalská. Rómovia vybera-
li šatstvo zo smetných nádob a rozhadzo-
vali ho po okolí. Hliadka sa presunula na 
miesto a po krátkom prenasledovaní zadr-
žala tieto osoby. Rómovia nereagovali na 
výzvu hliadky, aby zostali stáť a dali sa na 
útek. Išlo o štyri osoby z obce Stráne pod 
Tatrami, z  toho boli dve maloleté. Všetci 
boli predvedení na útvar MsP za účelom 
zistenia totožnosti. Prípad je v  štádiu rie-
šenia. 

Alkohol a hlučná partia 
Jedenásteho marca o 12.26 h sme prijali 

telefonický oznam o tom, že na Ulici Sever-
ná č. 4 sa nachádza hlučná partia výrast-
kov, pričom sa mali, podľa slov oznamova-
teľa, medzi sebou fyzicky napádať. Hliadka 
na mieste zistila totožnosť osôb, ktoré boli 
pod vplyvom alkoholu a javili známky ag-
resivity. Na miesto sa dostavila tiež hliadka 

OOPZ a pracovníci RzP. U osôb bola vyko-
naná dychová skúška. Jedna osoba bola 
z  dôvodu poranenia chrbtového stavca 
prevezená na ošetrenie. Prípad prevzalo 
OOPZ Kežmarok. 

Požiar v mestských lesoch 
Šestnásteho marca o  15.33 h bolo na 

útvar MsP oznámené, že v  lesoch mesta 
Kežmarok, v bližšie určenej lokalite, vznikol 
požiar. Na preverenie tohto oznamu bola 
vyslaná službukonajúca hliadka MsP, ktorá 
potvrdila, že ide o požiar väčšieho rozsahu. 
Na mieste sa už nachádzali aj zasahujúce 
vozidlá hasičského zboru. 

Nedovolený predaj 
O 11.50 h 24. marca bola pomocou ka-

merového systému spozorovaná nezná-
ma osoba, ktorá na Ulici Martina Lányiho, 
mimo miestneho trhoviska, predávala 
bahniatka. Hliadka po príchode zistila to-
tožnosť osoby, ktorá bola následne vyrie-
šená v blokovom konaní priamo na mieste. 

 Spracoval: kpt.  Jozef Bukovina 
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Za všetkým hľadaj chlapa

Eva Garstková s  manželom 
patria medzi milovníkov folkló-
ru a  rovnakým smerom vedú 
aj svoje dve deti. Vyučená kraj-
čírka, ktorá má dielničku na zá-
kazkové šitie, našla zaľúbenie 
v  krojoch a  ich výrobe. Tá cel-
kom prvá vec, ktorú vyrobila, 
bola  vesta, ktorú majú obleče-
nú pltnici na Dunajci. S  láskou 
ju v  roku 2003 ušila a vyšila 
pre manžela. Postupne, počas 
návštev folklórnych slávností, 
spolu obzerali kroje, odkrývali 
ich čaro.

Prvý, kto Evu Garstkovú 
ohľadom krojov oslovil, bol Ma-
rek Svocák. Potreboval portky 
(súkenné ždiarske nohavice). 
Zakrátko bolo treba košele 
s  našitými tkanými ozdoba-

mi (okrovkami) a  potom vždy 
niečo. Druhým mužom bol 
Ladislav Jendrejčák. Ten o    jej 
šikovnosti   povedal A. Perig-
náthovej, ktorá má v  meste na 
starosti majetkovoprávne od-
delenie a správu majetku a aj 
spoluprácu s  ľudovými reme-
selníkmi. No a neskôr pribudol 
aj Juraj Švedlár, ktorý pre Magu-
ráčik potreboval portky, sukne, 
ľanové nohavice... Objednávky 
postupne pribúdali a najnovšie 
je jedna až z Trnavy.

Eva Garstková chce všetkým 
vyjsť v  ústrety, vyrobiť presne 
to, čo požadujú. Vlani sa naučila 
aj tkať, a tak dnes súbežne tká, 
šije, vyšíva zamagurské vesty 
aj gazovky (silne naškrobené 
slávnostné šatky). S  výrobou 

zapiastkov, akýchsi ozdobných 
manžiet na košele, jej pomáha 
manžel. S  láskou spomína na 
starú mamu, ktorá ju naučila 
háčkovať. Mama  jej vštepila zá-
klady štrikovania a vyšívania. To 
všetko dnes zúročuje pri výrobe 
krojov.

Náročné je pozháňať origi-
nálne ľanové plátno, či pravú 
ovčiu vlnu, ktorú potrebuje na 
štrikovanie ponožiek a rukavíc. 
S tými jej pomáha mama, aby 
na blížiacom sa Európskom 
ľudovom remesle bolo čo po-
núknuť. 

Ani táto ručná práca nie je 
finančne ohodnotená, často 
čistý zisk vychádza na 60 cen-
tov za hodinu. Postoj E. Garst-
kovej je však jasný: „Spokojnosť 

so sebou sa nedá nikde kúpiť 
ani objednať. Je na nezaplate-
nie. Som na svoju prácu hrdá. 
Vo všetkom čo človek v živote 
robí treba však dávať pozor na 
tenkú hranicu medzi hrdosťou 
a pýchou. Pýcha, tá všetko zni-
čí...“ 

Vážime si ľudí, ktorí vynakla-
dajú obrovské úsilie, aby naše 
tradície zostali živé, aby sme 
deťom a vnukom mohli ukázať 
kto to vlastne Slováci sú. Sme 
veľmi hrdí na to, že medzi nami 
žijú takí ľudia, ako je Eva Garst-
ková.

 Emília Sedláčiková

Už keď vojdete do domu Garsktovcov, je vám jasné, že ste prišli do 
rodiny, ktorá si ctí tradície a  staré remeslá. Vôňa dreva, nábytok 
vyrobený z  poctivých dosiek, krásne tradičné dekorácie, áno, sme 
v dome Slovákov, ktorí sú na svoju príslušnosť hrdí.

Eva Garstková

Žijú medzi nami
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dňom je spojených viace-
ro akcií, ktoré sa vykonávajú 
v  rámci hasičského  záchran-
ného zboru. V  Kežmarku sa 
v tomto roku nechystajú žiadne 

väčšie podujatia, majú spolu 
so základnými školami vypra-
covaný program počas celého 
roku. Napríklad vlani pripravili 
13 ukážok práce v  rámci škôl 

v okolí mesta a 4 ukážky v Spiš-
skej Starej Vsi. Areál hasičského 
zboru totiž neumožňuje pohyb 
väčšieho množstva osôb z  hľa-
diska bezpečnosti .

Čo však neobíde kežmarsky 
Hasičský a  záchranný zbor je 
oceňovanie najlepších. Medai-
lu za službu  v Hasičskom a zá-
chrannom zbore dostanú prap. 
Pavol Kaňuk, medailu 2. stupňa 
za 25 odslúžených rokov a  mjr. 
Dušan Znanec medailu 3. stup-
ňa za odslúžených 13 rokov. Po-
výšení do vyššej hodnosti budú 
ppor. Maroš Vaverčák a  npor. 
Štefan Britanec za mimoriadne 
nasadenie, konkrétne za likvi-
dáciu požiaru v roku 2016 v Ihľa-
noch. Ocenenia preberú na Kraj-
skom riaditeľstve Hasičského 
a záchranného zboru v Prešove 
24. mája.

Ako nás informoval plk. Ju-
raj Kolodzej, riaditeľ Okresného 
riaditeľstva požiarneho zboru 
v  Kežmarku, požiarnici majú 
stále dosť práce. Vlani mali 440 
výjazdov, z  čoho priamo o  po-
žiare šlo v  140 prípadoch, 135 
výjazdov bolo k  dopravným 
nehodám a  ostatné boli rôz-
ne iné udalosti, ako napríklad 
technická pomoc. Tento rok je 
horší, zatiaľ je viac výjazdov, 
zrejme preto, lebo vlaňajšia jar 
bola daždivejšia. Teraz je sucho 
a enormne narástol počet výjaz-
dov. Denne je ich aj 5 – 6 hlavne 
vďaka nezodpovednému vypa-
ľovaniu suchej trávy. -sedl-

Otázka: Chcem reagovať na 
situáciu s parkovaním na ulici 
Záhradná 7. Ako šofér nechcem 
riešiť nedostatok miest na par-
kovanie, ale ako matka chcem 
podať podnet na riešenie tohto 
donedávna zeleného miesta. Je 
mi jasné, že ľudia nemajú kde 
parkovať, ale nemyslím si, že by 
to mali robiť na miestach, ktoré 
ako jedny z  mála, ešte využívajú 
deti na spoločné hry. Toto miesto 
pred panelákmi bolo donedávna 
cele trávnaté, vždy sa tam hrali 
deti z okolitých panelákov a bol 
to skutočne krásny priestor pre 
futbal, volejbal, bedminton a po-
dobne. Teraz, ako je vidno aj na 
foto, sa z tohto miesta pomaly 
stáva parkovisko. Vo večerných 
hodinách je trávnatá plocha zapl-

nená autami. Chcem vás poprosiť 
o  stanovisko, pomoc a nájdenie 
riešenia, aby táto trávnatá plocha 
ostala naďalej miestom pre rodiny 
s deťmi a nie miestom pre autá. 
Neberme zeleň z aj tak jedného 
z mála (ak nie jediného naozaj ze-
leného) sídliska v Kežmarku.

Odpoveď: Dobrý deň, ako 
potvrdzuje aj priložená fotodoku-
mentácia, nároky na statickú do-
pravu sa zvyšujú a s parkovaním 
na sídliskách začína byť čoraz väčší 
problém. Áut pribúda, priestorové 
podmienky územia sú obmedze-
né, a tak si riešia občania parko-
vanie častokrát na úkor zelene, 
čo je nevyhovujúci stav. Uvedená 
plocha ale   nie je určená pre par-
kovanie motorových vozidiel, ani 

mesto nemá zámer upraviť ju na 
parkovisko. Pokiaľ občania parku-
jú na trávnatej ploche, porušujú 
platné VZN č. 8/2010 čl. 4 písm. 
e O udržiavaní čistoty, ochrany ze-
lene a údržby verejných priestran-

stiev na území mesta. Odporúčam 
v prípade zistenia takejto situácie 
nahlásiť stav mestskej polícii, ktorá 
to následne bude riešiť.

 Ing. Eva Kelbelová,
 MsÚ Kežmarok

Podnet od občanov

Štvrtého mája všetci hasiči na Slovensku budú oslavovať sviatok 
svojho patróna sv. Floriána. S týmto dňom je spojených viacero ak-
cií, ktoré sa vykonávajú v rámci hasičského záchranného zboru. 

Počet výjazdov vzrástol

Aj takto sa parkuje...

Naši požiarnici majú moderný vozový park, v ich areáli však nájdete aj kúsok histórie.
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„Na Slovensku žije viac ako 
400-tisíc Rómov, čo je desatina 
obyvateľstva. Mnohokrát počú-
vame, čo spraviť, aby sa rómska 
otázka nevnímala ako problém. Tu 
v  Ihľanoch vidíme, že máme rieše-
nie. Toto je presne projekt, ktorý si 
zaslúži našu pozornosť, zaslúži si 
pozornosť nielen kvôli tomu, že do-
sahuje výborné výsledky, ale kvôli 
tomu, že sa dá replikovať aj na ďal-
šie dediny, kde je veľká časť róm-
skej populácie,“ povedal prezident.

Zriaďovateľka odbornej školy 

a  odborného učilišťa Biela voda 
2 Aneta Jurgovianová nám pre-
zradila: „Preferujeme stupňovité 
vzdelávanie, berieme do školy aj 
žiakov, ktorí končia základnú ško-
lu v  nižšom ako 9. ročníku. Sme 
zameraní na remeslá a  služby. 
Pracujeme hlavne v  obciach, kde 
máme elokované pracoviská, kde 
ideme za žiakmi. Spolupracujeme 
s  obcami a  otvárame také učeb-
né odbory, ktoré obce potrebujú. 
V  Ihľanoch momentálne študuje 
52 žiakov v  štyroch učebných od-

boroch: stavebná výroba murár, 
výroba konfekcie,   krajčírky a  ka-
derníčky. Vyberáme učebné odbo-
ry, v  ktorých majú žiaci šancu sa 
zamestnať priamo v obciach alebo 
v rámci okresu. Máme absolventov 
na vysokých školách, ďalší si robia 
pedagogické doplnkové štúdium. 
V rámci školy máme zamestnaných 
aj našich žiakov.“

Aj starosta obce Ján Turek si vy-

soko váži spoluprácu so školou Bie-
la voda. Povedal nám: „Murári, ktorí 
túto školu absolvovali, pracujú 
priamo v obci. Rómovia v Ihľanoch 
sú šikovní a pracovití. Určite z nich 
budú ľudia vhodní do výroby. 
Aj moji predchodcovia sa venovali 
otázke Rómov a  my pokračujeme 
v tom, čo bolo zasiate v minulosti, 
vieme si vyjsť v ústrety.“

 E. Sedláčiková

Vychádzajú si v ústrety

V piatok 7. apríla, v predvečer Medzinárodné-
ho dňa Rómov sme privítali vzácnu návštevu. 
K  sviatku študentom Súkromnej strednej od-
bornej školy Biela voda prišiel zablahoželať 
prezident SR Andrej Kiska. Vybral sa za nimi do 
obce Ihľany, kde je elokované pracovisko školy. 

V utorok 11. apríla sa v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Kežmarku konalo ďalšie zo stretnutí, 
ktoré pripravila občianska iniciatíva Zabudnuté 
Slovensko, čo je skupina nadšencov, ktorí chcú 
dostať na povrch veci, na ktoré sa zabúda. Aj keď 
je iniciatíva otvorená všetkým, je zameraná hlav-
ne na mladých ľudí vo veku od 15 do 25 rokov. 

Stretnutie organizoval redaktor Denníka N An-
drej Bán a zúčastnili sa ho zástupcovia Ústavu pamä-
ti národa, známy neurológ Pavel Traubner a starosta 
Spišského Hrhova Vladimír Ledecký. Témou stretnu-
tia bol extrémizmus, ktorého je dosť v celej Európe. 
Išlo o spoznanie názoru mladých ľudí, konkrétne čo 
vedia o  extrémizme. Zloženie prednášajúcich bolo 
také, lebo prof. Traubner prežil holokaust, Ústav pa-
mäti národa skúma aj túto nespravodlivosť a staros-
ta obce Spišský Hrhov sa stará o komunitu Rómov. 
Snaží sa im ukázať silu príkladov, čo sa dá s  týmito 
ľuďmi urobiť. Nepríjemnú, hustú atmosféru, ktorú 
vyvolala veľká skupina členov Ľudovej strany Naše 
Slovensko, ešte viac rozbúrilo vystúpenie Eleonóry 
Levickej, pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny z Kežmarku. Opýtali sme sa jej, ako vidí s od-
stupom času toto stretnutie.

„Išla som tam, lebo sa zaujímam o dianie a život 
v našom meste. Nemala som v úmysle zapájať sa do 
debaty a nemala som pripravenú otázku, za čo ma 
vypískali. Zaujala ma nevraživosť, ktorú bolo cítiť. 
Vôbec ma nenapadlo, že tam budú v hojnom počte 

zastúpení členovia Ľudovej strany Naše Slovensko. 
Apelovala som na to, aby sme sa spojili, lebo na 
Slovensku je veľa nespravodlivosti, aby sme rieši-
li nespravodlivosť a  nie komunity ľudí. Aby sme sa 
spojili v  prospech občana, v  prospech spoločnosti. 
Keď sa bude rozsievať nenávisť, keď budeme hľadať 
nepriateľov v Rómoch či bezdomovcoch, je to stra-
tená energia a naše emócie sa môžu tak vyhrotiť, že 
začneme na seba vzájomne útočiť.

Robím s komunitou Rómov. Nevravím, že nieke-
dy nevytočia aj mňa, ale vždy sa snažím brať človeka 
takého, aký je. Ďakujem Bohu, že som sa narodila 
mojim rodičom v prostredí, ktoré ma formovalo, tva-
rovalo. Keby sme sa všetci narodili v nejakej chatrči, 
kde nie je voda, kde nie je elektrina, akí by sme boli? 
Treba vychovávať ľudí z  biednych pomerov, veď 
každý si zaslúži mať lepší život. Zastrašovanie nie je 
cesta. To sa týka celej našej spoločnosti. Nestačí, že 
máme terénnych pracovníkov len cez národné pro-
jekty. Toto je výzva pre akékoľvek cirkví, ktoré majú 
dosah na formovanie osobnosti, možno aj pre nezis-
kové organizácie. Bolo minutých veľa peňazí na rie-
šenie rómskej problematiky, ale keby im boli dané, 
už by tu nemali byť žiadne osady. Na druhej strane, 
venujme sa tým ľuďom, ktorí o to stoja. Smutné je, 
že už ani naša mládež nechce pracovať. Zo zákona, 
keď im ponúkneme prácu, nemôžu odmietnuť. Ale 
najskôr si vypočujeme nadávky, krik, mnohí sú ag-
resívni.

Róm, keď sa mu človek venuje s úctou, je vďač-

ný. Stále si myslím a  tento názor prejavil aj staros-
ta Spišského Hrhova, že sa dá s  nimi pracovať, ale 
v  rámci obce sa musia všetci spojiť. Keď pomôžu 
tejto skupine, aj sami sebe pomôžu. Aj v  obci Krí-
žová Ves sú krásne aktivity, ale keby nemal záujem 
starosta, tak rómska komunita sama nič nespraví. 
Aj v Kežmarku sa Rómom veľmi venujeme, v akčnom 
pláne je niekoľko aktivít zameraných na riešenie 
rómskej otázky. Mnoho ľudí má pomýlené predsta-
vy, že Róm berie dávky. Nie každá rodina berie dáv-
ky. Tvrdé pravidlá sú dané zákonom, nikto z  nás si 
nedovolí porušiť ich. 

Myslím si, že za extrémizmus je niekto zodpo-
vedný, lebo je tu živná pôda. Už Mária Terézia mala 
problémy s  Cigánmi. Kočovný národ sme chceli 
domestifikovať. Ale treba počúvať čo chcú. Možno 
nepotrebujú k životu byty a bytovky, ale potrebujú 
otvorený oheň, potrebujú sa zgrupovať. Poznám aj 
takých Rómov, ktorí žijú na sídlisku, majú krásne za-
riadené byty, snažia sa. Často je ale problém s našimi 
rodinami, sú neprispôsobivé, zneužívajú, že majú 
nájomné byty, zgrupujú sa, je tam alkoholizmus, ná-
silie, často trpia deti vo vlastných rodinách.

Mladí ľudia majú pokrivené názory. Vedia, že sa 
chcú mať dobre. Ale už fakt, že mať sa dobre zna-
mená poctivo pracovať, že si treba vedieť peniažky 
rozdeliť a  ak si niečo chcem kúpiť, musím sa inde 
uskromniť, to im akosi uniká. Mladí ľudia potrebujú 
vidieť, že nemôžu mať všetko, nemôžu to mať naraz 
a treba im otočiť pyramídu hodnôt. Je dôležité po-
znať našu minulosť, vedieť, čo sme ako národ preži-
li. Je potrebné, aby sme vedeli čo bol holokaust, že 
ľudia nesmierne trpeli počas vojny, že koncentračné 
tábory existovali.“ Emília Sedláčiková

Extrémizmus - veľká hrozba

Prezident SR Andrej Kiska sa pristavil aj pri budúcich krajčírkach.
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UNESCO

Čo je to UNESCO?
V  preklade Organizácia Spo-

jených národov pre vzdelávanie, 
vedu a kultúru, je medzinárod-
nou organizáciou, ktorá vznikla 
ako odpoveď na dve svetové 
vojny. So sebou priniesli obete 
na životoch, hlad, spúšť a  ruiny. 
UNESCO vzniklo v roku 1945. 
Slovenská republika sa stala jej 
členom po rozpade Českoslo-
venska 9. februára v roku 1993. 

Kultúrne aj prírodné
pamiatky
Medzi pamiatky UNESCO sa 

na Slovensku radia:
 Karpatské bukové pralesy 

a staré bukové lesy Nemecka 
(ide o sústavu území na  slo-
venskej  a  ukrajinskej  stra-
ne Karpát a aj v Nemecku),

 Jaskyne Slovenského a Aggte-
lekského krasu, kde patrí na-
príklad Dobšinská ľadová jas-
kyňa, jaskyňa Domica a ďalšie,

 Drevené chrámy v slovenskej 
časti Karpatského oblúka, tu 
patrí aj kežmarský drevený 
evanjelický artikulárny kostol,

 Historické jadro mesta Barde-
jov,

 Rezervácia ľudovej architek-
túry Vlkolínec,

 Levoča, Spišský hrad a pa-
miatky okolia,

 Banská Štiavnica a technické 
pamiatky okolia.

 
Nenápadný zvonku,
krásny zvnútra
Vráťme sa však do Kežmarku. 

Mnohí vieme, že ten zvonku ne-
nápadný kostol v  parku medzi 
lýceom a  majestátnym červe-
ným Evanjelickým kostolom je 
zapísaný medzi výnimočné pa-
miatky UNESCO. Dodnes sa na 
Slovensku zachovalo približne 
päťdesiat drevených sakrálnych 
stavieb a  do Zoznamu svetové-
ho dedičstva bolo zapísaných 
osem z nich a jedna zvonica.

Čím je pre UNESCO výnimoč-
ný? Je celý postavený z  dreva. 
Keďže sa chrám staval v časoch 
náboženskej neslobody pro-
testantov, aj klince museli byť 
drevené. Mohli ho postaviť iba 
mimo hradieb slobodných krá-
ľovských miest a len z nákladov 
cirkvi. Okrem tejto unikátnej 
vlastnosti láka turistov aj svojimi 
krásnymi maľbami zdobiacimi 
strop a  čiastočnej bočné steny. 
Pre svoju krásu si ho k  natáča-
niu rozprávky Perinbaba vybral 
v 80. rokoch aj režisér Jakubisko. 
Kostol sa oplatí vidieť na vlastné 
oči.

Aj Hotelová akadémia 
V päťdesiatych rokoch minu-

lého storočia organizácia UNE-
SCO spustila v 33 školách v  15 
krajinách sveta program pridru-
žených škôl. Cieľom bolo pod-

poriť účasť škôl na vzdelávaní 
v ľudskej, etickej a kultúrnej ob-
lasti. V súčasnosti je do projektu 
Pridružených škôl zapojených 
26 škôl zo Slovenska, medzi 
nimi aj Hotelová akadémia Otta 
Brucknera. Celkovo tu participu-
je 7 900 inštitúcií.

Čomu sa UNESCO
venuje?
Význam organizácie UNES-

CO zasahuje do rôznych oblastí. 
Prevažne ju vnímame v súvislos-
ti s  cestovným ruchom. Medzi 
jej ciele patrí tiež posilňovanie 
mieru, vzdelávania a porozume-

nia medzi národmi. Myšlienku 
chrániť, podporovať a odovzdá-
vať dedičstvo národov chce šíriť 
aj v  budúcom období. Jej prio-
ritou je tiež podporovať kreati-
vitu a rozmanitosť kultúrnych 
prejavov, či podporovať slobo-
du prejavu, rozvoj médií a uni-
verzálny prístup k informáciám 
a vedomostiam. Vedeli ste, že 
UNESCO pôsobiace na Sloven-
sku je organizátorom Olympiá-
dy ľudských práv a vydavateľom 
brožúrky o boji proti násilnému 
extrémizmu? Mnohí v súčasnej 

náročnej geopolitickej situácii 
určite ocenia mierové aktivity 
tejto organizácie.

Buďme pyšní a hovorme
o našich pokladoch
V  Kežmarku máme množ-

stvo významných historických 
pamiatok. Môžeme sa pýšiť vý-
nimočným mestským hradom 
(na Spiši sa v úplnej podobe za-
choval ako jediný), ale aj prvou 
nemariánskou bazilikou na Slo-
vensku – Bazilikou minor Svä-
tého Kríža. V kežmarskom lýceu 
študovalo množstvo známych 
literátov,  básnikov, lekárov, filo-

zofov a ďalších osobností. Dnes 
je lýceum jednou z najväčších 
historických školských knižníc 
v strednej Európe. Krásnych pa-
miatok tu máme ešte oveľa viac. 
Krátke informácie o nich nájdete 
napríklad aj na http://www.kez-
marok.sk/navstevnik/pamiatky.
htm. Dychtivejším po histórii 
poskytne výklad turistický sprie-
vodca z informačnej agentúry. 
Kežmarčania, buďme „pyšní“, 
veď máme na to právo.

 
 Zuzana Šlosárová

Až dve UNESCO inštitúcie v Kežmarku

O artikulárnom kostole ako pamiatke UNESCO 
zrejme väčšina Kežmarčanov vie. No málokto 
z nás tuší, že tu máme ešte jednu inštitúciu spo-
lupracujúcu s touto unikátnou organizáciou.

Zdroj: www.kezmarok.sk

Zdroj www.unesco-slovakia.sk, zdroj údajov: internet

Hotelová akadémia.  Foto: -bel-
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Riaditeľka Materskej školy Karola Kuzmányho 41, Kežmarok
vyhlasuje

Zápis detí do MŠ
MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom do 2 do 6 rokov 

(prípadne deťom s odloženou školskou  dochádzkou) v zmysle platnej legislatívy 

do MŠ sa prijíma dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného 
zástupcu a lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa 

v zrekonštruovanej budove MŠ vybavenej modernou digitálnou technikou, dostatkom kvalitných pomócok a hračiek
pod vedením kvalifikovaných pedagógov, :poskytujeme aktivity na všestranný rozvoj dieťaťa, individuálny prístup,

dostatok priestoru na hranie, zdravé a kvalitné stravovanie, 

spolupracujeme so ZŠ Dr. D. Fischera, GrundSchule Hradné námestie, ZŠ Nižná brána, ZŠ Svatého Kríža,
Mestskou knižnicou, ZUŠ, MsKS, Múzeum Kežmarok, CVČ a CPPPaP 

umožňujeme spoluprácu logopéda a rodičov pri náprave výslovnosti reči a špeciálneho pedagóga
na včasné zachytenie čiastkových vývinových deficitov vo veku od 3 do 6 rokov 

v spolupráci so ZUŠ Petržalská 21 poskytujeme záujmové krúžky vo výtvarnom, tanečnom a dramatickom odbore 

organizujeme Školu v prírode s bohatým paťdňovým animačným programom
v budúcnosti plánujeme organizovať Plavecký a Lyžiarsky kurz v spolupráci s odbornými inštruktormi 

organizujeme tematické týždne v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu k témam:
Zdravá výživa a moje telo, Zdravý životný štýl, Pohyb a šport 

ako škola sme zapojení do spoločenských programov Skolské ovocie a Skolské mlieko

prezentujeme sa na kultúrno - spoločenských podujatiach mesta, regiónu

Tel.: 052/4568724, e-mail: mskuzmanyRokk@centrum.sk
www.mskuzmanyhokk@edupage.sk

od
15.2.2017

do
31.5.2017

Sme materská škola poskytujúca predprimárne vzdelávanie.
Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu 

 „Farebný svet dúhy“

Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok

Ktorý je zameraný: Na regionálnu výchovu a podporu ľudových
tradícií a kultúry mesta Kežmarok, na podporu zdravého životného štýlu,
čím vedieme deti k ochrane svojho zdravia i zdravia iných a športu, na environmentálnu
výchovu, prostredníctvom ktorej budujeme u detí vzťah k prírode a prostrediu. 

Od roku 2016 pracujeme ako Zelená škola.  
Materská škola je situovaná do prekrásneho prostredia bez hluku a exhalátov.
Školský dvor má mnoho ihličnatých a listnatých stromov. 

Ponúkame pre deti:
Školu rodinného typu, citový, profesionálny prístup k deťom,

kvalifikovaných pedagógov, pozitívnu klímu v zmodernizovaných  priestoroch,
veľa hračiek, digitálnej techniky a kníh. 

Logopedickú intervenciu v spolupráci s CPPPaP v KK, možnosť výučby
anglického jazyka v spolupráci so školou WATTS ENGLISCH.

Návštevu výtvarného odboru v spolupráci so ZUŠ Antona Cígera v KK. 
Zdravo vyváženú stravu obohatenú o školské mlieko a školské ovocie a zeleninu.

Účasť detí v súčasných projektoch Zelená škola a DentalAlarm
Organizujeme pre deti  
Školu v prírode pre 5-6 ročné deti a výlety 
Literárne podujatie „Malý recitátorik“, dramatizácie  „Kde bolo, tam bolo“ a spev ľudovej piesne
„Jarné vtáča.“ 
Športové podujatia v MŠ – všestranný trojboj, bicyklovanie, turistické vychádzky,
sánkovanie Detskú Olympiádu v meste, futbalové turnaje, návštevu telocvične a fitnes centier.
Spolupracujeme: 
S inštitúciami mesta Kežmarok, Základnými a materskými školami, SPV Kežmarok a iné 
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materské školy

Sme materská škola poskytujúca predprimárne vzdelávanie. 
Pracujeme pomocou Školského vzdelávacieho programu Slimáčikova záhrada,
zameraného na dosiahnutie optimálnej úrovne rozvoja osobnosti dieťaťa ako základ pripravenosti pre 
školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti.  Výchovnovzdelávací proces zabezpečujú 
vysokokvalifikované učiteľky. Máme aj učiteľku so štátnou skúškou anglického jazyka,
ktorá rozvíja u detí začiatky cudzieho (anglického) jazyka.

Prostredníctvom aktívneho počúvania klasickej hudby rozvíjame u detí: hudobnosť, 
sluchové vnímanie, sluchovú predstavivosť, hudobnú pamäť
a pozitívny vzťah k hudbe. Dramatizáciou jednotlivých skladieb zdokonaľujeme
u detí koncentráciu, disciplínu, sebaovládanie, citovosť, fantáziu a predstavivosť. 

Prostredníctvom veľkého počtu pohybových
aktivít rozvíjame perceptuálno-motorickú stránku

osobnosti dieťaťa. 

Rozvíjame environmentálne povedomie dieťaťa
cez každodenné pozorovanie, skúmanie a prežívanie

procesov tak, aby dokázalo vnímať a  pomáhať prírode,
správať sa k nej ohľaduplne a citlivo. 

Pestujeme u detí pozitívnych vzťah k ľudovým tradíciám, 
k ľudovým tancom a spevu, a tým sa snažíme deti

oboznamovať s kultúrou našej krajiny. 

Snažíme sa budovať pozitívny vzťah medzi učiteľom, dieťaťom 
a rodičmi. Na základe toho organizujeme „Deň rodiny a školy“, kde 

rodičia majú možnosť na vlastnej koži vyskúšať si rolu svojho dieťaťa 
v rôznych vzdelávacích aktivitách, vidieť prístup

a komunikáciu učiteliek. 

Poskytujeme priestor na výučbu anglického jazyka metódou Helen 
Doron a výučbu anglického jazyka Wattsenglisch for children. 

Sme organizátormi celookresnej z dravotno-výchovnej súťaže Evička nám ochorela
(17. ročník), pomocou ktorej podnecujeme deti k uvedomeniu si hodnoty zdravia
a významu starostlivosti o svoje zdravie. 

Sme zapojení do celosvetového projektu Zippyho kamaráti, prostredníctvom 
ktorého sa snažíme predchádzať agresívnemu správaniu u detí. Pomocou 
cielených aktivít rozvíjame u detí schopnosť vyjadriť svoje emócie, rozvíjame 
schopnosť spolupráce, solidarity, súcitu, obetavosti, tolerancie a empatie. 

Formujeme pozitívny vzťah k literatúre, ktorý reprezentujeme 
v recitátorskej súťaži Malý recitátorik. 

Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok

V našej výchovno-vzdelávacej práci deťom poskytujeme: 

Viac zaujímavostí  sa dozviete na www.msmoziarska.sk      Kontakt: e-mail: msmoziarska@gmail.com ; mobil: 0911 010 154

V školskom roku 2017/2018 vás radi privítame v  nových 
priestoroch ZŠ Nižná brána 8 zriadených pre materskú školu. 

Kopkášová Jarmila riaditeľka MŠ Severná 5 

Materská škola Severná 5 

Pohybové aktivity, zdravý životný štýl, regionálna kultúra, všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa,
prevádzka od 6.00 do 16.30, profesionálna starostlivosť, tvorivé dielne, zážitkové učenie, priestor

pre kreativitu, krúžkovú činnosť, logopedickú starostlivosť priamo v priestoroch školy,
vybavenie modernou digitálnou technikou, učebnými pomôckami, nové materiálne

vybavenie učební, aktivizujúce metódy a formy vzdelávania,
moderné športoviská, detské ihrisko, školské stravovanie,
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Máj názov podujatia organizátor

1. 5.
Detské cyklistické preteky 
-detská Východ road liga

pre deti od 0-14 rokov, pre 
MTB bicykle

Jozef Potok - 0905 218 712, 
jozefpotokarex@gmail.com

2.5.-26.5.

S vďakou našim
mamám

Výstava - 9.ročník celokraj-
skej výstavy prác žiakov 
špeciálnych škôl, Výstavná 
sień Barónka, Hlavné nám. 
46, v prac.dňoch

Mestské kultúrne stredisko 
v Kežmarku, Starý trh 46, 
052/452 21 65, programy@
mskskezmarok.sk

4. 5.

TRIO IMPRESSION 
- 42. ročník Kežmarskej 
hudobnej jari

Koncert klasickej hudby 
v ZUŠ A.Cígera, Hviezdosla-
vova ul.12 o 18.30 h

Mestské kultúrne stredisko 
v Kežmarku, Starý trh 46, 
052/452 21 65, programy@
mskskezmarok.sk

7.5.

Otvorenie letnej
turistickej sezóny

Spoločenské podujatia pre 
širokú verejnosť na nádvorí 
hradu  a v centre mesta Kež-
marok. Otvorenie o 13.00 h 
na hradnom nádvorí

Múzeum v Kežmarku, 052 428 
00 72, lektori@kezmarok.com, 
Msú Kežmarok-marketing@
kezmarok.sk, 0905 744 162

10. 5.

Noc literatúry- verejné
čítanie európskej
literatúry

Čítanie pre verejnosť a ho-
telových hostí na miestach: 
Hotel Hviezdoslav, hrad, 
Galéria u Anjela, Lýceum, 
Paulínsky kostol

Hotel Hviezdoslav, Hlavné 
námestie 95/49, t.č. 52/ 788 75 
75, info@hotelhviezdoslav.sk

12.5.-13.7.
Peter Uchnár Výstava - Galéria u anjela, 

Starý trh 53, Kežmarok
Galéria u anjela, 52 /452 21 53, 
galeriauanjela@gmail.com

14. 5. 

Oslava Dňa matiek Kultúrny program, vystú-
penia kežmarských škôl, 
súborov a skupín, Hlavné 
námestie, javisko pri radnici 
o 14.00 h

Mestské kultúrne stredisko 
v Kežmarku, Starý trh 46, 
052/452 21 65, programy@
mskskezmarok.sk

15. 5.-26. 5.

Výstava maturitných
prác 

Výstava maturitných prác 
študentov SUŠ Slavkovská, 
Výstavná sień Barónka,Hlav-
né nám. 46, v prac.dňoch

Mestské kultúrne stredisko 
v Kežmarku, Starý trh 46, 
052/452 21 65, programy@
mskskezmarok.sk

18.5.

Medzníky II.svetovej vojny Vedomostná súťaž 
(10.ročník) pre žiakov ZŠ 
a 8-ročných gymázií okresov 
Poprad a Kežmarok, Múze-
um hrad

Slovenský zväz protifašistic-
kých bojovníkov OV Poprad,-
tel. 0903 990 106, Múzeum 
v Kežmarku, 052 428 00 72, 
lektori@kezmarok.com

18. 5.

Medzinárodný
deň Múzeí

Tajomstvo hrobiek čínskych 
cisárov-prednáška, poduja-
tie pre širokú verejnosť, 
v podkrovných priestoroch 
hradu

Múzeum v Kežmarku, 052 428 
00 72, lektori@kezmarok.com

19. 5.

Sláčikový orchester ZUŠ 
A.Cígera - 42. ročník
Kežmarskej hudobnej jari

Koncert klasickej hudby, 
Mariánsky kostol, Hradné 
námestie o 18.30h

Mestské kultúrne stredisko 
v Kežmarku, Starý trh 46, 
052/452 21 65, programy@
mskskezmarok.sk

29.5.-1.6.
Čarovná flauta
 Rozprávka na hrade

Nezabudnuteľný rozprávko-
vý príbeh v podaní  exTeatra 
z Ľubice v priestroch hradu 

Múzeum v Kežmarku, 052 428 
00 72, lektori@kezmarok.com

26. 5.

Mafiánske historky Divadelné predstavenie, 
Mestské kultúrne stredisko, 
Starý trh 46 o 19.00 h

Mestské kultúrne stredisko 
v Kežmarku, Starý trh 46, 
052/452 21 65, programy@
mskskezmarok.sk

27.5.

30.ročník Ľanový kvietok 
OPEN 2017

Bodovacia súťaž v štandard-
ných a latinskoamerických 
tancoch pre deti, juniorov 
a dospelých o Pohár primá-
tora mesta Kežmarok OPEN 
s medzinárodnou účasťou,  
DEŇ DETI, Hobby súťaž  
2017. Miesto: Športová hala 
V.Jančeka

TŠC TEMPO MŠK Kežmarok, 
Getrtúda Scholzová - 0905 199 
313 tsctempokk@centrum.sk

28.5.

LOMIDREVO
- Rozprávková nedeľa

Rozprávka - divadelné pred-
stavenie pre deti v MsKS, 
Starý trh 46 o 16.00 h

Mestské kultúrne stredisko 
v Kežmarku, Starý trh 46, 
052/452 21 65, programy@
mskskezmarok.sk

Kalendár podujatí

Horúce tipy
4.  – 5. 5. (štvrtok, piatok) o 19.00 – 2D,
6. – 7. 5. (sobota, nedeľa) o 19.00 – 3D
Strážcovia Galaxie 2
(akčný/fantasy/komédia, USA, 2017, 136 min,
titulky, MP12+, 3,50/5,50 €)

27. – 28. 5. (štvrtok, piatok) o 19.00 
Piráti Karibiku: Salazarova pomsta
(dobrodružný/akčný, USA, 2017, 135 min, titulky, MP12+, 3,50 €)

Detské kino
6. – 7. 5. (sobota, nedeľa) o 17.00
Šmolkovia: Zabudnutá dedinka
(animovaný, USA, 2017, 87 min, dabing, MP, 3,50 €)

13. – 14. 5. (sobota, nedeľa) o 17.00
Baby šéf
(animovaná komédia, USA, 2017, 97 min, dabing, MP, 3,50 €)

20. – 21. 5. (sobota, nedeľa) o 17.00
Deep: Dobrodružstvo pod hladinou
(animovaná komédia, Španielsko, 2017, 92 min, dabing,
MP, 3,50 €)

Filmový klub
1. 5. (pondelok) 
Hitchcock/Truffaut
(dokument, Franc./USA, 2015, 79 min, titulky,
MP15+, 3,50/2 €)

3. 5. (streda) – Ozveny Týždňa slovenského filmu
Richard Müller: Nespoznaný
(dokument, SR/ČR, 2016, 88 min, pôvodné znenie, MP12+, 2 €)

8. 5. (pondelok)
Viva
(dráma, Írsko/Kuba, 2015, 100 min, titulky, MP15+, 3,50/2 €)

11. 4. (štvrtok) o 19.00
Diera v hlave
(dokumentárna esej, SR/ČR, 2016, 90 min,
pôvodné znenie + titulky, MP15+, 3,50/2 €)
Film uvedie režisér Robert Kirchhoff

15. 5. (pondelok)
Muž menom Ove
(dráma/komédia, Švédsko, 2015, 116 min, titulky,
MP12+, 3,50/2 €)

22. 5. (pondelok)
Agnus Dei
(dráma, Franc./Poľ., 2016, 115 min, titulky, MP15+, 3,50/2 €)

29. 5. (pondelok)
Vlk z Královských Vinohrad
(dráma/komédia, ČR/SR/Franc., 2016, 68 min, pôvodné znenie,
MP12+, 3,50/2 €)

PROGRAM KINA                

MÁ J 2017
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Takou je aj súťaž, ktorú or-
ganizuje SUŠ v  Kežmarku pod 
záštitou Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a  športu SR. 
Pod názvom „Moje (ne)istoty“, 
v  ktorej získala Tatiana Loren-
covičová 1. miesto (vo svojej 
kategórii) a  Alexandra Vroc-
lavjaková čestné uznanie.

Duchovný a  umelecký od-
kaz Banskoštiavnickej Kalvárie 
je názov súťaže, ktorej hlavným 
poslaním je vzbudzovať v  de-
ťoch a  mládeži, kladný vzťah 
ku kultúrnemu a duchovnému 
dedičstvu. V nej sme získali tie-

to ocenenia: 1. miesto Nina Gu-
lašiová, 2. Júlia Benková, čestné 
uznanie Veronika Findoráková.

Veľkonočné a  jarné zvyky 
na pohľadnici organizuje ZUŠ 
Myjava s  cieľom podporiť veľ-
ké množstvo zvykov obdobia 
od jarnej rovnodennosti po 
vyvrcholenie na Veľkonočný 
pondelok, zvyky a obyčaje, vy-
konávané na zabezpečenie bo-
hatej úrody a podporu zdravia 
a krásy. V 1. kategórii vyhodno-
tili práce žiakov: 2. cenu získal 
Daniel Zelina, 3. Adam Šulej. 
V  2. kategórii má 1. cenu Lea 

Svocáková a 2. Štefan Boršoš. 
Bienále figurálnej kresby 

a  maľby 2017 - V. ročník celo-
slovenskej výtvarnej súťaže 
v Trenčíne pre základné a stred-
né umelecké školy. Súťaž za-
meraná na stvárnenie ľudskej 
postavy v médiu kresby a maľ-
by. Výsledky: 1. miesto patrí 
Naďi Méreyovej (7 rokov), Patrí-
cia Bekešová (8 rokov) čestné 
uznanie, Dominika Vojtičková 
(6 rokov) I. kat., 3. miesto Sa-
bína Perignatová II.kat., čestné 
uznanie Anna Kubalová III. kat.

Ríša fantázie - V. ročník me-
dzinárodnej detskej výtvarnej 
súťaže v  Lučenci: I. kategória: 

1. miesto Júlia Benková, III. 
kat. 1. miesto Sofia Trošanová, 
3. miesto Anna Kubalová, čest-
né uznanie Alexandra Semaňá-
ková, IV. kat. 1. miesto Amália 
Hofmannová

Oceneným blahoželáme, 
prajeme im veľa úspechov 
v ich ďalšej umeleckej činnosti. 
Ostatným mladým výtvarní-
kom prajem zase veľa inšpirá-
cie, tvorivosti a radosti z tvorby, 
ktorá by mala byť motiváciou 
nielen pre nich samých, ale aj 
pre nás dospelých.

  
 Gabriela Kornajová,
 ZUŠ A. Cígera v Kežmarku

Naša spoločnosť si váži peda-
gógov. Na konci marca, presne 
28. im venuje Deň učiteľov. To 
je príležitosť, aby ocenila prá-
cu najlepších. Vzácnym hosťom 
pekného podujatia bola najstar-
šia žijúca učiteľka v  meste pani 
Darinka Nevická, ktorá oslávila 
už 94. narodeniny. Všetkých milo 
prekvapila, keď predniesla z  pa-
mäti báseň.

Oceňovaní učitelia boli rozde-
lení do troch kategórií. Najskôr 
to boli učiteľky materských škôl, 
kde poďakovanie patrilo M. Kriš-
šákovej, E. Malinovej, S. Leščin-
skej, Ž. Haniskovej, E. Lizákovej, 
J. Kopkášovej, A. Gurovej a Z. Ma-
zuchovej. 

Zo základných škôl patrí naša 
vďaka: S. Gemzovej, E. Jankuro-
vej, Š. Mrozekovej, M. Suchán-

kovej, J. Kriakovej,  L. Joppovej, 
I. Cermanovej, J. Lackovej a  D. 
Demkovej.

Centrum voľného času si vy-
soko váži prácu V. Mikšu, Ľ. Koval-
ského, R. Nováka  ZUŠ A. Cígera 

ďakuje V. Joppovej, G. Kornajovej 
a  E. Šavelovej, ZUŠ Petržalská 
ocenila S. Mlynarczyk, Ľ. Chláde-
ka a  P. Pavlička, ktorí sa deťom 
venujú v  rôznych záujmových 
krúžkoch. -sedl-

Patrí vám naše uznanie

Okrem rodičov sa na formovaní mladého člo-
veka podieľa aj škola. Žiaľ, často sa stáva, že na 
výchovu zostáva len učiteľ, rodičia naháňajú 
iné hodnoty a na deti akosi nezostáva čas. Po-
tom už len od učiteľa závisí, či sa z dieťaťa stane 
zodpovedný jedinec, či bude mať rád jednotli-
vé predmety, či neskôr sám dokáže existovať 
a vychovávať svoje vlastné potomstvo.

Darinka Nevická

Marec bol pre výtvarníkov zo ZUŠ A. Cígera 
mimoriadne úspešný. Na súťažiach v tomto 
odbore je zaujímavé, že deti od predškol-
ského veku až po žiakov deviatych ročníkov 
základných škôl sú skutočne citlivé a vníma-
vé voči okolitému svetu, ktorý vidia nádher-
ne farebný. Preto súťaže výtvarnej tvorby sú 
posolstvom výchovy a formovania duší detí 
pozitívnym smerom.

Pekné ocenenia

Ocenené Nina Gulašiová, Júlia Benková a Veronika Findoráková.
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Včasná intervencia – nová sociálna služba
poskytovaná v CSS Kežmarok

Každé dieťa je darom 
pre rodinu a  radosťou 
pre svojich rodičov. 
Narodenie dieťaťa so 
zdravotným postihnu-
tím je veľmi závažným 
zásahom do systému 
fungovania každej 
rodiny. Preto chceme 
byť týmto rodinám 
nápomocní a  po-
skytnúť im pomoc 

a podporu pri zvládnutí tejto 
náročnej situácie. 

Centrum sociálnych služieb Kežmarok začalo koncom minulého 
roka poskytovať novú sociálnu službu – včasnú intervenciu.

Čo je včasná intervencia? 
Poskytovanie sociálnej služby upravuje Zákon č. 448/2008 o sociálnych 

službách v § 33. Cieľovou skupinou sú rodiny s deťmi s mentálnym postih-
nutím, telesným postihnutím alebo ktorých vývoj je ohrozený v  dôsledku 
nepriaznivej sociálnej situácie vo veku od 0 – 7 rokov. 

Momentálne sa služba poskytuje piatim zdravotne postihnutým deťom 
a  ich rodinám. S  dieťaťom a  jeho rodinou pracuje multidisciplinárny tím 
odborníkov v zložení – sociálny pracovník, špeciálny pedagóg, psychológ, 
fyzioterapeut. 

Služba je poskytovaná terénnou formou v  rodinnom prostredí, pričom 

rešpektujeme súkromie klientov alebo ambulantne, kedy má rodina mož-
nosť využiť služby „pod jednou strechou.“ 

V rámci novej sociálnej služby:
- poskytujeme sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu,
 stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa a preventívnu aktivitu 
- zabezpečujeme terapiu snoezelen, canisterapiu, hipoterapiu,
 vodoliečbu a pod. 

Hlavným cieľom novej sociálnej služby je poskytnúť rodine so zdravotne 
postihnutým dieťaťom pomoc a  podporu 
s využitím jej vlastných zdrojov pri začle-
není sa do bežného života v spoločnosti. 

V  prípade záujmu nás môžete kon-
taktovať osobne alebo telefonicky na 
adrese: 

Centrum sociálnych služieb,
Pod lesom 6, Kežmarok
PhDr. Eva Mašteníková, 
riaditeľka CSS Kežmarok
052/452 3630

Mgr. Mária Pastuchová, 
ved.soc.úseku CSS
Kežmarok 0910 902 172 Terapia snoezelen.

Všetkých dvadsaťpäť pred-
školákov z  MŠ Možiarska vy-
stúpilo 5. apríla s  hudobno-
-dramatickým  predstavením 
Sergeja Prokofieva Peter a Vlk. 
Od septembra ich pripravo-
vala učiteľka hudobnej školy 
Ivana Abtová. Kino Iskra bolo 
plné potlesku, či už išlo o pred-

stavenie určené rovesníkom, 
či popoludňajšie pre rodičov 
a  starých rodičov. A  pochva-
la prišla aj z  úst pani učiteľky 
M. Krišákovej, ktorá má pred-
školákov na starosti. Vážnej 
hudbe sa v tejto materskej ško-
le venujú už niekoľko rokov.

 -sedl-

Milé predstavenie

„Som čitateľ, ktorý sa číta-
ním kníh živí,“ povedal nám Ti-
bor Hujdič známy v  detských 
kruhoch pod menom Mrkvič-
ka, ktorý prišiel 30. marca do 
mestskej knižnice, aby deťom 
čítal z  rôznych veselých det-
ských kníh. Prváci a  druháci 
z kežmarských škôl boli skvelé 
publikum, ktoré výborne spo-
lupracovalo, o smiech a zába-
vu nebola núdza. „Mrkvička“ 

začal čítať zaujímavý príbeh, 
ale žiadny nedokončil „pre 
nedostatok času“. Tým vlast-
ne priviedol malého čitateľa 
k  tomu, aby siahol po knihe. 
Možno z  niektorých školáči-
kov aj vďaka takýmto poduja-
tiam vyrastú nadšení čitatelia, 
aj keď pestovať lásku ku kni-
hám by mali začať rodičia už 
od najútlejšieho veku. 

 -sedl-

Temer stovka žiačikov kežmarských základných škôl
bola unesená z čítania T. Hujdiča.

Knižnica plná smiechu

V predstavení nechýbali ani poľovníci.
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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 

Pri tejto príležitosti podpísali mestá 
a  obce spoločné memorandum, ktorého 
cieľom je priblížiť verejnosti tvorbu Maj-
stra Pavla z  Levoče a  dať priestor tradič-
nému a  modernému umeniu. Chcú tiež 
zapojiť domácich a zahraničných umelcov 
a  do kultúrno-spoločenského diania pri-
zvať cirkevné a kultúrne inštitúcie. Do spo-
lupráce sa okrem Kežmarku zapoja Banská 
Bystrica, Liptovský Mikuláš, Chyžné, Stra-
tená, Spišská Nová Ves, Hrabušice, Spišské 
Vlachy, Levoča, Poprad, Ľubica, Mlynica, 
Spišská Belá, Lomnička, Slovenská Ves, 
Lipany, Prešov, Sabinov, Košice, Bardejov 
a Klčov.

Dielo Majstra Pavla sa do povedomia 
verejnosti dostalo najmä po zreštaurovaní 
hlavného oltára farského oltára v  Levoči 

a po výstave jeho prác v roku 1967, 450 ro-
kov od dokončenia oltára. Majster bol nes-
korogotický rezbár a sochár. O jeho živote 
sa vie len málo, lebo levočský mestský ar-
chív vyhorel asi desať rokov po jeho smrti. 
Nezachovala sa ani jedna jeho podobizeň, 
no Majster Pavol sa zvečnil vo svojom die-
le – sedí na oltári po pravej ruke sv. Jakuba.

V  Kežmarku je dielom Majstra Pav-
la plastika ukrižovaného Krista na hlav-
nom oltári v  Bazilike povýšenia Svätého 
kríža. Na Baziliku minor kostol povýšil 
v  roku 1998 pápež Ján Pavol II., ako prvú 
nemarián sku baziliku na Slovensku.

Na počesť 500. výročia dokončenia 
hlavného oltára v Bazilike sv. Jakuba mes-
to Levoča usporiada od 17. do 23. júla sériu 
podujatí, ktoré budú venované Majstrovi. 

Vyvrcholením osláv bude Tajomná Levoča 
v novom dátume 21. a 22. júla a slávnost-
ný galavečer 22. júla.

 -red-

Päťsto rokov diela Majstra Pavla

Kežmarok si spolu s dvadsiatkou miest a obcí v tomto roku 
pripomenie 500 rokov od ukončenia najväčšieho diela Maj-
stra Pavla. Ide o drevený gotický oltár v Bazilike sv. Jakuba 
v Levoči, ktorý je najvyšší na svete.

Súťaž o účasť na turistickom a kultúrnom podujatí 
Lanškrounská kopa 2017 pokračuje druhým kolom.

Vyhodnotenie súťaže bude uverejnené v  Novinách Kež-
marok č. 7/2017. Odoslaním emailu a zapojením sa do súťaže 
súťažiaci vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných úda-
jov pre mesto Kežmarok pre potreby súťaže v dňoch od 1. 4. 
2017 – do 15. 9. 2017. Poskytnutie 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. 

Otázky druhého kola:
 
 1. V ktorom roku získalo mesto Lanškroun právo
  robiť trhy a v aký deň?

 2. Vymenujte aspoň dva historické objekty,
  ktoré sa nachádzajú v centre Lanškrouna.

 3. Z ktorého roku pochádza najstaršia správa
  o začiatkoch lanškrounského rybnikárstva? 

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

V odpovedi uveďte vaše meno, priezvisko,
adresu a kontaktné telefónne číslo.

Naše partnerské mesto

Hlavný oltár v kežmarskej Bazilike minor
Svätého kríža. 
 Foto: Jaroslav Grochola
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Už oddávna ju navštevovali 
bylinkári, pastieri, pytliaci, lov-
ci kamzíkov i  kežmarskí učitelia 
a  študenti. Ako prvá turistka ju 
navštívila v roku 1565 kežmarská 
hradná pani Beata Lasky rodená 
Koscieleska, ktorá si za to vyslúži-
la manželov trest.

Dolina bola stáročiami opra-
dená legendami o  výskyte dra-
hých kameňov a  zlata ukrytých 
v  útrobách nebotyčných hôr 
vtedy nazývaných ako Snežné 
hory. V okolí doliny hľadal pokla-
dy a zlato aj Ján Andrej Papirus, 
ktorý tu niekde na Čiernom štíte 
alebo Jastrabej veži v roku 1771 
zahynul.

K  doline sa viaže známa le-
genda o karbunkule, drahom ka-
meni na Jastrabej veži, ktorého 
lesk a žiaru bolo vidno vraj až do 
Kežmarku. Za karbunkul sa pova-
žuje kremičitanový minerál gra-
nát tmavočevenej farby, ktorý sa 
tu ale vôbec nevyskytuje.

S  dolinou sa historicky spája 
aj baníctvo prekvitajúce v  ob-
dobí 18. storočia, kedy sa tu 
nachádzali banské pracoviská 
Kežmarčanov. O  tom sa  dozve-
dáme hlavne zo starej historickej 
literatúry napr. od J. Buchholtza 
ml., J. Asbótha, Ch. Genersicha, 
S. Webera a  tiež od S. Soko-
lowského, I. Bohuša st. a ďalších. 
Pomaly sa na to zabúda, k čomu 
prispieva aj neúprosný zub času, 
ktorý zahladzuje stopy po tejto 
činnosti. 

Neboli tu však bane ako 
v iných častiach slovenských hôr, 
kde sa po stáročia ťažili medené 
rudy, ale išlo len o malé štôlnič-
ky (kutačky) prieskumného cha-
rakteru, ktoré mali nájsť ložiská 
medenej rudy. V  okolí doliny je 
veľa minerálnych výskytov, ale 
bez praktického významu. Zrud-

nenie má hydrotermálny pôvod 
a  je viazané na tektonické poru-
chy, pukliny a  trhliny vytvorené 
v  granodioritoch (v mladoprvo-
horných hlbinných vyvretých 
horninách), do ktorých neskôr 
z hĺbok zeme prenikli horúce 
roztoky s  obsahom rudných mi-
nerálov a kde vykryštalizovali. 
Vyskytuje sa tu sideritovo-sulfi-
dická mineralizácia zložená zo 
sideritu, ankeritu a  minerálov 
medi – chalkopyritu a  tetraedri-
tu. Dokonca, ako sa uvádza, vy-
skytuje sa tu aj málo zlata. Z ďal-
ších, sekundárnych minerálov je 
tu malachit i  limonit. Zrudnenie 
tvoria tenké i hrubšie žily a väčši-
nou minerálne impregnácie rud-
ných nerastov.

Najvyšším banským praco-
viskom bola Medená kotlina le-
žiaca až pod Lomnickým štítom 
(2 633,8 m n. m.), v ktorej pra-

covalo niekoľko generácií starej 
kežmarskej prospektorskej ro-
diny Fábryovcov. Najznámejší 
z  nich bol Jakub Fábry (1740 – 
1817), ktorý sa zaujímal aj o  jas-
kyne.

Z  doliny na ložisko, kde do-
lovali medenú rudu v  nádeji, že 
tu nájdu aj zlato vystupovali po 
šikmej terénnej rampe Nemec-
kého rebríka na severnej stra-
ne Malého Kežmarského štítu 
(2 614,2 m n. m.). Tou istou ces-
tou aj schádzali s  vyťaženou ru-
dou dole k Zelenému plesu, kde 
ju spracovávali. Bola to veľmi 
ťažká a nebezpečná práca, ktorá 
však   prakticky nepriniesla žiad-
ny úžitok. 

Svedkom po banskej činnosti 
je aj lokalita pod Veľkou Svišťov-
kou (2 037,4), kde sa zachovali tri 
malé štôlne vysekané v  skalna-
tých zrázoch doliny. Jednu z nich 

s  veľkým otvorom je dokonca 
vidieť priamo v „Baníckom žľabe“ 
v  ohybe obojsmerného turistic-
kého chodníka pri výstupe od 
Chaty pri Zelenom plese na Skal-
naté pleso. Štôlničky pochádzajú 
z  obdobia polovice 18. storočia, 
kedy bola založená kežmarský-
mi mešťanmi banská ťažiarska 
spoločnosť. Najväčšia zo štôlni je 
dlhá asi 10 m.

V štôlni sa vraj v časoch proti-
reformácie ukrýval v rokoch 1672 
- 1677 prenasledovaný evanje-
lický farár Šimon Bielek z Hunco-
viec. Štôlňa po ňom dostala oveľa 
neskôr (J. Bárta) pomenovanie 
ako Bielekova jaskyňa. Určite to 
nie je pravda, pretože tu vôbec 
nie sú vhodné podmienky na 
dlhšie prežitie a ani sa tu nenašli 
stopy po jeho pobyte.

Ako sa ukázalo, medenej rudy 
tu bolo málo a nebola ani vhod-
ná na rentabilné dobývanie. A tak 
nakoniec v  doline zmĺkol tlkot 
banských kladív a baníci navždy 
z doliny odišli. Po nich zostali len 
opustené štôlničky dokumentu-
júce neúspešnú snahu o využitie 
nerastného bohatstva spestrujú-
cu históriu poznania o  činnosti 
človeka v tomto nádhernom vy-
sokohorskom prostredí Tatier.

 Stanislav Pavlarčík

Medené bane v Doline Zeleného plesa vo Vysokých Tatrách

Dolina Zeleného plesa situovaná na južnej strane Vysokých Tatier 
s  nádhernou prírodnou scenériou patrí k atraktívnym a turisticky 
vyhľadávaným miestam našich miniveľhôr. V jej závere sa nachádza 
známa celoročne prístupná Chata pri Zelenom plese (predtým Brnča-
lova chata). Dolina Zeleného plesa sa nachádza v Tatranskom národ-
nom parku a je súčasťou prísne chráneného územia Národnej prírod-
nej rezervácie Biela voda vyhlásenej v roku 1991 s výmerou 1 661 ha.

Pohľad na dolinu Zeleného plesa. Uprostred Malý Kežmarský štít s Nemeckým rebríkom, vpravo Medená 
kotlina, vľavo vrchol Veľkej Svišťovky.  Foto: J. Ksiažek
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V  polovici marca sa na pozvanie POS Po-
prad zúčastnili členovia TŠC TEMPO MŠK Kež-
marok už tradičného Festivalu detského nefol-
klórneho tanca Deň tanca 2017 vo Svite.

Najprv tancovali deti do 8 rokov a 11 ro-
kov. V silnej konkurencií sme získali bronzo-
vé pásmo do 8 rokov s choreografiou Hello 
Jive v chor. Daniely Debreovej. Do 11 rokov 
si strieborné pásmo vybojovali Childrenky 
s choreografiou Lízankovo v  chor. Kláry 
Purtzovej. Potom súťažili juniori do 14 rokov 
s choreografiou Máme radi salsu obsadili 
strieborné pásmo v chor. Lucie Šajtlavovej, 
za MIX ŠT tancov sme obsadili zlaté pásmo 
v choreogr. Gertrúdy Scholtzovej a Mateja 
Madeju. V kategórii do 18 rokov boli najúspeš-
nejšie dievčatá s Ladies clubu s choreogr. Kláry 
Purtzovej, Fuego Sensual. Získali i zlate pásmo 
a boli vyhlásené za za najlepší kolektív. 

Naši Juniori I.D nechýbali na prvých MSR 
v LAT tancoch v Banskej Bystrici. V silnej kon-
kurencií obsadili 18. miesto Jakub Solár - Nina 
Podolinská, 21. miesto Samuel Žabka - Inés 
Bilinová. 

Osemnásteho marca sa MSR v ŠT tan-

coch konali v popradskej Aréne, kde naši re-
prezentanti obsadili 19. miesto Jakub Solár 
a Nina Podolinská, 24. miesto 
Samuel Žabka - Inés Bilinová. 
Na bodovacej súťaži o pohár 
primátora mesta Poprad v kat. 
JUN.II.D v LAT boli úspešní Ja-
kub Solár - Nina Podolinská 
a obsadili finálové 5. miesto, 
v ŠT semifinálové 11. miesto, 
Samuel Žabka - Inés Bilinová 
v LAT semifinálové 7. miesto 
v ŠT 13. miesto. Potom 8. apríla 
sme sa zúčastnili posledných 
MSR v 10 tancoch Junior I. D. 
V silnej konkurencií obsadi-

li 16. miesto Jakub Solár - Nina Podolinská, 
17. miesto Samuel Žabka - Inéš Bilinová.

Všetkých naším reprezentantom ďaku-
jeme za dosiahnutie výborných výsledkov 
a želáme im veľa ďalších úspechov na súťa-
žiach a vystúpeniach.

 Gertrúda  Scholtzová, 
 trénerka

Deň tanca sa vydaril

V polovici marca sa na pozvanie POS Poprad zúčastnili čle-
novia TŠC TEMPO MŠK Kežmarok už tradičného Festivalu 
detského nefolklórneho tanca Deň tanca 2017 vo Svite.

Futbal – májové
stretnutia

IV. liga – Sever – muži
7. mája o 16.30 h Kežmarok
– Ajax Pakostav
21. mája o 17.00 h Kežmarok
– MŠK Sp. Podhradie
III. liga Podtatranská – dorast
13. mája o 14.00 h Kežmarok
– Tatran Sp. Vlachy
27. mája o 14.00 h Kežmarok
– FK Prakovce
II. liga skupina C st. žiaci U15
6. mája o 10.00 h Kežmarok
– Družstevník Plavnica
20. mája o 10.00 h Kežmarok
– ŠK Nová Ľubovňa D
II. liga skupina C ml. žiaci U13
6. mája o 11.45 h Kežmarok
– Družstevník Plavnica
20. mája o 11.45 h Kežmarok
– ŠK Nová Ľubovňa 

Zlato si vybojovali Nina Božoňová (agility 
dievčatá 5-ročné), Nina Ďuricová (agility diev-
čatá 7-ročné) a Tomáš Pitoňák (agility chlapci 
5-roční). Na druhom mieste skončili Dajana 
Mária Drugáčová (agility dievčatá 11-ročné),

Soňa Šatalová (agility dievčatá 5-ročné) 
a Kevin Novák (kumite mladší žiaci 8 - 9 ro-
kov do 26kg). Tretie miesto patrí Dajane Má-
rii Drugáčovej (kumite staršie žiačky 10 - 11 

rokov do 40kg), Marošovi Fabianovi (kumite 
mladší žiaci 8 - 9 rokov nad 34kg) a Kevinovi 
Novákovi (agility chlapci 8-roční).

Najbližšie sa naši karatisti predstavia 
23. apríla na 4. kole žiackej ligy opäť v Starej 
Ľubovni a následne 29. Apríla na domácej 
pôde na majstrovstvách Tatranskej únie (po 
uzávierke našich novín, poznámka redakcie).

 J. Božoň

V sobotu 1. apríla nechýbali kežmarskí karatisti na 3. kole Sloven-
ského pohára detí a žiakov v Starej Ľubovni. Súťaže sa zúčastnilo 
49 klubov a 459 pretekárov, medzi ktorými sa naši nestratili a od-
niesli si domov celkom deväť medailí. 

Deväť medailí

Deväť medailí si vybojovali karatisti na treťom kole Slovenského pohára.

Tanečníci z Junior klubu.
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Ťažko sa nám s  tebou lúčilo, ťažko 
bez teba byť. Láska však smrťou nekončí, 
v našich srdciach budeš stále žiť. Smutných 
5 rokov uplynie 24. mája, čo nás navždy 
opustil náš milovaný Ján Marhefka.

S láskou a úctou spomína manželka Má-
ria, dcéra Zuzana s rodinou a synovia Matej a Peter s rodinou.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré 
tisíckrát spomíname. Dňa 7. mája uplynie 
10 rokov, kedy nás navždy opustil náš dra-
hý manžel, otec, dedko, švagor a  priateľ 
MUDr. Štefan Bujňák.

S  láskou na neho spomínajú manželka 
a dcéry s rodinami.

Osud je občas veľmi krutý, vzal nám to, čo sme mali radi. 
Už nepočujeme váš hlas, 
taktiež neprídete medzi 
nás, nepohladíte ani ne-
poradíte nám. Odišli ste 
bez rozlúčky do večnos-
ti a  veľmi ťažko sa nám 

s vami lúčilo, ale v našich srdciach navždy zostanete. Dňa 24. 
apríla uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec 
a starý otec Michal Bukovský. Dňa 7. septembra uplynie 5 ro-
kov, čo nás navždy opustila naša drahá mamka a stará mama 
Margita Bukovská. Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú 
spomienku. 

 S láskou na vás spomína vaša smútiaca rodina. 

Odišiel si od nás, my sme zostali v  žiali, no žiješ v  srd-
ciach tých, čo ťa milovali. Dňa 24. mája si 
pripomenieme smutné 20. výročie čo nás 
navždy opustil náš drahý Radoslav Ho-
vančák.

S láskou a úctou spomínajú rodičia a sú-
rodenci s rodinami.

Čas údajne rany hojí, na teba však, Peťko náš nikdy nik-
dy nedovolí. Dňa 29. mája uplynú smutné 
štyri roky, kedy navždy dotĺklo srdiečko 
nášmu milovanému synovi, bratovi, ujovi, 
synovcovi a kamarátovi Petrovi Kosterze-
vovi.

S láskou spomínajú otec, sestra Darinka, 
synovci Ladislav, Michal, Marcel s rodinami, tety, strýkovia, ka-
maráti a smútiaca rodina.

Už len kyticu kvetov ti môžeme dať, na 
teba, drahá mamka spomínať. Plamienok 
sviečky horí a našu bolesť nezahojí. Dňa 7. 
mája si pripomenieme smutných 11 rokov, 
kedy nás opustila naša mamička, babička, 

prababička, sestra, švagriná a teta Darina Kosterzevová, rod. 
Valenčíková. 

S  láskou a  bolesťou spomínajú dcéra Darinka, vnuci La-
dislav, Michal, Marcel s rodinami, sestry, bratia a ostatná smú-
tiaca rodina. 

Dňa 9. mája 2017 by sa dožil 95 rokov 
náš milovaný manžel a otec Rudolf Škára. 

 S úctou na neho spomínajú manželka, 
dcéry a synovia s rodinami. 

Čas plynie, ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, nemôže 
zabudnúť. Dňa 23. mája uplynie smutných 
7 rokov odvtedy, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec, dedko, pradedko 
Ladislav Bretz.

S  láskou a  úctou spomína smútiaca 
rodina.

Len kytičku kvetov ti na hrob môžeme 
dať. Zapáliť sviečku a  s  láskou spomínať. 
Dňa 12. mája uplynú 4 roky, čo nás náhle 
opustila naša mamka, manželka, babka 
Anna Saksová. Tí, ktorí ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku.

 Spomína manžel, dcéra, vnúčatá, zať a ostatná rodina.

More lásky si so sebou vzal, hory bo-
lesti zanechal, prázdno je tam, kde znel 
tvoj hlas, spomienka na teba zostáva v nás. 

Dňa 21. mája si pripomíname štvrté 
smutné výročie smrti nášho milovaného 
starkého Štefana Bachledu.

 S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Bolesťou unavená tíško si zaspala, 
zanechajúc  všetkých, čo si rada mala. Za 
všetky tvoje trápenia a bolesti  nech ti dá 
Pán Boh večnej milosti. 

Dňa 23. apríla sme si pripomenuli  
prvé smutné výročie úmrtia našej drahej 

starkej Heleny Bachledovej.
 S láskou spomína smútiaca rodina.

Osud Ti nedoprial už dlhšie s nami byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 24. mája uplynie 7 rokov od 

chvíle, keď nás navždy opustil  vo veku 
73 rokov manžel, otec a dedko Ján  KLUS 
z Kežmarku.

S láskou spomínajú manželka Vierka, dcéry Vierka a Jan-
ka s rodinami.

Slza smútku tíško stečie po tvári, bo-
lesť v  srdci zabolí, no pekná spomienka 
ako večný plameň v našich srdciach zahorí.

Dňa 20. apríla 2017 sme si pripome-
nuli  10. výročie odvtedy, ako nás navždy 
opustila naša mamka, svokra a  babka 

Elena Vosovičová.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú mod-

litbu.
 S láskou a úctou spomíname.

Spomienky

Riadková inzercia
INÉ

• ELEKTRO VARGA Kežmarok ponúka prácu na 
pozícii predavačka. Životopisy môžete zasielať na 
elektro@elvatech.sk.

• Firma City Taxi Poprad príjme do zamestnania 
vodičov taxi služby. 0905 532 680.

• Lacná autopožičovňa Kežmarok, Poprad, Spišská 
Nová Ves. 0905 532 680

PREDAJ

• Predám biele interiérové dvere rôznej šírky.
0918 405 225.

• Predám garáže, Ul. Obrancov mieru, Kežmarok.
0911 245 097.

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)

inzercia, spomienky



Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

5/201724 šport

Prezraďte nám o sebe niečo...
Profesionálne hrám hokej za Spišskú 

Novú Ves (I. liga) a  zároveň sa v  medzise-
zóne venujem hokejbalu, ktorý je pre mňa 
iba doplnkovým športom. Moje srdce patrí 
hokeju. 

Ako ste sa dostali k hokejbalu?
Oslovili ma, pretože si všimli moju hru 

priamo na zápasoch. Hokej má k hokejbalu 
blízko.

Posledné majstrovstvá v  hokej-
bale sa konali v  polovici minulého 
roka v  Anglicku. Ako ste sa na ne 
pripravovali?

Hokejbalisti mali prípravu skôr, v mojom 
hokejovom klube sme skončili sezónu, do-
stal som ponuku, tak som sa k nim pridal. 
Stretávali sme sa v Martine, na začiatku nás 
bolo asi 60 ľudí, ktorých povyberali z  rôz-
nych klubov. Potom sa to tak postupne 
„orezávalo“ – hrali sa zápasy, trénovalo sa 
a skladala sa finálová zostava tvorená z 28 
osôb. Nakoniec na šampionát do Anglic-
ka odcestovali dvaja brankári a 19 hráčov. 
Ešte predtým sme, samozrejme, absolvo-
vali diskusie, rozhovory, zúčastnili sme sa 

prípravy, kde sa utvoril celkový tím. Ten už 
trénoval, „driloval“, navzájom sme sa spo-
znávali, učili sa spolu hrať i  komunikovať. 
Najlepšie sme sa však spoznali v autobuse.

Môžete nám to vysvetliť?
Cesta do Anglicka trvala 48 hodín...

Tak to ste sa naozaj dobre spo-
znali. Museli ste byť po takej dlhej 
ceste v autobuse unavení...

Boli, našťastie sme „vychytali“ deň voľna 
pred zápasmi, takže sme sa stihli trochu 
zregenerovať. Majstrovstvá sveta v Anglic-
ku si dobre pamätám aj preto, lebo tam 
bola veľmi zlá strava. Stále sme boli hlad-
ní, jedli sme na zimnom štadióne a museli 
sme chodiť do fast foodov. V  Anglicku to 
hokejbalom jednoducho nežije, prioritné 
sú tam iné športy.

Vráťme sa k šampionátu...
Prehrali sme v skupine iba raz s  Ka-

nadou. Okrem tohto tímu tam boli ešte 
mužstvá z  Českej republiky, Švajčiarska, 
Ameriky a  Veľkej Británie. Bola to prvá 
a  jediná slovenská prehra počas všetkých 
troch majstrovstiev sveta, na ktorých som 

sa zúčastnil. Inak, šampionát sa koná každé 
dva roky.

Ste profesionálny hokejista. Aké 
máte ambície na tomto poli?

Som ešte mladý, musím si preto počkať 
na šancu. Hokej ma baví, chcem pokračo-
vať v kariére hokejistu. Mojím snom je, aby 
som sa „usadil“ v nejakom tíme, kde by sa 
mi dobre hralo a kde by som mal vytvore-
né dobré finančné podmienky. Malo by to 
byť niekde v zahraničí. Nemám zatiaľ kon-
krétne určenú krajinu ani tím. 

 
 Andrea Belošičová

Zlatý chlapec. Doslova

Trikrát bol útočníkom v slovenskom reprezentačnom hokej-
balovom tíme a trikrát si spolu so svojimi spoluhráčmi vybo-
jovali zlato. Zoznámte sa s mladým Kežmarčanom, ktorý bol 
toho súčasťou. Jeho meno je Branislav Zwick.

Branislav Zwick

Okresné kolo vo futbale stredných škôl sa konalo 5. apríla. Sily si zmerali štyri tímy z Gymnázia 
P. O. Hviezdoslava, Hotelovej akadémie O. Brucknera, Súkromnej strednej odbornej školy Biela 
voda a  SOŠ Garbiarska. Na okresné kolo dohliadal delegovaný rozhodca z  futbalového zväzu 
a víťaz, ktorým sa stalo mužstvo z gymnázia, postúpilo do regionálneho kola. -bel-

Volejbalistky
piate

Na Bielu sobotu odohrali pod Zo-
borom volejbalistky KV MŠK Oktan 
Kežmarok prvý z dvojzápasu o piatu 
priečku. Nitriansky COP bol nedisci-
plinovaný na podaní a naše hráčky vy-
hrali 0:3 na sety. Nasledujúcu sobotu 
22. apríla sa hrala odveta v  Mestskej 
športovej hale Vlada Jančeka, po kto-
rej obe družstvá ukončili svoju extra-
ligovú sezónu. Kežmarčanky si opäť 
zmerali sily s COP Nitra a vyhrali 3:1 na 
sety. V konečnom hodnotení volejba-
lovej extraligy žien patrí naším dievča-
tám piata priečka. Blahoželáme.

 -bel-
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V divadle leží lovek rozvalený               
na troch sedadlách. Príde k nemu 
uvádza ka a pýta sa:
- Preboha, to o má znamena ?... Kde 
ste to videli?... To odkia  ste prišli?...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

relax

Baran (21. 3. – 20. 4.) – Točíte sa 
v bludnom kruhu problémov a nie 
a nie z neho vyjsť. Poraďte sa s vašou 
láskou, alebo zájdite za priateľom. 

Keď zo seba všetko dostanete, nielen-
že sa vám uľaví, ale získate potrebný od-

stup a riešenie možno poznáte aj sami. 
Býk (21. 4. – 21. 5.) – Nevyhýbajte sa nikomu a ni-

čomu, tento mesiac vám nehrozia žiadne konflikty ani 
hádky. Naopak, v práci sa dajú veci konečne do pohy-
bu a v osobnom živote sa dočkáte istoty, po ktorej už 
dlho túžite. 

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) – Vaše predstavy sa do 
bodky naplnia, ale dajte si pozor, aby ste pre radosť 
z úspechu neprehliadli blížiacu sa katastrofu v osob-
nom živote. Vaša polovička vás podporovala vždy, ale 
aj jej pohár trpezlivosti raz môže pretiecť.

Rak (22. 6. – 22. 7.) – Nedajte sa odradiť únavou. 
Snažte sa len rozhýbať a načerpať energiu z ľudí alebo 
vecí, ktoré milujete. S optimizmom ľahšie zvládnete aj 
náročnejšie úlohy a zostane vám ešte aj dostatok času 
na zábavu.

Lev (23. 7. – 22. 8.) – Na prvý pohľad sa ľuďom 
môže zdať, že nie ste príliš priateľskí, ale ak ľuďom 
dovolíte vstúpiť do svojho sveta, veľmi príjemne pre-
kvapíte nielen ich, ale aj seba. Uvedomíte si, že samota 
vám neprospieva.

Panna (23. 8. – 22. 9.) – Nemyslite si, že pochope-
nie blízkych je produktom ich vypočítavosti, niekedy 
to jednoducho chce len viac dôvery. Isté veci dokážu 
človeka zabolieť, aj keď je v nich dostatok lásky, nevie-
te sa im poddať podľa očakávania. Tak to povedzte na 
rovinu.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) – Ovplyvní vás niekto, na 
koho ste už takmer zabudli, no sám sa vám pripome-
nie. Nemýľte si však pekné spomienky s láskou na celý 
život a hlavne nezabúdajte, že dôvody, pre ktoré vám 
dotyčný zmizol zo života, stále existujú.

Škorpión ( 24. 10. – 22. 11.) – Niektoré možnosti, 
ktoré sa pred vami otvárajú, vás znervózňujú, preto 
sa neváhajte poradiť s niekým blízkym, alebo aspoň 
skúsenejším. V práci si tiež uvedomte, že deň má iba 
24 hodín a ak by ste chceli stihnúť všetko naraz, tak sa 
nevyhnete chybám.

Strelec (23. 11. – 21. 12.) – Ak vás čaká dôležité 
rozhodnutie, mali by ste ho urobiť iba s čistou mysľou 
a jasným odhodlaním. Pomôžete tým sebe, aj svojim 
kolegom, ktorí sa rovnako ako vy, trochu v probléme 
stratili. V osobnom živote vás čaká milé prekvapenie.

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.) – Môžete sa stretnúť 
s istou dávkou závisti, najmä čo sa týka vašej práce. 
Niekto akoby nemohol zniesť vaše doterajšie úspechy 
a hľadá každú, aj tú najmenšiu zámienku, aby pouká-
zal na vaše chyby. Obozretnosť je preto viac než na 
mieste.

Vodnár (21. 1. – 20. 2.) – Z neznámeho dôvodu ste 
neustále v napätí a nervozite, ale nemali by ste dovoliť, 
aby vám toto správanie zatvorilo brány úspechy, bola 
by to veľká škoda. Ak sa potrebujete s niečím vyrovnať, 
urobte tak vo svojom vnútri, aby nikto nič nevedel.

Ryby (21. 2. – 20. 3.) - Nevyhnete sa kritickým, či 
zvláštnym situáciám. Niečo sa vám podarí, no pár vecí 
skutočne zbabrete. Neprepadajte smútku a nesypte si 
popol na hlavu, nikto nie je dokonalý. 

Idú traja slimáci po ulici a zrazu do-
stanú chuť na cigarety. Dohadujú sa 

kto po ne pôjde. Nakoniec sa jeden slimák obetu-
je. Prešla  hodina, dve, tri a slimáka nikde. Po šty-
roch hodinách sa vráti a pýta sa: S filtrom alebo 
bez?

Janko sa pýta svojho otca: Oci, čo je to bizón? - 
Vieš synček to je taká hlúpa ryba. - Ale mne ma-
mina hovorila, že behá po lese. - Veď hovorím že 
je hlúpa.

Staručký  lord,  milionár,  má na  konci svojej  veľ-
kej  záhrady  krásne,  udržiavané  jazierko  a  okolo 
neho  vysádzané  ovocné  stromy.  Jedno  letné  po-

poludnie  sa  rozhodne, že  si  natrhá  čerstvé  ovo-
cie. Vezme si plastové vedro a  ide k  jazierku. Keď 
však  dorazí  na  miesto, zistí,  že  v jazierku  sa 
kúpe päť nahých mladých slečien. Hneď, ako spo-
zorujú starého pána, stiahnu sa do stredu jazier-
ka a ponoria sa po krk do vody. Po chvíli jedna volá 
na  dedka:  Čo,  prišli  ste  nás  očumovať  a  te-
raz  čakáte,  že  vylezieme  z vody,  vy  úchylák? 
Na to dedo zamáva vedrom a s nevinným úsme-
vom  hovorí:  Ale  nie,  prišiel  som len  nakŕmiť  ali-
gátora.

Veliteľ  sa pýta  policajta: Prečo  ste  neboli  v prá-
ci? - Mal  som  zápal  stredného  ucha. -Netáraj-
te, veď uši sú len dve - ľavé a pravé!

Zasmejme sa

Krížovky s úsmevom
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	Platové rozdiely medzi mužmi a ženami pretr-
vávajú a sú pálčivou témou takmer na celom svete. Podľa 
analýzy medzinárodného portálu Paylab, ženy zarábajú na 
rovnakých pozíciách v jednotlivých krajinách CEE v prie-
mere o 2 až 11 percent menej ako muži. Na Slovensku je to 
9 percentný rozdiel. V praxi by sa dali tieto rozdiely preko-
nať väčšou asertivitou žien v  iniciovaní rozhovoru o  plate 
v existujúcom zamestnaní a vyjednávaní výšky platu podľa 
aktuálnej trhovej hodnoty pozície zakaždým, keď si ženy 
hľadajú nové zamestnanie.

	Výnimočný koncert Peter Breiner – klavírne impro-
vizácie sa uskutoční 5. mája o  19.00 h v Tatranskej galérii 
Poprad. 

	Európsky imunizačný týždeň 2017, European Im-
munization Week 2017 (EIW), je tradičnou súčasťou Sve-
tového imunizačného týždňa. Koná sa každoročne kon-
com apríla pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie 
s  cieľom zvýšiť povedomie ľudí o význame očkovania pre 
zdravie a životnú pohodu. Pod heslom Vakcíny účinkujú 
bola tohtoročná kampaň EIW zameraná na potreby a príno-
sy očkovania pre všetky osoby v priebehu celého života. 

	V  Galérii u  anjela sa 28. apríla konala výstava 
a dražba detských umeleckých prác detí zo Špeciálnej školy 
v Spišskej Belej. Organizačne sa pod toto podujatie okrem 
galérie podpísalo aj občianske združenie Zlatá rybka.

	Policajti počas Rýchlostného maratónu 2017 od-
halili každú hodinu 45 vodičov, ktorí prekročili stanovené 
maximálne rýchlosti. Rýchlostný maratón trval 24  hodín 
od stredy 19. apríla rána. Na 386 miestach určených verej-
nosťou meralo rýchlosť viac ako 400 policajtov a tí zistili, že 
takmer 1 100 vodičov prekročilo stanovený limit.

	Vo štvrtok 27. apríla zasadali poslanci mestského 
zastupiteľstva (po uzávierke našich novín, poznámka re-
dakcie). V programe bol aj návrh nového všeobecne záväz-
ného nariadenia, ktoré upravuje ceny vstupného na festival 
Európske ľudové remeslo. O rokovaní prinesieme informá-
cie v budúcom čísle našich novín.

	Stredná odborná škola na Garbiarskej ulici pri-
pravila v spolupráci so žiackou školskou radou v piatok 
7. apríla netradičný čierno-biely deň. V týchto farbách prišli 
oblečení nielen žiaci, ale aj pedagógovia. A študent, ktorý 
splnil podmienku navyše nebol v tento deň skúšaný.
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Puky na nohaviciach vydržia 
oveľa dlhšie, keď z  vnútornej stra-
ny nastriekate škrob na bielizeň. Po 
chvíli nohavice normálne vyžehlí-
me. 

Ak vlastníte sušičku na bielizeň, 
vyberte ju z nej ihneď po dosušení. 
Teplá látka sa dá vyrovnať rukami 
a potom už žehlenie nie je potrebné.

Pulóvre s  flitrovými aplikáciami 
žehlite prikryté krepovým papierom.

Gombíkovú légu na blúzkach 
či košeliach najlepšie vyžehlíte na 
mäkkej podložke, napr. froté uterák. 
Gombíky sa do nej nevytláčajú.

Keď dáte do vody v naparovacej 
žehličke pár kvapiek obľúbeného 

parfumu, bude vaša bielizeň dlho 
krásne voňať.

Keď kropíte bielizeň teplou vo-
dou, môžete začať žehliť skôr. Teplá 
voda sa do tkaniny vpije rýchlejšie 
a rovnomernejšie. 

Do žehličky občas dajte na noc 
octovú vodu a  ráno ju vylejte. Tak 
sa nebude v  žehličke tvoriť vodný 
kameň. 

Kým začnete pracovať s naparo-
vacou žehličkou, dva, tri razy vypus-
tite paru, aby sa dostali von prípad-
né zvyšky vodného kameňa. 

 
 Zdroj: H. Kuhnová: 
 Tipy a triky pre domácnosť

Žehlenie odevov nepatrí práve medzi najobľú-
benejšie činnosti. Aj tu však existuje viac tri-
kov, ako si prácu uľahčiť.

Nežnejšiemu pohlaviu

Predposledný aprílový víkend 
odštartovali semifinálové série 
Hokejbalovej extraligy. O sloven-
ský titul bojovali hokejbalisti MŠK 
Vippokerpro Kežmarok, ktorí na 
domácej pôde privítali Leaders 
Ružinov. 

Dážď, ktorý v  sobotu 22. apríla 
aspoň počas zápasu ustal, zanechal 
na ihrisku množstvo vody, takže na 
hráčov čakal klzký povrch. Bratislav-
čania sa prezentovali výbornou de-
fenzívou. Po množstve ubránených 
útokov dokázal Ružinov otvoriť skó-
re, keď Peter Danko spoza brány na-
šiel Jana Střechu. Snahy o vyrovna-
nie Kežmarčanom v druhej tretine 
komplikovali najmä vylúčenia. Keď 
navyše Ružinovčan Dušan Danko 
v úvode tretej časti z veľkej diaľky 
vystrelil, loptička pred Glevaňákom 
zmenila smer a Bratislavčania viedli 
o dva góly. Domáci prešli do útoku, 
no Surákova brána ostala pre nich 

nedostupná aj pri power-play. Kež-
marok tak v sobotu podľahol Ruži-
novu 0:2. V nedeľu 23. apríla už po-
časie prialo hokejbalu viac a rýchli 
kežmarskí útočníci mohli vyniknúť. 
K prvým gólovým úspechom MŠK 
v semifinále pomohli presilovky. 
V prvej tretine ich využili Oravec 
a následnej aj Pisarčík práve po 
dorážke Oravcovej strely. A  potom 
prišiel na rad historický zápis, keď 
skóre na 5:2 spečatil brankár Milan 
Glevaňák: „Keď mali buly v našom 
pásme, stiahli brankára. Gól Kromku 
nebol uznaný pre posunutú bránu, 
tak som si povedal, že to vyskúšam 
ja. Ich hráč mi loptu vystrelil na 
telo, hodil som si to do ľavej strany 
a špičkou hokejky som po vzduchu 
prehodil celé ihrisko a vošlo to dnu. 
Boli tam emócie, aj mi vyšli slzy.“ 

 -red-

Skóroval aj brankár



inzercia

KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ

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




