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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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Do bodu rôzne ešte pribudli na podnet 
viceprimátora Miroslava Perignátha ná-
vrh na zlepšenie dopravno-bezpečnost-
nej situácie (osvetlenie priechodov pre 
chodcov) a  návrh na zmenu rozpočtu (vy-
pracovanie projektovej dokumentácie na 
problematické kúrenie v  kine). Po správe 
o plnení prijatých uznesení schválili poslan-
ci všeobecne záväzné nariadenie Trhový 
poriadok – príležitostné trhy festival Európ-
ske ľudové remeslo. Nový cenník už neob-
sahuje lístok na jeden deň, ale iba na tri dni 
a každá domácnosť v Kežmarku opäť dosta-
ne jeden lístok na EĽRO zadarmo. 

Nasledoval návrh na zmenu rozpočtu na 
tento rok, ktorý poslanci schválili, rovnako 
ako spolufinancovanie a  predloženie žia-
dosti o  nenávratný finančný príspevok zo 
zdrojov Európskej únie na projekt s názvom 
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov 
základných škôl (vybavenie odborných 
učební). Rokovanie pokračovalo bodom, 
ktorý bol venovaný rekonštrukcii mosta na 
sídlisku Sever. Ako informovala vedúca od-
delenia projektov a verejného obstarávania 
Monika Rontová, tento problém by mal vy-
riešiť projekt, pričom spolufinancovanie je 
predpokladané vo výške cca 18-tisíc eur. 

O  tom, či „prejde“ budeme vedieť do 15. 
júna. „Ak projekt úspešný nebude, mesto 
zaplatí rekonštrukciu mosta z  vlastných 
zdrojov,“ vysvetlil primátor Ján Ferenčák 
a dodal, že verejné obstarávanie je ukonče-
né a s prácami sa začne bez veľkých onesko-
rení. Z ušetrených peňazí by mesto opravilo 
cestu na Trhovišti. 

Poslanci ďalej schválili predaj parciel, 
návrh na zverenie majetku do správy VPS 
Kežmarok (miestne komunikácie), prená-
jom nebytových priestorov v  budove po-
likliniky pre popradskú nemocnicu a  bufet 
na letnom kúpalisku pre Mestské kultúrne 
stredisko. Odsúhlasili tiež prenájmy po-
zemkov,  opakovaný nájom bytov a  návrh 
na zriadenie vecného bremena VSD, a. s., 
Košice. 

V bode rôzne odznel návrh na zapojenie 
sa do spolufinancovania osvetlenia priecho-
dov pre chodcov na Michalskej ulici v smere 
od železničnej stanice do centra mesta cez 
lávku pre peších. Poslanci s  ním súhlasili 
a potvrdili ho aj svojimi hlasmi. Rovnako do-
padol aj ďalší návrh na zmenu rozpočtu. Na 
projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu 
kúrenia v kine Iskra pôjde 2 700 eur. 

 Zdroj: zápisnica MsZ

Osvetlené priechody
i rekonštrukcia mosta

Presne sedemnásť bodov programu čakalo na poslancov na za-
sadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 27. apríla.

Vstupenky na EĽRO zadarmo
Tak, ako minulý rok, aj  v tomto roku dostane každá bytová jednotka – občan s trvalým po-

bytom v meste Kežmarok 1 kus bezplatnej trojdňovej vstupenky. Vstupenky si občania môžu 
prevziať v štyroch výdajných miestach v  termíne od 5. do 30. júna počas úradných hodín 
po predložení platného občianskeho preukazu. Vstupenka platí pre jednu bytovú jednotku 
(obytný dom, rodinný dom), nie pre jedného občana.

Výdajné miesta 
1. Mestský úrad Kežmarok, budova radnice, Hlavné námestie 1
 Ulice: všetky ulice rodinných domov, ul. Baštova

2. Matričný úrad Mesta Kežmarok, ul. Dr. Alexandra 30 ( bývalá budova PTK-Echo ),
 vstup na matričný úrad z ul. Kostolné námestie
 Ulice: Bardejovská, Dr. Alexandra, Garbiarska, Gen. Štefánika, Huncovská, Južná, Košická

3. Mestská polícia Kežmarok, budova Reduty, Hlavné námestie 3
 Ulice: Karola Kuzmányho, Krvavé pole, Lanškrounská, Levočská, Martina Lányho,
 Možiarska

4. Kežmarská informačná agentúra, Hlavné námestie 64
 Ulice: Nad traťou, Nižná brána, Obrancov mieru, Petržalská, Pod lesom, Pod traťou,
 Pradiareň, Priekopa, Severná, Toporcerova, Tvarožnianska, Záhradná, Weilburská

Pre deti to najlepšie

Až keď máš dieťa, pochopíš koľko dlhuješ 
svojim rodičom. (Japonské príslovie)

Nedávno sme oslá-
vili Deň matiek, o  nie-
čo neskôr Deň rodiny 
a  dnes Deň detí. Ani 
otcovia nebudú na ten 
svoj dlho čakať – príde 
na rad zakrátko, tretiu 
nedeľu v júni. Zamysleli 
ste sa niekedy nad tým, 

prečo vzdávame úctu a  ďakujeme takmer 
každému členovi rodiny? Iste, v škole nás uči-
li, že rodina je základ štátu, ale to nebude tá 
pravá príčina.

Domov a  rodina je miesto, kde nás vždy 
radi prichýlia, kde nám pofúkajú rozbité ko-
leno, nech už pod týmto pojmom rozumieme 
čokoľvek. Domov je istota, že tu nájdeme 
milujúcu matku, o  niečo prísnejšieho otca 
a keď máme šťastie, tak aj starých rodičov. Od 
každého z nich sa máme čo naučiť, v rodine 
každý každému pomáha, je mu oporou. Na 
druhej strane každý každému poslúži, keď to 
potrebuje.

Tak akosi by to malo vyzerať v dobre fun-
gujúcej rodine. Je na nás všetkých, aby sme 
tu svoju vytvorili ako zdravú, dobre dolade-
nú, v ktorej každý vie, čo je jeho povinnosťou, 
ale aj aké má práva. Iba tak môžeme naše deti 
pripraviť do života, do praxe. Najskôr sú to 
len jednoduché veci, ktoré ich treba naučiť: 
chodiť, rozprávať, chytiť pastelku do ruky,... 
Postupne sú to náročnejšie veci, treba získať 
odvahu a začať chodiť do školy, ktorá zname-
ná prvé skúšky, prezentovať sa  tým, čo ma 
škola naučila, na čo mám talent. Aj hľadanie 
si vlastného miesta pod Slnkom ide oveľa ľah-
šie, keď máme za chrbtom šepkára – rodiča.

Chceme krásne, zdravé a  úspešné deti. 
Vedieme ich k  tomu, aby sa vedeli tešiť zo 
všetkého, čo im život prináša, aj keby to malo 
byť v sťažených podmienkach. Chceme, aby 
radosť vnímali ako dar, ktorý je ukrytý v hĺb-
ke srdca. Prajeme im veľa síl, ktoré ich pove-
dú vpred, pomôžu žiť pokojný, usporiadaný 
život a  zdolávať prekážky všedných dní. My 
rodičia sme tu na to, aby sme ich naučili, ako 
sa s úskaliami popasovať čo najlepšie. Praje-
me im, ale aj sebe, nech sa im podarí na čo 
siahnu.

Mesto je niečo podobné ako rodina. Všetci 
vieme, aké máme povinnosti a práva, vieme, 
ako by naše mesto malo vyzerať. Postavme 
sa k nemu teda tak zodpovedne, ako k svojej 
rodine a spoločne vytvoríme dielo, ktoré s hr-
dosťou zanecháme našim deťom a vnukom.

 Ján Ferenčák,
 primátor mesta
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	Mesto Kežmarok vyzýva všetkých kežmarských podni-
kateľov na bezplatnú reklamu vo forme plachty na zábrany oko-
lo trate počas cyklistických pretekov Detská tour Petra Sagana, 
ktoré sa uskutočnia 18. júna. Bližšie informácie R. Krafčík (e-mail: 
richard.krafcik@gmail.com, t. č. 0908 360 181).

	Aj tento mesiac sa bude konať rokovanie mestského za-
stupiteľstvo. Naplánované je na 22. júna.

	Špeciálna základná škola v Kežmarku bola opäť úspeš-
ná. V tomto školskom roku sa zapojila v rámci mesta do projektu 
banky Raiffeisen Gesto pre mesto pod názvom  Zelená záhrada 
plná oddychu.  Jeho hlavným cieľom je zveľadenie zelenej plo-
chy/školskej záhrady za účelom zvyšovania úrovne a  skvalitne-
nia edukačného procesu s využitím inovatívnych metód u žiakov 
s  mentálnym a  viacnásobným postihnutím. Vďaka úspešnému 
hlasovaniu budú môcť žiaci využívať pocitový chodník na tráve-
nie voľného času prostredníctvom rekreačných, rehabilitačných, 
liečebno-výchovných a  terapeutických programov. Ďakujeme 
všetkým, ktorí ocenili náš projekt a podporili ho svojim hlasom. 

	V Mestskom kultúrnom stredisku sa 16. júna uskutoční 
slávnostná akadémia pri príležitosti 90. výročia založenia prvých 
slovenských gymnaziálnych tried. Začiatok je naplánovaný na 
10.00 h.

	Do nášho mesta zavítala 20. mája bývala veľvyslanky-
ňa SR v Poľsku a obľúbená politička Magda Vašáryová, ktorá pri-
viedla návštevu poľskej skupiny pod vedením profesora Jaceka 
Purchla. Ako riaditeľ Medzinárodného centra kultúry v Krakowe 
sa zaujíma aj o slovenskú históriu a spolu so skupinou účastníkov 
konferencie v  Zakopanom si urobili niekoľkohodinový výlet do 
Kežmarku. V sprievode riaditeľky OOCR Tatry-Spiš-Pieniny si po-
zreli centrum mesta, drevený artikulárny evanjelický kostol, nový 
evanjelický kostol, nádvorie hradu a Baziliku sv. kríža.

	Počas otvorenia letnej turistickej sezóny, ktoré sa kona-
lo 7. mája na nádvorí Kežmarského hradu, využilo možnosť pre-
hliadky lýcea 250 osôb.

	Centrum voľného času ponúka bohatý program na celé 
letné prázdniny. Pripravený je hokejbalový a  futbalový kemp, 
výlety, pobytový kemp plaveckého oddielu, prírodovedno-ume-
lecký tábor, dobrodružné výpravy, turistický tábor, rekreačno-po-
znávací tábor pri mori a letné všeličo. Bližšie informácie, prihlášky 
a spôsob platby sa dozviete priamo v centre na Ul. Generála Šte-
fánika č. 47.

	Základná umelecká škola Antona Cígera a Mestské kul-
túrne stredisko vás pozývajú na výstavu s názvom Výtvarná tvor-
ba žiakov a absolventov výtvarného odboru. Pozrieť si ju môžete 
v Barónke od 1. do 22. júna.

	Mestský športový klub pripravil Vyhodnotenie najlep-
šieho športovca MŠK Kežmarok za rok 2016. Slávnosť sa uskutoč-
ní 7. júna od 17.00 h vo veľkej sále Mestského kultúrneho stredis-
ka.

V skratke

Už 72 rokov nás delí od ukončenia 2. svetovej vojny. Pri tejto príle-
žitosti sa 9. mája na nádvorí Kežmarského hradu konal pietny akt 
kladenia vencov, ktorý pripravila Základná organizácia Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov Kežmarok v spolupráci s tunajším 
okresným a mestským úradom. Kladeniu vencov predchádzalo v ten 
istý deň zapálenie sviečok pri pamätníku padlých vojakov na starom 
cintoríne.  -bel-

Jar je čas, kedy pravidelne prichádza na rad oprava komunikácií po 
zime. Tá tohtoročná bola krutá a dlhá a vybrala si svoju daň aj na 
našich cestách. Výtlky však postupne miznú. -bel-

Rekonštrukcia Domu 
stretávania
Zaujal nás čulý ruch okolo Domu stretávania Karpatsko-nemeckého 

spolku, ktorý je na ulici Priekopa. Mali sme šťastie, zastihli sme Máriu 
Recktenwald, prezidentku regiónu Horného Spiša a zástupkyňu Karpat-
sko-nemeckého spolku na Slovensku, ktorá nám povedala:

„Každoročne sa 
v  Domoch stretá-
vania z financií Mi-
nisterstva vnútra 
Spolkovej republi-
ky Nemecko niečo 
rekonštruuje, mo-
dernizuje, obno-
vuje. Na rad prišiel 
aj Dom stretávania 
v  Kežmarku. Vla-
ni nám finančné 

prostriedky prišli neskôr, a tak nebolo možné všetky minúť. V polovici 
mája ešte z vlaňajšej dotácie sme opravili schodište, vydláždili chodbu, 
vynovili sociálne zariadenia, zateplili vchod do budovy a  jednu stenu. 
Z dotácií, ktoré prídu v tomto roku, zateplíme čelnú stenu.“

 -sedl-
 pokračovanie na str. 6
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kúpalisko

„Termín ukončenia a odovzdania stavby je 
do značnej miery závislý od poveternostných 
podmienok, keďže gro prác sa robí v exterié-
ri,“ uviedla vedúca oddelenia územného plá-
nu, životného prostredia a  stavebného po-
riadku Eva Kelbelová a dodala, že so stavbou 
sa začalo skoro na jar, hneď ako to počasie 
dovolilo. „Žiaľ, čiastočné zdržanie spôsobili 
dva týždne v apríli, kedy bolo nepriaznivé 
počasie a  niektoré práce nemohli pokračo-
vať podľa plánu,“ podotkla Eva Kelbelová. 
Na našu otázku, či sa počas rekonštrukcie vy-
skytli problémy, odpovedala, že pri stavbách 
rekonštrukčného charakteru vždy niečo „vy-
skočí“, ale všetko sa doposiaľ darí riešiť s do-
dávateľom, projektantom či správcami sietí.

Dodávateľ sa napriek nepriaznivému 
počasiu snaží urobiť všetko preto, aby bolo 
letné kúpalisko odovzdané v  termíne, práce 
preto pokračujú skoro bez prestávky aj počas 
dní pracovného voľna. „Dúfam, že počasie 
nám bude priať a práce budú pokračovať tak, 

ako majú, aby sme mohli stavbu kolaudovať 
okolo 20. júna,“ zdôraznila vedúca oddelenia.

Mesto na rekonštrukciu letného kúpaliska 

vyčlenilo 545-tisíc eur, zazmluvnená suma 
nebude dodávateľom prekročená. Sadové 
úpravy, oplotenie areálu, ktorý bude mať 
5  504 metrov štvorcových, dočasnú úpravu 
parkoviska, časti spevnených plôch a  osa-
denie prvkov drobnej architektúry zabezpe-
čuje mesto vlastnými kapacitami prostred-
níctvom Verejnoprospešných služieb mesta 
Kežmarok, čím sa ušetria finančné prostried-
ky mesta.

 Andrea Belošičová
 Foto: -sedl-

Kúpalisko pred otvorením

Brány letného kúpaliska sa pre prvých návštevníkov otvoria 
koncom júna alebo najneskôr 1. júla. K dispozícii budú dva 
bazény so slanou vodou.

Kolaudácia stavby je naplánovaná na 20. júna.

Michaela F.
Som veľmi rada, že sa 

bude v  Kežmarku otvá-
rať kúpalisko. Budeme 
mať kde chodiť s  deťmi, 
keď bude teplo. Uvítala 
som aj informáciu, že 
v  bazénoch bude slaná 
voda, ktorá je zdravšia, 

ako chlórovaná. Už teraz môžem sľúbiť, že 
budeme na našom kúpalisku veľmi často. Len 
nech je čím skôr pekné počasie.

František M.
Teším sa na otvore-

nie letného kúpaliska. 
Pracoval som v  Tat-
raľane, takže si to staré 
veľmi dobre pamätám. 
Veľmi často som tam 
v  minulosti nechodie-

val, ale človek ho mal pod nosom, videl na to. 
Napriek tomu mi kúpalisko chýbalo, keď bolo 
zatvorené. Keď ho teraz otvoria, určite sa tam 
pôjdem pozrieť a možno aj nostalgicky pospo-
mínať. 

Mária B.
Veľmi sa teším. Keď 

sme mali malé deti, tak 
sme na kúpalisko cho-
dili veľmi radi. Bolo tam 
dobre. Urobili sme si pre-
chádzku cez mesto a boli 
sme tam. Bolo to síce 
malé, ale veľmi pekné kú-

palisko, ale čo je hlavné, bolo jednoducho naše. 
Spomínam na to s  radosťou a  s  takou láskou, 
pripomína mi to mladosť.

Juraj J.
Desať rokov sme ho nemali, teraz bude... 

Ešte neviem, či sa tam 
pôjdeme okúpať, uvidí-
me.

Alexandra F.

Samozrejme, teším 
sa. Určite sa tam pôjde-
me pozrieť so sestrou 
a  s  jej synčekom. Som 
zvedavá, ako to tam 
bude vyzerať. Tiež sa ne-
viem dočkať, že sa budeme mať konečne kde 
s  kamarátmi stretnúť. Kúpalisko jednoducho 
k letu patrí a som rada, že nebudem musieť ces-
tovať, keď sa budem chcieť okúpať.

Aleš S.
Keď otvoria letné 

kúpalisko bude to fajn. 
Vítam, že po rokoch ho 
budeme v  Kežmarku 
znovu mať. Zájdem tam 
s  kamarátmi, keď bude 
pekné počasie a  chys-
tám sa tam stráviť kúsok 

z leta. Len nech bude teplo a otvoria ho, určite 
sa tam pôjdem pozrieť. -bel-

Aj nostalgické spomienky
Letné kúpalisko bude po rokoch opäť otvorené koncom júna, alebo začiat-

kom júla. Zaujímalo nás, ako Kežmarčania vnímajú túto investičnú akciu. A tak 
sme sa vybrali do ulíc a pýtali sa: Tešíte sa na znovuotvorenie kúpaliska?
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Po presťahovaní knižnice a zrekonštruovaní priestorov sídli od polo-
vice mája v bývalej Redute oddelenie projektov a verejného obsta-
rávania. Na prízemí sú pripravené i priestory pre centrum podpory 
rozvoja okresu a mesta Kežmarok.

Počasie oslave Dňa matiek, ktoré sa konalo 14. mája na námestí, 
prialo. Príjemný jarný deň vylákal pred radnicu množstvo Kežmarča-
nov. Čakal na nich bohatý kultúrny program, v ktorom sa predstavil 
TŠC Tempo, deti zo základných umeleckých škôl a hudobná skupina 
BB Country z Prešova. -bel-

	Do škôl prišla výzva, aby sa deti zapojili do projektu 
Detský čin roka 2017. Môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, 
ale i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že 
by mali byť ocenené. Dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na 
ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú. Detské hlasy roz-
hodnú, ktoré skutky získajú v decembri ocenenie Detský čin roka 
2017. 

	Kežmarskí poslanci schválili úpravu vstupného na 
festival Európske ľudové remeslo. Po novom si už nekúpite jed-
nodňový lístok, budú k dispozícii len lístky pre neobmedzený po-
čet vstupov počas všetkých troch dní. Dospelí na mieste zaplatia 
desať eur, deti a mládež od výšky 140 cm do 18 rokov a držitelia 
platnej ISIC karty zaplatia päť eur. K dispozícii v predpredaji je len 
lístok pre dospelých za osem eur. Zadarmo budú mať vstup na 
festival len dospelí nad 62 rokov, ŤZP-S a osoby do výšky 140 cm.

	Už 22. ročník Sviatku kultúry a  vzájomnosti je na 
programe 23. a 24. júna. Karpatsko-nemecký spolok na Sloven-
sku pripravuje tento festival pod záštitou Splnomocnenca vlády 
pre národnostné menšiny László Bukovszeko a s podporou Minis-
terstva vnútra Spolkovej republiky Nemecko a s finančnou pod-
porou Úradu vlády SR, program Kultúra národnostných menšín. 

	Ústne maturitné skúšky absolvovalo od 22. do 24. mája 
58 študentov Gymnázia P. O. Hviezdoslava.

	Aj v  Súkromnej strednej odbornej škole Biela voda 
sa konali maturity, a  to po štvrtýkrát. Pred maturitnú komisiu 
predstúpilo 17 žiakov v  odbore podnikanie a  v  službách, ktorý 
nadväzuje na predchádzajúce vzdelávanie žiakov, čo sú krajčíri, 
umeleckí stolári a kováči. Skúšku dospelosti skladali z odborných 
predmetov – manažment, marketing, účtovníctvo, ktoré sú po-
trebné k založeniu firmy a zo slovenského a cudzieho jazyka.

	Nadšenci horskej lanovej dopravy Andrej Bisták a Ján 
Palinský sa snažia zmapovať históriu Tatranského podniku miest-
neho priemyslu, preto prosia pamätníkov, aby sa ozvali na t. č 
0901 752 252 (stačí sms správa) alebo e-mail: jan.palinsky@gmail.
com. Hľadajú informácie z drevo i kovovýroby,  dobové fotografie 
či spomienky montérov vlekov a lanoviek, ako napr. Zlatá Idka - 
Kojšovská hoľa, Drienica - Lysá a ďalšie.

	V našom meste dlhoročne fungovala textilná továreň 
Tatraľan, čo súvisí s témou tohtoročného EĽRO. V prípade, že by 
ste chceli svojimi fotografiami a spomienkami prispieť k vytvo-
reniu výstavy o cechu a Tatraľane, radi ich privítame. Fotografie 
posielajte mailom na HYPERLINK "mailto:marketing@kezmarok.
sk"marketing@kezmarok.sk, alebo ich pošlite na adresu Mestský 
úrad Kežmarok, odd. komunikácie, propagácie a regionálneho 
rozvoja, Hlavné námestie č. 1. Pre osobné stretnutie kontaktuje 
Zuzanu Šlosárovú na t. č. 0905 730 940. Materiály prijímame do 
15. júna.

	Zápis do Základnej umeleckej školy Antona Cígera sa 
bude konať 26. (od 13.00 do 17.00 h), 27. (od 9.00 do 12.00 h, od 

V skratke
Pokračovanie zo str. 4

 Pokračovanie na str. 26

Podnet vyriešený
Stretávate sa s miestami, 

ktoré je potrebné ihneď opra-
viť, či inak vylepšiť? Mesto 
Kežmarok komunikuje s ob-
čanmi aj prostredníctvom 
portálov Odkaz pre starostu 
a City Monitor. Pošlite pod-
net a dajte nám o probléme 
vedieť. 

Nasledujúci podnet zo 
stránky citymonitor.sk od občana je už vyriešený.

Severná 4, Kežmarok 
Občan 
Diera pri teplovodnom kanáli na sídlisku Sever. Je to havarijný 

stav, správca by s tým mal urýchlene niečo urobiť. Vďaka. 
Mesto Kežmarok 
Dobrý deň želám. Váš podnet bol vyriešený. Kanál správca opra-

vil. Ďakujeme za váš podnet a za aktívny prístup k mestu. 
  Zuzana Šlosárová, 
 komunikačný manažér
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spravodajstvo

Príprava podujatia naberá 
na obrátkach. Festival odštar-
tuje temperamentným piatko-
vým programom. Vo večernom 
programe vystúpia Cigánski diabli 
s  tanečnou skupinou Totti Ovi-
diu. Ďalším veľkým lákadlom pre 
návštevníkov bude česká skupina 
Olympic. 

Za bránami EĽRO vystúpia 
folklórne súbory z  Čiech, Čiernej 
Hory, Gruzínska, Srbska, Poľska 

a Bieloruska. Obľúbené domáce 
skupiny ako Magura, Maguráčik, 
Magurák a Goralik z  Kežmarku, 
ako aj Kalužiar z  Martina, Slneč-
nica z  Piešťan ukážu svoje tance 
na javiskách pri radnici a  pred 
hradom. 

V  sobotu bude večerné javis-
ko pred radnicou patriť českému 
spevákovi Tomášovi Klusovi s  ka-
pelou Cílová skupina. Krv v žilách 
rozprúdi poprocková skupina HEX 

a  prešovská úderka  Helenine oči. 
Moderovať príde Marcel Forgáč.  

Program spestria sokoliari, 
dobové tance, historické scénky 
a  rozprávky pre deti. V  interiéri 
Kežmarského hradu sa predstaví 
exTeatro s  obľúbenými Krvavými 
dejinami. Živá hraná rozprávka 
Čarovná flauta priláka tých naj-
menších do krásnych komnát 
hradu. 

Tri dni plné zábavy uzavrie 
voľba kráľa remesla v  nedeľu po-
poludní. 

Cenník vstupného pre tento 

rok zjednodušuje výber a ponúka 
už len trojdňové lístky. V predpre-
daji, ktorý sa začne v  júni, bude 
výhodné kúpiť 3-dňový lístok 
s  neobmedzeným vstupom za 
8 eur na osobu. Dospelí na mies-
te zaplatia 10 eur a deti a mládež 
od 140 cm a do 18 rokov 5 eur. 
Mesto zvýhodňuje dôchodcov 
od 62 rokov, a tí majú vstup zadar-
mo. ŤZP-S a osoby do výšky 140 
cm majú tiež nulové vstupné. 

Festival EĽRO 2017 sa uskutoč-
ní od 7. do 9. júla.

 Zuzana Šlosárová

Na festivale remesla vystúpi aj Olympic

27. ročník je venovaný 430. výročiu vzniku 
tkáčskeho cechu. Počas troch júlových dní 
sa na jednom mieste prepletie história s re-
meslom, zábavou pre deti i dospelých, voňa-
vým jedlom a kvalitnou hudbou. EĽRO, to je 
remeslo a folklór v jednom.

Na poslednej oficiálnej náv-
števe sme nedávno privítali 
primátora partnerského mesta 
Weilburg Hansa-Petra Schicka, 
ktorý zastával funkciu dlhých 
24 rokov. Počas 19 rokov, koľ-
ko trvá naše partnerstvo, bola 
spolupráca medzi oboma stra-
nami veľmi dobrá. Veľkého ob-
divovateľa našej lyceálnej kniž-
nice, sme zastihli v  kráľovstve 
kníh, kde nám poskytol krátky 
rozhovor. V Kežmarku bol prá-
ve 18 raz. Lákajú ho sem veľmi 
príjemní ľudia, pekné pros-
tredie pod Vysokými Tatrami 

a krásne historické stavby ako 
radnica, drevený kostol a  naj-
mä lýceum.

Spolupráca medzi partner-
skými mestami nie je len na 
úrovni radníc. Nemecký part-
ner spolupracoval s našou ne-
mocnicou, pomáhal zariade-
niu pre postihnutých občanov 
aj v  krízovom centre. V  mest-
skom ZOO parku vo Weilbur-
gu žijú dva medvede, ktoré 
daroval Kežmarok. „Vďaka tým-
to zvieratám sa návštevnosť 
zdvihla dvojnásobne,“ povedal 
nám Schick. -sedl-

Dlhoročné partnerstvo

Hans-Peter Schick (vľavo) s kolegami v lyceálnej knižnici.

Primátor mesta Kežmarok pozýva občanov na verej-
né stretnutie.
Kedy?  12. júna 2017 
Kde? Kino Iskra o 16.00 h
Téma? Čo sú Mestské zásahy Kežmarok?
 Zapojenie občanov do skrášľovania mesta
 Predstavenie projektu zimného štadiónu
Organizátor: Mestský úrad Kežmarok 
 Tešíme sa na vašu účasť.

Pozvánka na verejné 
stretnutie

Atmosféra minuloročného festivalu.  Foto: -bel-
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A čomu je venovaný tento pro-
jekt? Je to otvorená platforma pre 
každého, kto má chuť a víziu zme-
niť k lepšiemu svoje mesto. Kežma-
rok sa preto rozhodol osloviť ob-
čianske združenie Uzemneplany.sk, 
Architektonické štúdio Atrium a Fa-
kultu architektúry Slovenskej tech-
nickej univerzity v  Bratislave. Prví 
dvaja už od roku 2011 každoročne 
prinášajú tento pôvodom bratislav-
ský projekt do ďalších slovenských 
miest. Zároveň ho organizačne, 
koncepčne, materiálovo a  ľudsky 
zabezpečujú. Ako povedal Matúš 
Gomolčák z občianskeho združenia 

Uzemneplany.sk, Kežmarok bude 
výzvou pre 40 študentov architek-
túry, ktorý začiatkom marca navští-
vili toto podtatranské mesto. Každý 
z  nich musí vytvoriť architektonic-
ký návrh na vylepšenie vybraných 
priestorov Kežmarku v rámci zada-
nia seminárnej práce. „Tie najlepšie 
prejdú verejnou diskusiou – zave-
sia sa na web a  občania sa k  nim 
budú môcť vyjadriť. Čo z nich vyjde 
víťazne, to aj zrealizujeme,“ uviedol 
primátor Kežmarku Ján Ferenčák. 

„Mestské zásahy Kežmarok 
2017 vznikli v  úzkej spolupráci 
s  mestom, ktoré má veľký záujem 

vybrané návrhy zrealizovať. Preto 
sme zostavili panel odborníkov, 
ktorý všetky prijaté návrhy posú-
di a  odporučí mestu konkrétne 
zásahy na realizáciu. Nejde však 
o  súťaž, len o  snahu pozrieť sa na 
jednotlivé zásahy a verejný priestor 
z viacerých pohľadov a zrealizovať 
to najvhodnejšie,“ zdôraznil Matúš 
Gomolčák a dodal, že uzávierka pri-
jímania podnetov je stanovená na 
jún tohto roka.

Mesto Kežmarok chce zapojiť 

občanov do skrášľovania mesta 
a dať im priestor na realizáciu nie-
len prostredníctvom Mestských 
zásahov. Momentálne pripravuje 
podmienky čerpania participatív-
neho rozpočtu, pre ktorý rezervo-
valo sumu vo výške 15-tisíc eur. 
V  programe s  názvom Občania 
skrášľujú svoje mesto sa budú reali-
zovať tí, ktorí chcú zveľadiť verejné 
priestranstvá. Mesto na realizáciu 
finančne prispeje.

 -bel-

Mestské zásahy 

Zaujímavý dialóg medzi súčasným a  histo-
rickým. To je výzva, ktorá čaká na všetkých, 
ktorí sa zapoja do Mestských zásahov Kež-
marok 2017.

Zviditeľniť svoje mesto nie-
len v rámci Slovenska sme mali 
možnosť 4. mája, keď k nám pri-
šli na pozvanie veľvyslanca SR 
v  Spojenom kráľovstve Veľkej 
Británie a Severnom Írsku Ľubo-
míra Reháka s manželkou vzác-
ni hostia. Veľvyslanci Slovinska, 
Uruguaja, Kostariky, Hondurasu 
a Ekvádoru, Gruzínska s partner-
mi a konšel Londýnskej radnice, 
ďalej šéf zastúpenia americkej 
mimovládnej organizácie Kres-
ťanské vyslanectvo a ďalší si pre-
zreli drevený artikulárny kostol, 
lýceum, nový evanjelický kostol, 

Baziliku Svätého kríža, Paulín-
ky kostol a  Kežmarsky hrad. Je 
veľmi dobré, keď sa k nám prídu 
títo hostia pozrieť a zistia, aké to 
Slovensko vôbec je.

 „Táto návšteva môže mať do-
pad na dobré meno našej vlas-
ti a  na podporu turizmu. Som 
presvedčený o tom, že mnohí sa 
k nám ešte vrátia a tiež, že budú 
medzi známymi v  diplomatic-
kom londýnskom zbore, kde je 
20-tisíc diplomatov, o našej kra-
jine rozprávať,“ povedal nám Ľ. 
Rehák.

 -sedl-

Občanovi s  trvalým pobytom 
v meste Kežmarok, ktorý sa ocitol 
v  nepriaznivej sociálnej situácii 
z  dôvodu ťažkého zdravotného 
postihnutia, nepriaznivého zdra-
votného stavu alebo dôchodko-
vého veku, mesto Kežmarok na 
základe písomnej žiadosti obča-
na zabezpečuje donášku stravy 
(obeda) do domácnosti v  zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia 
č. 3/2009 o  poskytovaní sociál-

nych služieb na území mesta Kež-
marok v  platnom znení. Oddele-
nie sociálnych vecí MsÚ Kežmarok 
s cieľom skvalitniť donášku stravy, 
začalo od 2. mája 2017 počas 
pracovných dní rozvážať obedy 
do domácnosti stravníkom Zaria-
denia pre seniorov a   Zariadenia 
opatrovateľskej služby Kežmarok.  

 Jana Trautmanová,
  vedúca oddelenia
 sociálnych vecí

Zviditeľniť Kežmarok

Rozvoz obedov

pre Danu Skupinovú, správcu siete Mestského úradu 
Kežmarok

Od septembra máme na pešej zóne free wi-fi pripojenie. 
Ako na to reagujú občania?

Evidujeme pozitívne ohlasy. Podľa našich informácií sú občania 
s pripojením veľmi spokojní. Rýchlosť je primeraná, dokonca vyššia, 
ako sú určené štandardy. Ako správca siete môžem konštatovať, že 
wi-fi funguje podľa našich predstáv a  dúfam, že to ocenia nielen 
domáci, ale aj návštevníci Kežmarku. -bel-

Jedna otázka

Naše mesto navštívili študenti architektúry.
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Kým prvý cech zakladali Albert 
Krissenský, Martin Hofman a  Valten 
Daum, v druhom cechu k nim pribud-
li Martin Hofman, Paul Kurtz,  Tomáš 
a Benedik Reüssenschuchovci. 

Podľa prvých artikulov majster, 
ktorý sa chcel stať členom cechu, mu-
sel zložiť rodný a výučný list, zaplatiť 
cechu 2 zlaté, 4 funty (1 funt = 590 
gramov) vosku, 4 pinty (1 pinta = 1,7 
litra) vína a vyhotoviť hostinu. Medzi 
majstrami vládli prísne reguly – ne-
smeli si od seba lákať tovarišov a ak sa 
jeden previnil voči druhému, bol po-
trestaný. Prísne sa kontrolovala miera 
tovaru v rífoch a jeho váha. Dĺžka uč-
ňovskej doby trvala tri roky a majster 
musel dať učňovi košeľu a topánky. 
Nádejný adept na učňovstvo bol pri-
jatý najprv na 2 týždne, ak vyhovel 
podmienkam, zaplatili jeho rodičia za 
prijatie do cechu pol zlatého, 3 funty 
vosku a 3 pinty vína. Syn majstra sa 
učil len dva roky a bol oslobodený od 
poplatkov. Každý majster smel mať 

len jedného tovariša, kto mal dvoch, 
musel jedného prepustiť. 

Tovariš musel pomáhať majstrovi 
pri mangľovaní, mohol mať deň do-
volenky (!), ako člen jediného cechu 
v Kežmarku smel byť ženatý (!) a 
podľa toho sa mu prideľovala práca, 
aby si aj trochu zarobil. Ak však jeho 
práca nemala kvalitu, nedostal mzdu. 
Ak ušiel z  cechu, ale potom sa vrátil, 
zaplatil pokutu 1 zlatý. Tovariš nesmel 
pracovať u žiadnej ženy alebo fušera 
– nečlena cechu. Ak bol slobodný, ne-
smel stráviť noc mimo domu majstra. 
Ak majstra niečím urazil, zaplatil po-
kutu 4 funty vosku. Vandrujúci tovariš 
dostal od cechu český groš. Cechový 
deň sa konal raz za mesiac. Voľným 
dňom okrem nedele a  sviatkov mo-
hol byť len pondelok, kto nepracoval 
v  iný deň, zaplatil pokutu vo výške 
2 funtov vosku. 

Podľa druhých artikulov bol vstup 
do cechu pre majstra už sprísnený – 
pod podmienený majstrovským lis-

tom a meštianskym právom v slobod-
nom kráľovskom meste Kežmarku. Do 
cechovej lády sa zaplatilo 8 funtov 
vosku a  dva zlaté. Do cechu mohol 
vstúpiť aj syn majstra, ak si vzal dievča 
z cechu – pričom mal výhody. Každý 
majster mohol pracovať len na troch 
stavoch - na jednom zhotovoval obru-
sy na trh, na druhom a treťom barchet 
alebo plátno. Barchet sa mal tkať pod-
ľa viedenskej miery. Za nedodržanie 
sa platila pokuta. Tkáči vyrábali ľanové 
a konopné plátno. Presne bola určená 
akosť prác dávaných na trh. Ak nejaký 
majster cech opustil, mohol sa doň 
vrátiť. Učňovská doba trvala tri roky. 
Učeň musel zaplatiť 4 funty vosku 
a predložiť listinu o  svojom pôvode. 
O  prijatí učňa musel majster infor-
movať aj ostatných majstrov v cechu. 
Čo je raritou, za určitých podmienok 
mohla pracovať v  cechu aj vdova po 
majstrovi. Ba pracovať samostatne 
mohol aj vandrovný tovariš. 

Patrónom cechu bola sv. Katarí-
na. Kto v ten deň nešiel do kostola, 
platil pokutu. Podobne sa platila 
pokuta vo výške ½ funta vosku od 
majstra a ¼ funta od tovariša, ak ne-
chodil do kostola alebo na pohreby 
člena cechu. Cech sa schádzal raz 
mesačne, pondelok mohol byť voľ-
ný deň. Keď prišiel k  majstrovi znak 

cechu – znamenie na zvolanie se-
denia cechu, musel sa ho zúčastniť. 
Na zasadanie cechu nebolo možné 
prísť so zbraňou pod trestom poku-
ty funtu vosku. Kto v nespokojnosti 
hodil plat na stôl, tiež platil poku-
tu - majster funt a tovariš pol funta 
vosku. Jeden funt vosku platil za ne-
vhodné chovanie každý člen cechu. 
Ak niekto urazil majstra, platil 4 funty 
vosku. Na základe hromady príkazov 
o slušnom chovaní sa zdá, že v tomto 
cechu, ktorý v podstate všade patril 
k najchudobnejším, pracovali veľmi 
impulzívni ľudia. 

19. storočie tkáčom veľmi nepria-
lo. R. 1847/48 sa spomínajú v Kežmar-
ku štyria samostatní tkáči. Ich exis-
tencia nebola dlhá, nakoľko onedlho 
vznikla v Kežmarku Prvá mechanická 
tkáčovňa ľanu a konopnej priadze. 

Pamiatky po tkáčoch možno vi-
dieť v  kežmarskom múzeu v  hrade. 
Zachovalo sa tu origináne pečatidlo 
pravdepodobne z r. 1587, zvolávacia 
tabuľka cechu z  r. 1796, sada tkáč-
skych člnkov a iné výrobné nástroje.

 Nora Baráthová

EĽRO 2017 bude venované cechu
tkáčov ľanového plátna

Najšťastnejší boli v tomto mesiaci 
kežmarskí (a nielen kežmarskí) štu-
denti a  žiaci. Vo štvrtom roku I. sve-
tovej vojny sa im začali mimoriadne 
prázdniny už od začiatku júna. Avšak 
riaditeľstvá škôl avizovali, že nový 
školský rok sa určite začne hneď 1. 
septembra. (To sa v  skutočnosti na 
žiaľ študentov aj stalo).

Stolárstvo, nábytkárstvo a výrobu 
truhiel prebral dňa 1. júna od svojho 
otca Michala Palenčára syn Rudolf, ale 
podnik existoval ďalej len pod me-
nom otca. Firma bola založená r. 1883. 
Stolárstvo sa nachádzalo na viacerých 
miestach, hlavné bolo na Baštovej 
ulici za dnešným železiarstvom (časť 
bola nedávno zbúraná), rakvy sa vyrá-

bali na Hradnej ulici. Tu sa vyrábali aj 
športové potreby, napr. lyže a zrejme 
aj sánky. (Nepodarilo sa nám zistiť, od-
kiaľ táto rodina s  rýdzim slovenským 
menom pochádzala – v  súpise oby-
vateľov z r. 1866 sa ešte nenachádza. 
Na začiatku 20. stor. žil v Kežmarku aj 
krajčír Michal Palenčár a zhodou okol-
ností mal tiež syna Rudolfa).

Hoci výročné schôdze rôznych 
spolkov a organizácií sa obyčajne ro-
bia na začiatku kalendárneho roku. 
Spolok pre zalesnenia Jeruzalema 
mal svoju výročnú schôdzu až 9. júna 
1917. Okrem finančnej správy predlo-
žil aj správu o  svojej činnosti. Dali sa 
do poriadku chodníky, zasadili nové 
stromčeky, kiosk, kde sa predávalo 

pitie a  rôzne maškrty, sa nepodarilo 
prenajať, navyše v zime sa do kiosku 
niekto vlámal, vykradol, čo sa dalo 
(zrejme police, pretože bolo nedosta-
tok paliva na kúrenie, tak sa drevo ziš-
lo). Vyrúbalo sa aj niekoľko briez. Prí-
tomní skonštatovali, že vandalizmus 
neobišiel ani Kežmarok. Málokto vie, 
že vrchy okolo mesta boli holé, o  ich 
zalesnenie zo severnej a  východnej 
strany (Jeruzalemský vrch a  Hradný 
vrch) sa postarali nadšenci, na ich čele 
bol Dr. Vojtech Alexander, kežmarský 
rodák a  priekopník röntgenológie 
v Uhorsku – v tomto čase už nebohý. 
(Aj teraz by sa zišiel taký spolok).

O  tom, že sa Kežmarčania hádali 
aj v tomto období, svedčí skutočnosť, 

že v  júni 1917 sa v  novinách spomí-
na aj Spolok Jeruzalemského vrchu 
– zrejme nespokojní členovia Spolku 
pre zalesnenie Jeruzalema sa odpojili 
a vytvorili si vlastný spolok. (Potom sa 
čudujme dnešným politickým stra-
nám).

Dňa 21. júna vypukol komínový 
oheň v dome neďaleko budovy syna-
gógy na Baštovej ulici, ale podarilo sa 
ho rýchlo zahasiť. Mesto vydalo naria-
denie na protipožiarnu opatrnosť Ale 
veľmi to nepomohlo, pretože už o dva 
dni dňa 23. júna o  9. vypukol požiar 
na streche Palenčárovho stolárstva. 
Našťastie okolité strechy boli mokré 
od nedávneho dažďa a  nechytili sa. 
Požiar podľa vyšetrovania vznikol 
zrejme od iskry z  komína. (Naskytá 
sa otázka: keď boli okolité strechy 
mokré, bola určite mokrá aj strecha 
stolárstva, ako je možné, že nejaká 
iskra ju zapálila).

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

Tkáči patria k najstarším remeselníkom v Kežmarku, pretože obyvatelia 
mesta sa museli aj obliekať. Už r. 1437 mali piati kežmarskí tkáči spoločný 
dom (zrejme dielňu), r. 1441 predávali v spoločnom stánku, r. 1484 mali 
spoločnú obchodnú miestnosť a r. 1494 mlyn - zrejme vodný mangeľ. Nie je 
teda vylúčená, že cech alebo bratstvo tkáčov existovalo už v 15. storočí, ale 
artikuly tohoto cechu sa zachovali až z r. 1587 a z r. 1590 pochádzajú ďalšie a 
vyžadujú od svojich členov nemecký pôvod. 
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Otvorená budova
vodojemu
Druhého apríla o 17.00 h bolo na t. č 

159 oznámené, že nad kameňolomom, 
v blízkosti amfiteátra, sa nachádza budova 
vodojemu, kde je poškodený plot, dvere 
do budovy sú otvorené, chýbajú na nich vi-
siace zámky a oznamovateľ má obavu, aby 
nedošlo k úrazu. Vyslaná hliadka preverila 
oznam a vyhotovila fotodokumentáciu. 
Telefonicky bolo zistené, že budova patrila 
firme Tatraľan. Následne bol tento objekt 
za účasti zodpovedných pracovníkov uza-
mknutý. 

Havarijný stav 
Štvrtého apríla o 20.32 h bolo na linku 

159 telefonicky oznámené, že pri svetelnej 
križovatke v blízkosti červeného kostola je 
vyrazený kanál. Hliadka to preverila a zisti-
la, že ide o havarijný stav. Kanál bol vyraze-
ný von z obruče a asfaltová vozovka bola 
podmytá, pričom hrozilo jej prepadnutie. 
Hliadka označila miesto a zabezpečila oko-
lie do príchodu pracovníkov TS. 

Kolaps vodiča 
Piateho apríla hliadka zistila, že na Ulici 

Hradné námestie na parkovisku pri hrade 

skolaboval vodič motorového vozidla. Vo-
dič bol diabetik a hrozil mu hypoglykemic-
ký šok. Preto bola privolaná RZP, ktorá ho 
previezla na ošetrenie. 

Ležiaca osoba
Hliadka spozorovala 8. apríla na Ulici 

Sihoť osobu, ktorá nehybne ležala pri rie-
ke Poprad. Zároveň zistila, že ide o  bez-
domovca, ktorý javil známky opitosti, bol 
bledý a ťažko dýchal. Na miesto bola privo-
laná RZP, ktorá osobu previezla na ošetre-
nie do nemocnice v Kežmarku. 

Nepovolené fajčenie
Dvadsiateho apríla o  15.00 h hliadka 

MsP v  Kežmarku vykonávala pochôdzko-
vú činnosť zameranú na kontrolu verejné-
ho poriadku v  okolí autobusovej stanice. 
V priestoroch nástupišťa bola spozorovaná 
osoba, ktorá fajčila tabakový výrobok. Táto 
osoba bola na mieste vyriešená v  bloko-
vom konaní. 

Nájdený bicykel 
O  19.30 h 25. apríla bolo na dispečing 

stálej služby MsP oznámené, že na Ulici 
Baštová je od rána odložený bicykel a nie 
je uzamknutý. Hliadka zistila, že išlo o det-

ský bicykel značky BMX červeno-čiernej 
farby. Bicykel bol prevezený na útvar MsP 
a ihneď bol spísaný záznam o nájdení veci. 
Oznam o náleze s fotodokumentáciou bol 
umiestnený aj na stránku mesta. 

Narušený objekt 
Tridsiateho apríla o 17.56 h bola na zá-

klade prieniku signálu PcO vyslaná hliadka 
MsP do objektu kasárni na Ulici Michalská. 
Hliadka zistila, že v zabezpečenom objekte 
sa zdržiavalo päť maloletých a  jedna mla-
distvá osoba. Všetci boli na 2. poschodí 
v opustenej budove, pričom podľa ich vy-
jadrenia sa chceli len pozrieť, ako to tam 
vyzerá po zvalení jednej časti budovy. 
Hliadka so spomínanými osobami vykona-
la pohovor a následne boli všetci vykázaní 
mimo objekt. 

Horiaci kontajner 
V rovnaký deň o 3.53 h sme boli hasič-

ským zborom požiadaní o vyslanie hliadky 
MsP na Ulicu Možiarska a Garbiarska, kde 
mala horieť smetná nádoba na separova-
ný zber, v ktorej bolo umiestnené šatstvo. 
Hliadka zabezpečila miesto do ukončenia 
akcie hasičského zboru. 

 Spracoval: kpt. Jozef Bukovina 

Rovnaká šanca všetkým
Keď máš oči otvorené a nie si z  tých, ktorí 

unblock všetko popierajú a kritizujú, tak vidíš, 
že Kežmarok udivuje svojou komplexnosťou, 
tým, že myslí na každého svojho obyvateľa. 
V  článku o  Dennom detskom sanatóriu, kto-
ré sa venuje detičkám s  deficitom v  zdraví, 
píšeme v  inom článku, ale že je postarané aj 
o  všetky deti po skončení povinnej školskej 
dochádzky sme sa presvedčili v Strednom od-
bornom učilišti Biela voda.

Do učilišťa chodia aj deti s postihnutím. Keď 
sme požiadali zriaďovateľku školy A. Jurgovia-
novú, nech nám odporučí šikovného žiaka, 
bez váhania vybrala Lukáša Gábora, ktorý tretí 
ročník navštevuje učebný odbor spracúvanie 
dreva. Vybrali sme sa za ním do dielní.

Tichý skromný chlapec toho o  sebe veľa 
nenahovoril. Je Kežmarčan a  doma okrem 
neho žije ďalších desať detí. Vyrastal v skrom-
ných pomeroch, ale v  prostredí, kde si prácu 
vážia. Už od malička vynikal výtvarným na-
daním a  dnes svoj talent pretavuje do dreva. 
Ako nám povedal majster odborného výcviku 
pre učebný odbor spracúvanie dreva Jaroslav 

Gabáni, Lukáš si dokáže poradiť s akoukoľvek 
prácou, ktorú mu zadá a navyše sám prichádza 
s kreatívnymi nápadmi. Dláto jednoducho do 
jeho rúk patrí. Zastihli sme ho, ako končí prácu 
na drevenej vareche úctyhodných rozmerov. 
V  očiach mladého chlapca bolo vidieť obrov-
skú lásku k drevu.

Triedna učiteľka Miroslava Reľovská si ho 
tiež len pochvaľuje: „Náš Lukáš chodí do ško-
ly pravidelne a rád, je snaživý na hodinách. Aj 
keď je tichej povahy, spolužiaci ho majú radi. 
Navyše je veľmi nadaný po výtvarnej stránke 
tak, ako aj jeho súrodenci. Je veľmi šikovný 
a aktívny a chce robiť.“

A aké má plány do budúcna? V tomto roku 
končí učilište a pri dreve by rád zostal. Ak to 
inak nepôjde, bude si hľadať prácu vo firme 
GGP v  Poprade, kde už pracujú jeho bratia. 
Veľkým snom Lukáša však je vyrezať sochu 
z  dreva. Mala by predstavovať kráľa alebo 
kráľovnú a vyrobená by mala byť z dubového 
alebo lipového dreva. Škoda, že nie je mož-
nosť pokračovať v štúdiu, a tak rozvíjať svoje 
nadanie.

Držíme mu palce, aby sa jeho sny a plány 
naplnili, aby si Lukáš Gábor našiel svoje uplat-
nenie v živote. Dobrú školu dostal, dnes vie, že 
aj pre neho sú dvere otvorené, že dokáže nie-
čo, čo nevie len tak hocikto. A za to patrí vďaka 
učilišťu a  krásnemu spravodlivému prístupu 
k žiakom bez najmenších rozdielov, či už majú 
zdravotný problém, či nie.

 E. Sedláčiková

Žijú medzi nami

Lukáš Gábor
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Vlani ste mali rekordnú návštev-
nosť. Myslíte, že aj táto sezóna bude 
rovnako dobrá?

Očakávame, že rekonštrukcia pritiahne 
ďalších návštevníkov. Táto etapa je pred-
poslednou v rámci veľkej projektovej doku-
mentácie, ktorá bola vypracovaná už v roku 
2004 architektom Miloslavom Neumannom. 
Práce sa realizovali od roku 2004. Vymenila 
sa strešná krytina, urobilo sa nové podkro-
vie. Tým sme získali krásnu prednáškovú 
miestnosť, depozitárne priestory, 
vybudovali sme novú expozíciu au-
tomobilových veteránov, opravovali 
atiky na ochodziach, menili ochodze. 

Čo všetko sa na hrade zme-
nilo?

V  rámci inovatívnych procesov 
sme sa na hrade snažili priniesť náv-
števníkom niečo nové. Istotne si 
všimnú vstupné priestory pri Lan-
govej lavici sú vynovené, pribudol 
pekný panel, ktorý predstavuje maji-
teľov hradu, je tam umiestnený zbier-
kový predmet - krásny kryštálový 
luster. Veľkou rekonštrukciou prešla 
expozícia Cechy a  remeslá, celkom 
bola zmenená expozícia venovaná 
Streleckému spolku, po demontáži 
stredových vitrín sa priestor krásne 
otvoril, vyinštalované sú aj také zbier-
ky, ktoré boli v  depozitári. Dnes sú 
zdigitalizované a zreštaurované. Cel-
kom zmenené je aj osvetlenie hradu. 
Ukončená je i reinštalácia expozície 
venovaná Dr. Alexandrovi.

Kedy bude teda hrad komplet zre-
konštruovaný?

Posledná etapa príde na rad od septem-
bra a  ukončená by mala byť v  roku 2018. 
Pôjde opäť o odvlhčenie, sanačné omietky, 
reštaurátorské práce. Práce sa budú reali-
zovať predovšetkým z vonkajšej strany. Teší 
ma, že nielen že hrad je pekne zrekonštru-
ovaný, ale urobili sa aj veľmi pekné reštau-
rátorské práce, ktoré môže vidieť každý 
návštevník. Hlavne sa to týka ostenia okolo 
okien, boli zvýraznené renesančné prvky, 

ktoré na hrade sú. Rekonštrukcia prebiehala 
najlepšie ako sa dalo.

Vďaka vymaľovaniu hradu ešte viac vy-
nikli výklenky, v  ktorých sú krásne nápisy 
a fresky. V budúcnosti uvažujeme o ich po-
stupnom zreštaurovaní. To si už vyžaduje 
samostatný projekt, aby sa ešte viac zvýraz-
nili prvky, ktoré tam sú dominantné. Počas 
generálnej opravy hradu v r. 1962 – 1995 sa 
robil aj architektonický výskum počas ktoré-
ho boli tieto fresky a nápisy odkryté.

Začala sa letná turistická sezóna...
Letná turistická sezóna je údel múzejní-

kov. Snažíme sa robiť nielen to, čo máme ur-
čené v rámci zriaďovacej listiny, čiže získavať 
zbierky, starať sa o ne, spracovávať ich - ale 
budeme robiť pripravovať aj rôzne kultúrne 
podujatia a  pri tých príležitostiach priláka-
me do hradu viac návštevníkov.

Aké podujatia pripravujete?
Veľkou akciou bude 9. júna Festival štu-

dentstva, čo je už 5. ročník. To bude veľkole-
pá akcia v duchu Imricha Thökölyho, ktoré-
ho 360. výročie narodenia si pripomíname. 

Tradičné medzinárodné podujatie Svia-
tok kultúry a vzájomnosti nás tiež čaká v júni. 
Organizuje ho Karpatsko-nemecký spolok 
na Slovensku. V  prvej časti osláv bude ver-
nisáž výstavy v našich priestoroch venovaná 
reformácii a  samotný festival bude prebie-
hať na nádvorí.

V  spolupráci so Spišským dejepisným 
spolkom bude 17. júna od 10.00 do 14.00 
h v  podkroví hradu odborná konferencia 
venovaná lekárom a lekárnikom na Spiši. Je 
určená odborníkom, ale aj širokej verejnos-
ti. Okrem iného programu riaditeľka múzea 
E. Cintulová vystúpi s  prednáškou venova-
nou známemu kežmarskému lekárnikovi 
Leovi Herzovi. 

Čo ešte pripravujete k 360. výročiu 
narodenia Imricha Thökölyho?

V júli počas EĽRO zopakujeme veselú roz-
právku s pesničkami, ktorú sme uvádzali na 

prelome mája a  júna Čarovná flauta. 
Pod taktovkou režiséra Marcela Ha-
náčka ju uvádza známe Ex Teatro. Vo 
večerných hodinách sú na programe 
Krvavé dejiny venované Imrichovi 
Thökölymu. Ani v septembri na túto 
významnú osobu dejín nezabudne-
me. Pripravujeme odbornú konferen-
ciu, účasť na nej prisľúbili odborníci 
zo Slovenska a  Maďarska. Ide o  re-
nomovaných odborníkov, ktorí nám 
priblížia rodinu Thököly a  kultúrny 
a  spoločenský život v  období, kedy 
boli na Kežmarskom hrade. Pevne 
verím, že dvojdňová konferencia 25. 
a 26. septembra priláka nielen odbor-
níkov, ale aj laikov. Chceme vydať aj 
reprezentatívnu publikáciu z  konfe-
rencie.

Na čo sa môžeme tešiť?
Vo výstavnej sieni od septembra 

do novembra budeme mať výstavu 
venovanú modrotlači Včera a  dnes, 
keďže sa modrotlač opäť dostala do 

nášho bežného života, či už do odevov ale-
bo úžitkových doplnkov.

V závere roka sa so svojou tvorbou pred-
staví výtvarník Zentko.

Vďaka cezhraničnému projektu poľské 
mesto Limanová a  jeho múzeum pripravi-
lo výstavu, ktorá bude v našich výstavných 
priestoroch a  bude venovaná farmaceutic-
kej histórii.

V  lete, samozrejme, nebude chýbať let-
ný filmový festival, divadelné klasiky, letné 
kino.

 Za rozhovor sa poďakovala
 Emília Sedláčiková

Vynovený hrad s množstvom podujatí

V súčasnosti sa končí prvá etapa rekonštrukcie Kežmarského hradu, ktorá začala v máji 
minulého roka. V zime boli práce prerušené, ale teraz sa s nimi finišuje. Termín ukon-
čenia prvej etapy je do konca júna. „Už dnes môžem povedať, že ho splníme. Vymenili 
sme okná a parapety, máme nové omietky a hotové sú aj práce v interiéri. Všetky práce 
navrhnuté v  rámci projektovej dokumentácie boli zrealizované tak, ako bolo naplá-
nované. Výdavky, ktoré oproti plánu vyskočili, sú pochopiteľné, pretože ide o  histo-
rický objekt. Ďakujeme zriaďovateľovi Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý nás 
finančne veľmi podporil,“ povedala riaditeľka múzea v Kežmarku Erika Cintulová. 

Aj vstupná brána do hradu prešla obnovou.
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Aj napriek tomu, že 7. mája 
bolo od rána zamračené, na parko-
visku pri popradskej Bille sa už pol 
hodinu pred odchodom autobusu 
začali schádzať ľudia. Stáli v  rade, 
lebo sa obávali, či sa do neho všet-
ci zmestia. Zmestili a jazdu do Kež-
marku si pochvaľovali. Bezplatná 
doprava z  Popradu  do Kežmarku 
a späť bola iba jednou z noviniek. 
Okrem bohatého programu na 

nádvorí Kežmarského hradu, kde 
sa otvorenie konalo, si návštevníci 
mohli pozrieť Lyceálnu knižnicu, 
Drevený evanjelický artikulárny 
kostol a Nový evanjelický kostol 
s mauzóleom Imricha Thökölyho. 
Plánovaná bola aj prechádzka po 
náučnom chodníku v  lesoparku 
Sever, ktorá sa však kvôli dažďu 
nekonala. Tí, ktorí sa tam chystali, 
však neboli vôbec sklamaní. Vy-

užili možnosť pozrieť si hrad za 
symbolické vstupné a  o  sprievod 
sa postarali  študenti v  dobových 
kostýmoch. „Počas otvorenia let-
nej turistickej sezóny sme mali do 
1 500 platiacich návštevníkov hra-
du. Program na nádvorie si prišlo 
pozrieť približne 3-tisíc ľudí,“ kon-
štatovala riaditeľka Múzea v  Kež-
marku Erika Cintulová.

Na tribúne sa postupne vystrie-

dala skupina historického šermu 
Cohors, flašinetár Divadlo v  kufri, 
kúzelník Wolf a  Sranda banda, ta-
nečníci a  hudobníci zo Základnej 
umeleckej školy v Lendaku, detský 
folklórny súbor Maguráčik a  ZUŠ 
Petržalská Kežmarok. Deti si spolu 
s  rodičmi vyskúšali tvorivé dielne 
s hrnčiarom, nechýbal skákací hrad 
a bohaté občerstvenie. 

 -bel-

Tohtoročné otváranie letnej turistickej sezóny sa 
nieslo v  znamení viacerých noviniek. Veľkému 
záujmu sa tešil najmä poschodový autobus, kto-
rý priviezol návštevníkov z Popradu zadarmo.

Slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny 
v Kežmarskom hrade sa konalo 7. mája. Táto ak-
cia bola organizovaná Prešovským samospráv-
nym krajom, Múzeom v Kežmarku a Hotelovou 
akadémiou Otta Brucknera v Kežmarku.

Napriek dažďu prišlo na hradné nádvorie veľa návštevníkov.

Novinky sa stretli
s dobrým ohlasom

Zľavová kupónová
brožúra pre vás

Zľavová kupónová brožúra slúži pre uplatnenie zľavy na rôzne 
služby a produkty na území mesta Kežmarok. Zakúpiť si ju môže 
každý v Kežmarskej informačnej agentúre, Hlavné námestie 64, 
060 01 Kežmarok (nová budova Mestskej knižnice) za cenu 1 €.

Obsahuje 13 zľavových kupónov s nasledujúcimi zľavami:
• Bistro Apetit: 5% zľava
• Kníhkupectvo Alter Ego: 10% zľava
• Reštaurácia Fontána: 10% zľava
• Cukráreň Fontána: 10% zľava
• Kežmarská informačná agentúra: 5% zľava
• Kežmarská reštaurácia: 1x nápoj k jedlu z menu zadarmo
• Cukráreň Sladký sen: 5% zľava
• Berg Cafe & Restaurant: 5% zľava
• Enzym BIO market: 10% zľava
• Kozmetický salón Neriné: 10% zľava na kompletné ošetrenie 

tváre + masáž tváre
• Storm: 5% zľava
• Reštaurácia Tiffany: 10% zľava
• Novinový stánok Slovenka: 10% zľava na modranskú keramiku
 
Zákazník si môže zľavu uplatniť po predložení príslušného 
kupónu.
Po uplatnení všetkých kupónov odtrhnutím perforovanej časti, osta-
ne držiteľovi zľavovej kupónovej brožúry vrecková brožúra o meste 
Kežmarok s pamiatkami a mapkou mesta. 
Brožúra je vhodná aj ako darček pre návštevníkov a hostí, ktorí naše 
mesto príležitostne navštívia. Je dostupná pre ubytovaných hostí, ktorí sa 
v meste ubytujú aspoň na dve noci a je dostupná v týchto v ubytovacích 
zariadeniach: Hotel Hviezdoslav ****, Hotel Club ***, Penzión u Jakuba, 
Ubytovňa Pali a ďalšie.

V prípade záujmu plánuje mesto Kežmarok druhé vydanie. V prípade záuj-
mu podnikateľských subjektov o začlenenie sa medzi subjekty poskytujúce 
zľavu, navštívte Kežmarskú informačnú agentúru, Hlavné námestie 64, 
Kežmarok, t. č. 052 449 21 35.

Očami mladých

Žiaci 3. C triedy študijného od-
boru manažment regionálneho ces-
tovného ruchu pracovali v  priesto-
roch Kežmarského hradu ako lektori 
v  jednotlivých expozíciách a  záro-
veň sprostredkovávali sprievodcov-
ské služby pre jeho návštevníkov. 
Žiačky 4. C triedy, tiež študijného 
odboru manažment regionálneho 
cestovného ruchu, pôsobili ako ob-
jektoví sprievodcovia vo význam-
ných kultúrno-historických pamiat-
kach a ako sprievodca - komentátor 
po trase. Dve žiačky 
z tejto triedy šli autobu-
som so skupinou z  Po-
pradu a  po ceste im 
poskytli stručný výklad 
s  informáciami o  okoli-
tých mestách, ktorými 
prechádzali. Účastníci 
sa najviac tešili z  náv-
števy evanjelického 
lýcea mesta Kežmarok, 
pretože táto možnosť 

poskytovala jedinečný zážitok vidieť 
najväčšiu školskú historickú knižni-
cu, ktorej zbierka tlače zo 16. storo-
čia je najväčšia na Slovensku. Žiakov 
našej školy sme mohli rozpoznať 
podľa ich autentického oblečenia 
- dobových odevoch, ktoré im boli 
poskytnuté od zamestnancov kež-
marského hradu a  žiaci pôsobiaci 
ako objektoví sprievodcovia hrdo 
reprezentovali našu školu v školskej 
uniforme.  Katarína Reľovská,

 žiačka IV. C triedy

Študenti v dobových kostýmoch.
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publicistika

Trochu histórie
Sanatórium zriadili v roku 1990 reprofilizáciou 

detských jaslí aj v  Kežmarku na základe rozhod-
nutia Ministerstva zdravotníctva SR. „Začali sme 
pracovať na tom, aby sme získali licenciu na po-
skytovanie zdravotníckych služieb - fyziatria, 
balneológia a  liečebná rehabilitácia (FBLR), 
museli sme zabezpečiť technické vybavenie 
tak, aby ambulancia bola zaradená do siete 
zdravotníckych zariadení. Dnes máme vytvo-
renú odbornú ambulanciu a  dobrých odbor-
ných lekárov. Špeciálna materská škola pri 
zdravotníckom zariadení poskytuje deťom 
predprimárne vzdelávanie. Oficiálne Denné 
detské sanatórium v  Kežmarku poskytuje 
všetky služby, ktoré zodpovedajú včasnej in-
tervencii. 

Čo to je včasná intervencia?
„Včasná intervencia znamená včasný zá-

sah odborníkov. Najprv zabezpečujeme roz-
voj hrubej motoriky, pokračujeme rôznymi 
technikami na rozvoji jemnej motoriky. Všet-
ky aktivity zabezpečujeme v úzkej spolupráci 
s rodinou. Sebaobslužné činnosti sú hlavným 
cieľom všetkých aktivít. Nie každé dieťa po-
stavíme na nohy, ale dieťa ktoré zvládne 
program materskej školy a  absolvuje kom-
plexnú rehabilitáciu ide do života pripravené 
po stránke sebaobslužných činností a  môže 
pokračovať v ďalšom vzdelávaní. 

V rukách odborníkov
Intervencia má svoje pravidlá. Terézia Semaňá-

ková bola v  USA na 7-týždňovom pobyte práve 
v  čase, keď vznikol zákon o  povinnosti zaviesť ju 
v každom okresnom meste. V tomto duchu začala 
pracovať aj doma. Všetky techniky, ktoré mali za 
veľkou mlákou, preniesla do svojho zariadenia. 
Preto je ich program programom včasnej inter-
vencie, a tým sú výnimoční. Naviac, T. Semaňáková 
má Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania soci-
álnej práce a všetky potrebné certifikáty. Vyučuje 
na vysokej škole Svätej Alžbety v  Spišskej Novej 
Vsi, predtým na Trnavskej univerzite. Aj ostatní 

zamestnanci majú len tie najlepšie referencie. 
Nájdete tu špeciálnych pedagógov, sociálneho 
pedagóga, predškolských pedagógov, sociálnych 
pracovníkov, rehabilitačných pracovníkov a  reha-
bilitačného lekára. Priamo v budove pracuje klinic-

ký psychológ. Takto zastúpené všetky zložky v jed-
nom centre nemá zrejme na Slovensku nikto iný. 

Jedinečná metóda
„Od prvého dňa sme zaviedli nosnú metó-

du doktora Vojtu a rodičia nás začali vyhľadávať. 
V tom čase to bola zriedkavá metóda. Na medicín-
skom vedeckom podklade doktor Vojta zaviedol 
systém, ktorý pôsobením tlaku na isté body dos-
tredivými dráhami stimuluje mozgovú časť poško-
dených končatín a  spätnou väzbou odstredivými 
dráhami sa konkrétna končatina dáva do pohybu. 
Nie je to spásonosné, ale nič lepšie neexistuje. 
Fyzioterapeutka, ktorá v  sanatóriu pracuje, túto 
metódu študovala tri roky priamo u  prof. Vojtu 

v Brne,“ priblížila nám prácu v sanatóriu riaditeľka. 

Ako sa do sanatória a škôlky dieťa
dostane?
Odborníci - lekári (pediatri, neurológovia a or-

topédi) o sanatóriu vedia. Deti, ktoré to potrebujú, 
posielajú práve sem. „Sociálne poradenstvo posky-
tujeme pre deti s rôznym deficitom zdravia. Robí-
me poradenstvo pre rodičov, radíme, ako sa dostať 
k  finančným prostriedkom na kúpu motorového 
vozidla, na príspevok na benzín, stravu a  ošate-
nie... Naša výnimočnosť je v tom, že sme prežili a že 
deti s deficitom zdravia majú kde ísť. A to je unikát. 
Ak by sme mali len špeciálnu materskú školu, kde 
budú deti prijímané od 3 rokov, je to neskoro. Je 
množstvo techník, ktoré sú nápomocné dieťaťu, 
ale je potrebné s nimi začať od malička. Naša vý-
nimočnosť spočíva v  tom, že deti majú možnosť 
navštevovať a  využívať komplexnú starostlivosť, 
kde sú zabezpečené všetky odborné služby pro-

fesionálnym spôsobom. A  to cestou ambu-
lantnej starostlivosti a predprimárnym vzde-
lávaním už od najútlejšieho veku,“ zdôraznila 
T. Semaňáková.

Koľko zaplatia rodičia
za materskú školu?
Rodičia sa často stretajú s  tým, že všet-

ko je zabezpečené priamou platbou. Toto 
je však zariadenie, kde sa neplatí. Zmluvné 
vzťahy s  poisťovňami a oficiálna materská 
škola, na ktorú dostávajú finančné prostried-
ky z  Ministerstva školstva SR prostredníc-
tvom mesta Kežmarok a  prostredníctvom 
zdravotných poisťovní. Na opravy a  re-
konštrukcie budovy získavajú prostriedky 
pomocou 2 percent   daní z  príjmu cestou 
„Združenia Na pomoc telesne a mentálne 
postihnutým“. Keďže nájomná zmluva bola 
na čas určitý, nemohli požiadať o dotácie ani 
projekty. Po výmene okien a  dverí, ktoré si 
financovali zo získaných zdrojov teraz treba 
vymeniť strechu, ale tu už pomôže mesto. 

Koľko detí navštevuje Denné
detské sanatórium v Kežmarku?
Štrnásť zamestnancov sa v  súčasnosti stará 

o 47 detí. Väčšinou sú to deti od 3 rokov, ale v prí-
pade potreby aj od dvoch. Do ambulancie prichá-
dzajú deti už od 6 týždňov na individuálne rehabi-
litačné cvičenie. 

Perlička na záver
Nedávno materská škola na Cintorínskej ulici 

pripravila 10. ročník súťaže Malý recitátorík pre 
žiakov materských škôl. Zo sanatória prihlásili dve 
deti a obidve dobre uspeli. A to je tá najkrajšia po-
klona tým, ktorí obetujú energiu, čas a vedomosti 
len aby sa deti mohli vrátiť do bežného života. 

 Emília Sedláčiková

Každý pokrok dieťaťa znamená veľmi veľa pre samotné 
dieťa, pre rodiča, terapeuta i riaditeľku sanatória.

Deti s deficitom v tých najlepších rukách

Osud sa občas kruto zahrá a  narodia sa deti s  deficitom na fyzickej 
a mentálnej úrovni. Rodič v prvom momente nevie, čo robiť, ako sa vy-
sporiadať s nečakanou situáciou, ako čo najlepšie pomôcť svojmu po-
tomkovi. Našťastie, v Kežmarku je odborná pomoc na dosah huky a volá 
sa Denné detské sanatórium. 
V rokoch 1990 – 1994 rástli detské sanatória ako huby po daždi, na Slo-
vensku ich bolo cca 38. Zostali však len pri zdravotníckej práci bez zria-
denia materských škôl. Preto neprežili a dnes existuje také zariadenie 
jedine u nás. Čím je výnimočné nám vysvetlila zriaďovateľka a riaditeľka 
zariadenia, ktoré oslavuje 25 rokov svojej existencie, Terézia Semaňáko-
vá. Sme hrdí, že v Kežmarku máme také výnimočné sanatórium.
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Kežmarok pokračuje vo svojej 
vízii stať sa moderným mestom. 
V  júli radnica plánuje spustiť zľa-
vovú mestskú kartu pre svojich 
občanov. Okrem poskytovania be-
nefitov a vernostných bodov by sa 
kartou malo neskôr platiť na POS 
termináloch zrejme budeme môcť 
zaplatiť autobus, parkovné alebo 
sledovať dochádzku žiakom v ško-
le.

Do obehu sa bude karta zavá-
dzať postupne. Kartu si budú môcť 

obstarať iba osoby s  trvalým byd-
liskom v Kežmarku. Predpokladom 
pre využívanie je, aby sa do systé-
mu benefitov zapojilo čo najviac 
miestnych podnikateľov. Oslovova-
nie partnerov do projektu je naplá-
nované na september tohto roku. 
Výhodou bude, že na jednej karte 
uplatníte zľavy u  viacerých ob-
chodníkov. A tak sa naše peňažen-
ky zúžia o množstvo nepotrebných 
kariet. Dobrý nápad, čo poviete?

 Zuzana Šlosárová

Mestská karta pre našincov

Po okresných kolách súťaže v  prednese poézie a  prózy v  nemeckom 
jazyku žiakov základných škôl s  rozšíreným vyučovaním nemec-
kého jazyka na počesť Friedricha Lama v  Poprade, Spišskej Novej 
Vsi a  Chmelnici sa v  stredu 24. mája konalo regionálne kolo súťaže 
v Kežmarku. Uskutočnila sa v Dome stretávania Karpatsko-nemeckého 
spolku v našom meste.
Do celoslovenskej súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy sa mohli 
prihlásiť len žiaci nemeckých škôl, v našom prípade z Grundschule, kde 
odcestovalo hneď na druhý deň šesť žiakov. -sedl-

Výhody priamo od mesta?
Moderná technológia to umožňuje.

Organizátor a usporiadateľ:
Cyklistická Detská tour, CK MŠK Kežmarok a Mesto Kežmarok
Presné miesto štartu a cieľa: Kežmarský hrad
Čas štartu: kategória Baby 10.30 h, ostatné kategórie následne
Prezentácia: nádvorie Kežmarského hradu, 17. júna – 17.00 až 18.30 h

18. júna – 8.00 až 10.00 h   Bližšie informácie: www.detskatour.sk

2. 6. 2017
tvorivé dielne - výchovné koncerty pre žiakov ZŠ

9.00 a 11.00 hod. ZŠ a MŠ Veľká Lomnica
9.30 a 11.00 hod. Kultúrny Dom Hranovnica

10.00 a 11.30 hod. MsKS Kežmarok

4. 6. 2017
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie koná v MsKS Kežmarok!!!

záverečný galaprogram s aktom výmeny bábik
15.00 hod. Hradné nádvorie Kežmarok

Zmena programu vyhradená. Vstup voľný

Mesto Kežmarok pozý-
va občanov aj návštevníkov 
mesta na Letné predajné 
trhy, ktoré budú od 12. do 14. 
júna (pondelok, utorok, stre-

da). Návštevníci predajných 
trhov sa môžu tešiť na široký 
sortiment ponúkaného tova-
ru, občerstvenia a  kultúrny 
program. 

 Letné predajné trhy
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zaujímavosti

Tatranské lapidárium bolo 
vybudované v  rámci projek-
tu spolufinancovaného Eu-
rópskou úniou z  Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja 
a štátneho rozpočtu Poľskej re-
publiky. Realizovaný bol pro-

stredníctvom Euroregiónu 
„Tatry“ v  rámci Programu ce-
zhraničnej spolupráce Poľská 
republika – Slovenská republi-
ka v  rokoch 2007 – 2013. Rea-
lizátorom projektu bol poľský 
Tatranský národný park (TPN), 

ruku k dielu pridali aj pracovní-
ci Výskumnej stanice a  Múzea 
TANAP-u pri Štátnych lesoch 
TANAP-u v Tatranskej Lomnici.

Cieľom projektu je propa-
govať a  prehlbovať poznatky 
o  geologickej rôznorodosti 
Tatier na obidvoch stranách 
pohoria a  zvyšovať ekologické 
povedomie návštevníkov Tat-
ranského národného parku.

Inšpiráciou pre jeho vybu-
dovanie bola Náučná geolo-
gická plocha pri horárni Pod-
muráň v  Javorovej doline na 
našej strane Tatier prístupnej 
z Tatranskej Javoriny i Botanic-
ká záhrada (Expozícia tatran-
skej prírody) v Tatranskej Lom-
nici. Lapidárium bolo otvorené 
v roku 2014. 

Predstavuje priestorový 
pohľad na Tatry z  každej stra-
ny a  je prístupné priamo zo 
„zeme“. Je to vlastne zmenše-
nina geologického podkladu 
Tatier na ploche 7x21 m s  in-
štalovanými najrozšírenejšími 
horninami. Návštevník sa tu na 
10 paneloch dozvie o  geolo-
gickej stavbe, zložení a  vývoji 
pohoria, nerastov, o  tom, aký 
vplyv má geologické zloženie 

na tatranské rastlinstvo, o ska-
menelinách, krasových javoch, 
morfológií, zaľadnení a  vzniku 
usadených hornín. Texty sú 
spracované v poľskom, sloven-
skom i v anglickom jazyku a pre 
nevidiacich aj v Braillovom 
písme. Aby bolo lepšie vidieť 
štruktúru horniny, na povrchu 
hornín sú vybrúsené plôšky. 

Zdôraznené sú významné 
tatranské vrcholy s  vrcholový-
mi stanicami lanoviek, Morské 
oko s jazierkami a  vyznačené 
turistické chodníky. Nechýbajú 
ani rastlinky zastupujúce nie-
ktoré charakteristické tatranské 
druhy. Počas našej nedávnej 
návštevy sa ešte len po dlhej 
zime k  životu prebúdzali. Na-
plno rozkvitnú onedlho, kedy 
skrášlia jedinečnú expozíciu. 
Najvhodnejší čas na návštevu 
expozície je vo vegetačnom 
období, kedy sú najkrajšie.

Na paneloch nájdete aj sta-
ré historické fotografie neďa-
lekých Kuźníc z  obdobia 19. 
storočia,  kedy tu boli železiar-
ne, ktoré spracovávali železnú 
rudu z blízkeho okolia. 

Vstup do expozície je voľný,  
bezplatný a  bezbariérový pre 
imobilných i  nevidiacich náv-
števníkov. Prístupná je mimo 
zimného obdobia každý deň 
až do večera. Oplatí sa vidieť 
ju. Prehliadka zaujme a uspo-
kojí každého návštevníka so 
záujmom o  tatranskú prírodu. 
Zvlášť je poučná pre žiakov 
a študentov.

 Stanislav Pavlarčík

Tatranské lapidárium v Zakopanom

Zaujímavá a jedinečná expozícia pod názvom Tatranské lapida-
rium (Tatrzańskie lapidarium) sa nachádza v  neďalekom Zako-
panom v  Poľskej republike. Je v  hornej časti ulice M. Karłowicza 
v JV časti poniže napojenia na cestu Przewodników Tatrzańskich, ktorá 
vedie do Kuźnic, odkiaľ premáva lanovka až na samotný Kasprový vrch 
(Kasprowy Wierch, 1986,7 m n. m.)

Kúpili ste si novučičké to-
pánky a oni vás tlačia? Navleč-
te na obuvnícke kopytá vlne-
né ponožky navlhčené liehom 
a  celý deň ich nechajte v  to-
pánkach. Môžete lieh naliať 
priamo do topánky, obuť si ich 
a nechať vyschnúť na nohách. 

Keď vás omína topánka 
na päte, potrite toto miesto 
liehom a  z  vnútornej strany 
topánku jemne naklepte kla-
divkom.

Popraskali vám obľúbené 
lakované topánky? Natiahnite 
ich na obuvnícke kopyto a po-
trite bielkom. Matná lakovka 
znovu nadobudne svoj lesk, 
keď ju potriete rozrezanou ci-
buľou a vyleštíte.

Lakovky ošetrujeme mlie-
kom, vazelínou alebo špeciál-
nym prípavkom

Podpätky na vysokých to-
pánkach dlhšie vydržia nepo-
škriabané, keď ich občas nala-
kujete bezfarebným lakom na 
nechty.

Keď vaše topánky púšťajú 

farbu, vytrite vnútro octom, 
alebo nastriekajte lakom na 
vlasy.

Hladké kožené topánky sa 
budú nádherne lesknúť, keď 
ich po nakrémovaní vyleštíte 
starou pančuchou. 

Sáry čižiem dobre a  lacno 
vystužíte zvinutými obrázko-
vými časopismi. 

Obuvnícke kopyto si vyro-
bíte aj doma. Do starej nylon-
ky napchajte novinový papier, 
urobte uzol v  takej výške ako 
potrebujete a  zvyšok panču-
chy odstrihnite. 

Jedny topánky by ste ne-
mali mať obuté dlhšie ako je-
den deň, aby sa mohla koža 
dôkladne vyvetrať. Do práve 
vyzutej obuvi dajte kopyto, 
aby nestratila tvar.

Topánky si kupujte popo-
ludní. Ráno má človek „men-
šie“ nohy, preto topánky, kto-
ré si kúpite doobeda vás už 
môžu tlačiť. 

 Zdroj: Helga Kuhnová
 Tipy a triky pre domácnosť

Ktorá žena nemiluje topánky? Čím viac ich máme, 
tým lepšie, veď ku každému oblečeniu ich treba 
mať doladené rovnako, ako aj kabelku. Tomu ne-
rozumejú hádam len muži. Povedzme si pár slov 
ako sa o naše kamarátky správne postarať.

Nežnejšiemu pohlaviu

V lapidáriu sa dozviete veľa nového.
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Horúce tipy
3.  – 4. 6. (sobota, nedeľa) o 19.00
Záhradníctvo: Rodinný priateľ
(milostná dráma, ČR/SR/Poľ., 2017, 130 min, pôvodné znenie, 
MP12+, 3,50 €)

23. 6. (piatok) o 19.00 
Divoká babská jazda
(bláznivá komédia, USA, 2017, 100 min, titulky, MP15+, 3,50 €)

Detské kino
1. 6. (štvrtok) o 17.00 – MDD
Baby šéf
(animovaná komédia, USA, 2017, 97 min, dabing, MP, 3,50 €)

17. – 18. 6. (sobota, nedeľa) o 17.00
Autá 3 3D

(animovaná komédia, USA, 2017, 109 min, dabing, MP, 5,50 €)

24. – 25. 6. (sobota, nedeľa) o 17.00
Ja, Zloduch 3
(animovaná komédia, USA, 2017, 96 min, dabing, MP, 3,50 €)

Filmový klub
5. 6. (pondelok) 
Červená korytnačka
(animovaný, Franc./Belg./Jap., 2016, 80 min, bez slov, MP15+, 
3,50/2 €)

12. 6. (pondelok)
Olli Mäki
(životopisná dráma,Fín./Švéd./Nem., 2016, 95 min,
titulky, MP15+, 2 €)

19. 6. (pondelok)
Tanečnica
(životopisná dráma, Franc./Belg./ČR, 2015, 108 min, titulky,
MP12+, 3,50/2 €)

26. 6. (pondelok)
Zabijaci z malomesta
(komédia/krimi/dráma, Dánsko, 2017, 90 min, titulky,
MP15+, 3,50/2 €)

28. 6. (streda) o 19.00
Špina
(dráma, SR/ČR, 2017, 88 min, pôvodné znenie,
 MP15+, 3,50 €)
Film uvedie herečka 
Dominika Morávková-Zeleníková

2. 6. (piatok) o 10.00 a 11.30 h
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DFS
KROJOVANÉ BÁBIKY
- výchovné koncerty pre školy
Mestské kultúrne stredisko

4. 6. (nedeľa) o 15.00 h
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL
DFS KROJOVANÉ BÁBIKY
- galaprogram detských folklórnych
súborov
Nádvorie kežmarského hradu
(v prípade nepriaznivého počasia
v Mestskom kultúrnom stredisku)

6. 6. (utorok) o 19.00 h
CHVÁĽTE MENO HOSPODINOVO
- slávnostný koncert pri príležitosti 300. vý-
ročia postavenia Dreveného artikulárneho 
kostola
Účinkujú: sólisti veľkého zboru
Donských kozákov
Drevený artikulárny kostol

8. 6. (štvrtok) 
LITERÁRNY KEŽMAROK 
52. ročník celoslovenskej
literárnej súťaže

10.00 h - SEMINÁR
Lýceum v Kežmarku, Ul. Hviezdoslavova 18
15.00 h – SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE LK
pred budovou Lýcea
15.30 h – VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV
celoslovenskej literárnej súťaže Lýceum
19.00 h – STARÝ ŠTUDENT UŽ PUTUJE ...
- premiéra literárno-dramatického pásma 
podľa predlohy Nory Baráthovej, v  naštu-
dovaní kežmarských ochotníkov
Mestské kultúrne stredisko

20.00 h – LITERÁRNY SVET MLADÝCH
stretnutie víťazov autorskej súťaže s poro-
tou
Stredná odborná škola, Garbiarska 1

9. 6. (piatok)
LITERÁRNY KEŽMAROK 
52. ročník celoslovenskej literárnej
súťaže
8.30 h – TVORIVÉ PÍSANIE
besedy mladých autorov s porotou
Stredná odborná škola, Garbiarska 1
10.00 h – PREHLIADKA EXPOZÍCIE
ŠKOLSTVA a  FESTIVALU
ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
Kežmarský hrad

18. 6. (nedeľa)
DIVADLENIE 2017
16.00 h - ročníkové a absolventské
divadelné predstavenia žiakov
literárno-dramatického odboru
ZUŠ A.Cígera Kežmarok a ich hostí
19.00 h – Silné Reči stand-up comedy – 
v programe
vystúpia Gabriel Žifčák
a Peter Petiar Lachký (pesničkár)
Mestské kultúrne stredisko

22. 6. (štvrtok) o 19.00 h
SVET
- premietanie s Jadrom
Základná umelecká škola

25. 6. (nedeľa) o 16.00 h
HRNČEK VAR !
- nedeľné popoludnie s rozprávkou
v podaní divadla BABADLO z Prešova
Mestské kultúrne stredisko

27. 6. (utorok) o 19.00 h
KONFETY
- komédia o mediálnej a politickej pretvárke
Účinkujú: Ján Dobrík, Ivana Kubáčková, 
Matúš Kvietik, Iveta Pagáčová, Braňo Bačo.
Mestské kultúrne stredisko

1. 6. – 22. 6. (v pracovných dňoch)
9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 h
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC
žiakov a absolventov
 ZUŠ A.Cígera v Kežmarku
Výstavná sieň BARÓNKA,
Hlavné námestie 46

PROGRAM   MsKS jún 2017
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školstvo

Napriek dlhej ceste sa žiaci hneď po 
príchode na stanicu v  Kežmarku srdečne 
privítali so svojimi hostiteľskými rodinami. 
Nasledujúci deň sme sa všetci stretli v ško-
le, kde hostí privítal riaditeľ Miroslav Beňko 
a  folklórny súbor Goralik prezentoval tan-
com a  spevom zvyky nášho regiónu. Po 

krátkej zoznamovacej hre sme sa presunuli 
do firmy Karloff, v ktorej sa vyrába jedineč-
ný čajovo-bylinný produkt Tatratea – Tat-
ranský čaj. Po obedňajšej prestávke sme sa 
zišli v jazykovej učebni, kde na žiakov čakali 
tvorivé dielne. Ich úlohou bolo vytvoriť 
návrh propagačného materiálu pre firmu 

Karloff. Vybrať si mohli z dvoch možností – 
tašku alebo tričko. Žiaci sa chopili iniciatívy 
a spod ich rúk vychádzali hotové unikáty. 

Nasledujúci deň sa niesol v  duchu ex-
perimentovania. V  Košiciach sme navštívili 
kreatívnu fabriku Steelpark. Vo fyzikálnom 
laboratóriu si žiaci overovali vedomosti 
o fyzikálnych veličinách a vypočuli si zaují-
mavosti o fyzikálnych javoch. Návšteva Ko-
šíc sa nezaobišla bez prehliadky mesta.

Stredu sme strávili v škole. Na žiakov ča-
kala ťažká úloha – založenie vlastnej firmy 
(samozrejme čisto teoreticky). Svoje výtvo-
ry odprezentovali pred ostatnými žiakmi 
a  učiteľmi a  zároveň sme si pochutnali na 
malom občerstvení, ktoré pripravili samot-
ní žiaci . Na ďalší deň sme navštívili Úrad 
práce, sociálnych vecí a  rodiny v  Kežmar-
ku, kde nám boli poskytnuté informácie 
o možnostiach, ktoré úrad ponúka pre tých, 
čo stratili prácu alebo si prácu hľadajú. Po 
prehliadke priestorov úradu sa žiaci pokú-
sili vyplniť prihlášky do zamestnania. Po 
návrate do školy dokončili prácu na svojich 
životopisoch. Večer sme sa všetci odreago-
vali na bowlingu v Poprade.

V deň odchodu sme sa stretli na vlakovej 
stanici. Rozlúčka rakúskych žiakov s rodičmi 
našich žiakov bola veľmi dojímavá. Za týž-
deň sa prehĺbili priateľstvá, nazbierali nové 
zážitky. Všetci sa znovu spoločne uvidíme 
na záverečnom stretnutí v  máji v  nemec-
kom meste Oelsnitz. Dovtedy dovidenia.

  Ivana Belejkaničová,
       koordinátorka projektu ERASMUS+

Projekt ERASMUS+ finišuje

Posledný marcový týždeň si žiaci a učitelia zo Základnej ško-
ly – Grundschule v Kežmarku vychutnávali spoločné chvíle 
strávené so spolužiakmi a  kolegyňami z  rakúskeho Abte-
nau, ktorí prišli na návštevu v rámci projektu ERASMUS+. 

Deň Zeme je ekologicky moti-
vovaný sviatok, kedy sa snažíme 
v oveľa väčšej miere poukazovať 
na ničenie a znečisťovanie život-
ného prostredia a možnosti ochra-
ny. Tento deň sa začal oslavovať 
v roku 1970.

Aj my - žiaci našej základnej 
školy Dr. Daniela Fischera sme sa 
zamysleli nad tým, ako chrániť 
životné prostredie a v čom by sa 
mohlo zlepšiť...

Deň Zeme sme si pripomenuli 
spoločne 25. apríla v rámci Dní Ze-
lených škôl pod názvom Deň bez 
obalov. Počas celého školského 
roka si balíme učebnice, zošity, de-
siate do plastových obalov, ktoré 
nie sú recyklovateľné. Preto sme 
si urobili netradičný deň, čím sme 
sa zapojili do aktivít Zelených škôl 

a splnili sme jednu z úloh Záväzok 
pre Zem. 

Vyhlásili sme súťaž o  najzaují-
mavejší obal na zošit a knihu, kto-
rý by mal byť z recyklovateľného 
materiálu. Najkrajšie obaly boli 
ocenené vecnými cenami. Žiaci 
1. stupňa vytvorili veľký strom na 
chodbu, kde postupne pridávajú 
srdiečka v tvare listov s rôznymi 
spôsobmi ochrany životného pro-
stredia. 

Počas celého dňa prebiehali 
v triedach prezentácie o našej pla-
néte, riešili sa rôzne pracovné listy 
s danou témou, rozprávali sme 
o triedení odpadu a spolu s  pani 
upratovačkou vytvorili Vláčik Se-
paráčik z  odpadového materiá-
lu,.... Žiaci kolégia Zelená škola

 pri ZŠ Dr. Daniela Fischera 2

Dňa 26. 4. 
sme si na ZŠ – 
G r u n d s c h u l e 
p r i p o m e n u l i 
Deň Zeme, kto-
rý každoročne 
pripadá na 22. 
4. Tohtoročnou 
témou, ktorú 
sme si pri tej-
to príležitosti 
vybrali, boli odpady a  ich re-
cyklácia. Žiaci 5. - 7. ročníka sa 
s  radosťou zapojili do zaujíma-
vých aktivít a  hier, ktorými ich 
previedli starší spolužiaci z  9. 
B. Dozvedeli sa ako správne 
triediť odpad, zahrali si hru Ako 
správne separovať, vypracovali 
pracovné listy týkajúce sa danej 
problematiky a  dozvedeli sa, 
ako sa dá ručne vyrobiť papier. 
Žiaci 8. a  9. ročníka zase po-

mohli s upratovaním školského 
pozemku a rozsádzaním kvetov. 
Týmto netradičným vyučova-
ním žiaci získali nové poznatky, 
zážitky a  možnosť uvedomiť 
si, že je potrebné chrániť Zem, 
pretože zemské zdroje nie sú 
nevyčerpateľné, venovať sa 
otázkam životného prostredia 
a usilovať sa spoločne chrániť 
našu planétu.

 Júlia Švabyová

Deň bez obalov
– záväzok pre Zem

Deň Zeme v ZŠ - Grundschule

Návšteva z rakúskeho Abtenau.



6/201718

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

mozaika

Druhý ročník medzinárodné-
ho podujatia Noc literatúry sa 10. 
mája opäť konal aj v  Kežmarku. 
Čítanie ukážok diel súčasnej eu-
rópskej literatúry si poslucháči 
mohli vypočuť na piatich krás-
nych miestach v  našom meste. 

Profesionálni čítajúci vystúpili na 
hrade, v evanjelickom lýceu, v Ga-
lérii u anjela, v Paulínskom kostole 
a  v  hoteli Hviezdoslav, kde sa vo 
večerných hodinách konala be-
seda s  čítajúcimi a  recitál Daniela 
Heribana. -sedl-

Noc literatúry

V  prekrásnom Paulínskom kostole poslucháči sústredene počúvajú 
zaujímavé čítanie.

Sedemnásteho mája navštívila našu knižnicu v súčasnosti jedna z najob-
ľúbenejších spisovateliek pre deti a mládež G. Futová (na foto vpravo). Na 
besedu s ňou prišli deti z troch základných škôl, ktoré sa živo zaujímali o jej 
knihy. Potom nasledovala pasovačka prvákov za čitateľov do knižnice. 
 -bel-

Dr. Alexandra 132/28,
060 01 Kežmarok,

mobil: 0917 986 535

6. 6. 2017

AUTONOVA, s. r. o.
Poprad

príjme
do zamestnania:

Požiadavka:
vyučený v odbore, prax minimálne 3 roky

Žiadosti zasielajte na:
servis.veduci@autonova.sk

Bližšie info. tel.: 0908 981 887 

automechanik osobných 
motorových vozidiel

autoklampiar / karosár

Presťahovaním daní a  poplat-
kov sa uvoľnila jedna kancelária na 
2. poschodí. Všetky tieto priestory 
sa upravili, čím sa zlepšili pod-
mienky na prácu ekonomického 
oddelenia. „Účtovníčky majú teraz 
viac priestoru na agendu. Doteraz 
sa štyri delili o  jednu miestnosť, 
teraz majú dve jednu kanceláriu,“ 
zdôraznila Mária Vallušová. 

Okrem zlepšenia pracovných 
podmienok pre účtovníčky sa 
zlepšili aj pracovné podmienky pre 
ďalších zamestnancov ekonomic-
kého oddelenia. Došlo k presťaho-
vaniu vedúcej ekonomického od-
delenia a  hlavného účtovníka do 
upravených priestorov na druhom 
poschodí radnice, čím sa uvoľnili 
kancelárske priestory na prvom 
poschodí, ktoré sa upravili pre-
delením priečkou, vymaľovaním 
a vybrúsením starých parkiet, čím 
vznikli dve kancelárie. Následne 
dôjde k  rozšíreniu priestorov pre 
právne oddelenie.

Po týchto úpravách a presťaho-
vaní sú všetky kontaktné pracovis-
ká pre občanov mesta umiestnené 
na prízemie radnice, aby mali bez-

bariérový prístup a  možnosť vy-
bavenia potrebných záležitostí na 
jednom podlaží.

Občania mesta môžu teraz na 
prízemí radnice vybaviť záležitostí 
týkajúce sa poplatkov v pokladnici 
MsÚ, osvedčovania listín, vydáva-
nia rybárskych lístkov, podateľne, 
agendy týkajúcej sa správy daní 
a poplatkov a evidencie obyvateľ-
stva.  Andrea Belošičová

Lepší prístup

Do 15. júna si môžete vo výstavných 
priestoroch múzea na Ul. Dr. Ale-
xandra pozrieť Výstavu absolvent-
ských prác žiakov ZUŠ v Kežmarku. 
Zaujímavé diela upútajú najmä 
svojou kreativitou a  sviežim pohľa-
dom na bežné veci. -bel-

Miestne dane a  poplatky sa presťahovali na prízemie Mest-
ského úradu do kancelárie č. 2, aby občania nemuseli absolvovať 
cestu na druhé poschodie. „Majú teraz lepší prístup pri vybavo-
vaní týchto záležitostí,“ podotkla vedúca organizačno-správneho 
oddelenia Mária Vallušová. 
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Fratinšek Kaňa

Prečo ste si vybrali
práve beh, venovali ste 
sa predtým aj iným
športom?
K behu som sa vlastne dostal 

úplnou náhodou, keď mi kolega 
v práci ponúkol účasť na štafe-
tovom triatlone Slovakman, 
kde hľadali člena do cyklistickej 
časti. A  keďže v  tom čase som 
sa popri naháňaní všeobecnej 
telesnej kondície v  miestnych 
„fitkách“ aj sem tam „previe-
zol“ na bicykli, tak som súhlasil. 
Samozrejme, čo čert nechcel, 
priamo na mieste pretekov bolo 
potrebné nahradiť nášho člena 
aj na bežeckom úseku. A to bol 
viac-menej prvý kontakt s  be-
hom, ktorý mi našťastie vydržal 
trocha dlhšie, ako len dobehnu-
tím do cieľa na tomto podujatí.

Ako vyzerá deň
ultrabežca?
Na akých podujatiach
ste sa už zúčastnili
a s akým umiestnením?
Môj tréningový týždeň vy-

zerá nasledovne: pondelok až 
piatok sa striedajú úseky medzi 
10 – 15 km vo voľnom tempe, 
resp. intervalové úseky (cca 400 
m – 1 km v  rýchlom tempe 15 
– 17 km/h, striedaný 400 m - 1 
km v  pomalom tempe 10 – 12 
km/h), sobota 20 – 25 km, ne-
deľa to je tzv. LSD  J, čiže Long 
Slow Distance výbeh, ktorý je 
zvyčajne minimálne v  dĺžke 
maratónu, čiže viac ako 42 km. 
Týždenne to vychádza posled-
né 2 roky na cca 100 - 150 km. 
Samozrejme, prvé roky to bola 
dávka tak skôr na 2 - 3 týždne, 
ale postupne, ako mi už nesta-
čila maratónska dĺžka behu, tak 
sa predlžovali aj tréningové zá-

ťaže. Zvyčajne vybiehavam do 
okolia mesta Kežmarok, avšak 
nemám problém absolvovať 
bežeckú tréningovú jednotku 
aj na bežiacom páse. Keď som 
sa už zmienil o  maratóne, tak 
určite sa nebudem radiť medzi 
zberateľov maratónskych me-
dailí, pretože môj pôvodný cieľ 
bol zistiť na aký „best time“ sa 
viem dopracovať amatérskou 
samoprípravou. Môj prvý mara-
tón bol zabehnutý v roku 2007 
v  Liptovskom Mikuláši s  časom 

4 hod a 5 min, presne o sedem 
rokov som si zabehol svoj „best 
time“ na MMM v Košiciach s ča-
som 2 hod a 46 min. Medzitým 
to boli rôzne maratónske trate, 
Krakov, Viedeň, Miláno, Buda-
pešť, Praha a Bratislava. Predl-
žujúce sa tréningové jednotky 
ma v  roku 2012 nakopli až ku 
kategórii ultra a  prvý ultrabeh 
som absolvoval v poľskom mes-
tečku Krynica, kde som odbehol 
100 km (a zopakoval som si to 
ešte 3-krát v rokoch 2013, 2014 

a 2016). V kategórii ultra to ná-
sledne bola trojnásobná účasť 
na Štefánik Trail s dĺžkou 140 km 
(4., 3. a  2. miesto), až sa dosta-
vili aj 100-míľové preteky, kon-
krétnejšie MMT 100 Mile v  ta-
lianskych Dolomitoch v  roku 
2015 a 100 Mile naprieč Istriou 
v  Chorvátsku v  roku 2016. Na 
MMT 100 Mile sa mi dokonca vo 
veľmi nehostinných podmien-
kach (trvalý dážď a vietor) poda-
rilo zvíťaziť, čo si doposiaľ cením 
zo svojich skromných úspechov 
najviac.

Či sa mi niečo podobné ešte 
podarí zopakovať, je aktuálne 
ťažko odhadnúť, lebo každé 
preteky sú iné, v  iných pod-
mienkach a najmä telo reaguje 
zakaždým inak.  

Bežci tvrdia, že beh im
dáva slobodu, cítite to
rovnako?
Keď si predstavíte, že na to, 

aby ste vybehli, potrebujete 
v  podstate len tenisky, šort-
ky a  tričko, tak „slobodnejšiu“ 
športovú aktivitu si ani neviem 
predstaviť. Áno, v dnešnej dobe 
ku športu neodmysliteľne pat-
ria rôzne výdobytky modernej 
doby (mp3 prehrávače, smart 
hodinky, mobilné telefóny,...), 
avšak aj napriek tomu je práve 
beh športom, ktorý môžete ro-
biť individuálne, byť v  prírode 
a  hlavne skúšať svoje limity, 
ktoré ako jednotlivec dokážete 
zvládnuť.

Prezraďte nám
niečo o vašich
športových snoch....
Keďže zranenia sa nevyhýba-

jú ani amatérskym športovcom, 
tak verím, že ich bude čo naj-
menej, aby mi umožnili odbeh-
núť ešte veľa ultrabežeckých 
trás, či už po našom krásnom 
Slovensku, tak aj po okolitých 
krajinách. Moje športové sny sú 
skôr o mojich blízkych, najmä 
dcérach Emmke a  Sárke, ktoré 
verím, že práve športovými ak-
tivitami budú aspoň na chvíľu 
vyslobodené z  dnešnej „high 
tech“ doby.

 Andrea Belošičová

K behu sa František Kaňa dostal náhodou

Na začiatku sa nechcel zaradiť k zberateľom maratónskych medailí, 
ale zaujímalo ho, k akému najlepšiemu času sa vie dopracovať ama-
térskou samoprípravou. Teraz za týždeň nabehá sto až stopäťdesiat 
kilometrov, behu sa venuje jedenásť rokov a klasický maratón je pre 
neho primálo. Preto si vybral ultrabehy. Ak sa chcete o Františkovi 
Kaňovi, ktorý sa zúčastnil aj Wings for life 2017 (beh pre tých, ktorí 
bežať nemôžu), dozvedieť viac, prečítajte si nasledujúce riadky.
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Sedem cenných kovov

V nedeľu 14. mája sa konali v košickej multi hale Majstrov-
stvá SR detí a a žiakov 2017 jednotlivcov, družstiev a karate 
agility.

Ninka Božoňová sa stala dvojnásobnou 
majsterkou Slovenska.

Futbal
júnové stretnutia

Táto súťaž bola vrcholom sezóny pre 
našich najmenších karatistov. Majstrovstiev 
sa zúčastnilo 56 klubov a 514 pretekárov, 
z toho Kežmarok reprezentovalo dvanásť 
detí, ktoré sa určite nestratili a  vybojovali 
sedem cenných kovov. Dvojnásobnou maj-
sterkou Slovenska sa stala Ninka Božoňová, 
ktorá najprv mala najrýchlejší čas v agility 
dievčatá do 5 rokov a následne vyhrala aj 
kategóriu kata dievčatá 5-ročné. Vicemaj-
strami Slovenska sa stali Leo Uhlár v agili-
ty chlapci 7-roční a Kevin Novák v kumite 
mladší žiaci 8 - 9 rokov do 26 kg. Bronz si 
vybojovali Sonička Šatalová v agility diev-
čatá 5-ročné, Dajana Mária Drugáčová 
v kumite staršie žiačky 10 - 11 rokov do 40 kg 

a Jakub Pitoňák v kumite chlapci 6 - 7 rokov 
do 30 kg. 

Pochvalu si však zaslúžia aj Ninka Ďuri-
cová, ktorá prehrala v boji o tretie miesto 
v kumite dievčatá 6 - 7 rokov do 28 kg 
a skončila na 5. mieste a  Maroš Fabián, 
ktorý najprv v kategórii kata mladší žiaci 
8 – 9-roční prehral tiež v boji o 3. miesto 
a u celkového počtu 29 štartujúci skončil 
na 5. mieste. Podobnú smolu mal aj v ka-
tegórii kumite, kde skončil na 7. mieste. 

Všetkým medailistom srdečne gratulu-
jeme a ďakujeme za príkladnú reprezentá-
ciu klubu a mesta Kežmarok.

 J. Božoň

IV. liga Sever
– muži
4. júna o 17.00 h
Kežmarok – ŠK Štrba
11. júna o 17.00 h
Kežmarok – ŠK Záhradné

Dorast – III. liga sk.
Podtatranská
17. júna o 14.00 Kežmarok
– FK Veľká Lomnica

Starší žiaci – II. liga sk. C
3. júna o 10.00 h Kežmarok
– FK Svit 
10. júna o 10.00 h – Kežmarok
– Slovan Smižany

Mladší žiaci – II. liga sk. C
3. júna o 11.45 h Kežmarok
– FK Svit
10. júna o 11.45 h Kežmarok
– Slovan Smižany

Deti reprezentovali Kežmarok na ko-
lách v  Lučenci, Zašove a  Nitre. Môžeme 
konštatovať, že v  našom klube máme 
talentované deti, ktoré sa každým ko-
lom zlepšujú. V treťom štyria pretekári 
obsadili pódiové umiestnenia: 2. miesto 
Lea Horníková, Maxim Pirhala, 3. miesto 
Tobias Hajkovský, Stela Horníková a  11 

reprezentantov CK MŠK Kežmarok bo-
dovalo na DTPS. Za prípravu a  výborné 
výsledky ďakujeme trénerom: J. Gemza 
a M. Gemza.

Bližšie informácie a  výsledky môžete 
sledovať na www.detskatour.sk.

 
 Mirka Müncnerová

Mladí cyklisti bodujú

Cyklistickej súťaže Detskej tour Petra Sagana sa zúčastňuje 
približne 15 mladých cyklistov CK MŠK Kežmarok vo veku 
od 6 do 12 rokov.

Mladí cyklisti robia Kežmarku dobré meno.
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Kežmarčania získali: 6-krát 1. 
miesto, 9-krát 2. miesto a 4-krát 
3. miesto. Tituly majstra SR zís-
kali: Teodor Slovík v  kategórii 
chrobáci holý luk, Benjamín 
Badovský v kat. starší žiaci klad-
kový luk a  Martin Dorič v  kat. 
veteráni KL. Prvé miesta bez 
udelenia titulu M-SR vzhľadom 
na počet strelcov v kategórii 
získali Diana Pashchenková 
kat. junior KL- Ž, Stanislav Baláž 
v kat. junior HL-M a Ráchel Sa-
bová v kat. junior HL-Ž. Krásne 
druhé miesta získali: družstvo 
KL v  zložení Marián Marečák, 
Martin Kobza a  Ladislav Korsch 
veterán KL, Marián Marečák 
v kat. muži KL, Diana Pashchen-
ková kat. ženy KL, Filip Janík 
kat. st. žiaci olympijský luk OL, 

Samuel Badovský kat. st. žiaci 
HL, Juraj Koči veterán HL, Matúš 
Starigazda kat. CH OL a Martin 
Kobza v kat. junior KL 3. miesto 
získali Simona Dinhová ml. žiaci 
HL a Bianka Šimová chrobáci OL, 
Denis Galovič st. žiaci KL a Alen-
ka Mačáková v kat. vet. ženy HL.

V  rámci Majstrovstiev SR 
bola vyhlásená aj dlhodobá sú-
ťaž Slovenského pohára v  ha-
lovej lukostreľbe pre rok 2017. 
Aj v  tejto súťaži Kežmarčania 
bodovali a  celkovo získali 17 
pohárov. Pohár za 1. miesto zís-
kali Martin Kobza, Denis Galo-
vič, Juraj Koči,  Diana Pashchen-
ková, Ráchel Sabová. Pohár za 
2. miesto má Marián Marečák, 
Benjamín Badovský, Teodor 
Slovík, Samuel Badovský, Petra 

Kruppová a  Dezider Szabó. Po-
hár za 3. miesto ziskali Sebastián 
Šilon, Filip Janík, Ladislav Kor-
sch, Simona Dinhová, Maximilán 
Gontkovič a Michal Barčák.

Srdečné poďakovanie za 
túto úspešnú zimnú sezónu 
v  prvom rade patrí predsedovi 
klubu a  trénerovi Vladimírovi 
Majerčákovi, ktorý s  obrovskou 
láskou a  obetavosťou tento 
klub vedie už 25 rokov, trénero-
vi Ivanovi Šimovi, športovcom 
za ich vzornú reprezentáciu 
Slovenska, Masta Kežmarok 
a klubu MŠK Kežmarok. Vďaka 
patrí aj asistentom našich TPŠ 
lukostrelcov, rodinným prís-
lušníkom i našim priaznivcom. 
V  neposlednom rade patrí tiež 
vďaka vedeniu mesta Kežmarok 
za výborné podmienky, ktoré 
vytvára pre činnosť nášho klubu 
už od roku 1992, lebo a aj vďa-
ka nemu patrí dnes kežmarská 
lukostreľba medzi tie najväčšie 
a  najúspešnejšie kluby na Slo-
vensku. 

Úroveň slovenskej lukostreľ-
by rok čo rok rastie a  nás čaká 
v  roku 25. výročia tvrdá prípra-
va na domáce i  medzinárodne 
súťaže v letnej sezóne, tak nám 
držte palce.

  Ingrid Šilonová

Žatva kežmarských lukostrelcov 

Bodku za tohtoročnou zimnou sezónou dali 
Majstrovstvá Slovenskej republiky v  halovej 
lukostreľbe, ktoré sa uskutočnili s rekordnou 
účasťou 286 strelcov z 33 klubov v Badíne pri 
Banskej Bystrici. Najväčšou mierou sa oň pri-
činilo 42 lukostrelcov z klubu MŠK Kežmarok. 
Rekordná účasť Kežmarčanov na MSR pri-
niesla aj 19 medailových umiestnení, čím sa 
MŠK stal najúspešnejším klubom podujatia.

Kežmarská mládež z MSR priniesla 25 medailí.

Kežmarské trio „kladkáčov“ st. žiakov: sprava: Denis Galovič  1.,
Sebastián Šilon  4. a Benjamín Badovský 2. miesto
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 Hokej ju priťahoval
„Raz som bola v  Poprade 

s  otcom na extralige a  medzi 
tretinami oceňovali hokejist-
ky. A vtedy som si povedala 
aj ja chcem hrať hokej. Najprv 
bol otec proti, ale keď zistil, že 
v  ženskom hokeji sa nebodič-
kuje, jedného dňa prišiel do-
mov a  dal mi do ruky vizitku 
vedúceho ženského hokejové-
ho tímu v Poprade. Tak sa zača-
la moja hokejová kariéra.“ 

Začínala neskoro
Začala na hokejové pomery 

neskoro, mala 15 rokov. Poda-
rilo sa jej dievčatá dobehnúť 
a  po roku už hrala ligu za Po-
prad. Postupne hrala aj za iné 
kluby, hlavne v  časti play off 
Martin, Prešov, Sp. Nová Ves 
a  jednu sezónu aj za rakúsky 
Viedenský klub. Keď mala 21 
rokov dostala pozvánku do 
Slovana Bratislava, kde hrala 
7 rokov až do ukončenia repre-
zentácie.

Úspech striedal úspech
Po troch rokoch prišla prvá 

nominácia do reprezentácie 
a od tejto doby bola jej stálou 
hráčkou. V roku 2003 bola na 
svojich prvých majstrovstvách 
sveta C skupiny, stala sa najuži-
točnejšou hráčkou šampioná-
tu a v ten rok bola vyhlásená aj 
za najlepšiu hráčku Slovenska.

Setové
účinkovanie
V  roku 2008 sa Nikoleta 

s  reprezentáciou prebojova-
la do skupiny B majstrovstiev 
sveta, o rok neskôr do skupiny 
A majstrovstiev sveta. V   tom 
istom roku bola s univerzitným 
tímom na Univerziáde v  Číne. 
Zároveň to bol aj predkvalifi-
kačný rok na Olympijské hry. 
Vtedy Slovenky vyhrali 82:0 
s Bulharskom a také skóre zna-
menalo svetový rekord a zápis 
do Guinesovej knihy rekordov.

Vrchol hokejovej
kariéry
„V  roku 2010 som zažila vr-

chol mojej športovej kariéry 
v ľadovom hokeji, účasť na 
Olympijských hrách vo Vanco-
uvery,“ spomína N. Celarová. 
Stretávala sa v jedálni aj s taký-
mi hviezdami ako Sidney Cros-
by, Jaromír Jágr a s celou našou 
hokejovou reprezentáciou.

Aj v lete bola aktívna a hra-
la hokejbal. V  roku  2011 sa 
zúčastnila majstrovstiev sveta 
v  Bratislave a  stala sa majster-
kou sveta v  hokejbale, kde 
prihrala na rozhodujúci gól 
proti Kanade.

Ešte jedna túžba
„Mala som všetko čo som 

mohla získať, chýbal mi len 
titul majsterky Slovenska. Pre-
to som sa rozhodla, že ešte 
budem hrať za HC Petržalka. 
V  sezóne 2014/2015 sme vy-
hrali ženskú ligu a získala som 
vytúžený titul.“ 

Vyznanie
„Milujem hokej, zažila som 

s ním veľa pekného. Žiaľ, v tom 
ženskom to funguje trocha 
inak. Ráno treba ísť do práce, 

poobede tréning a  večer štú-
dium vysokej školy. Počas so-
bôt a nedieľ je na programe 
cestovanie na zápasy a turnaje. 
Keď máte trochu času tak upra-
tujete, periete, varíte. A čo cez 
dovolenku? Opäť ju vyčerpáte 
na hokej, na reprezentáciu, aby 
zamestnávateľovi neprekážalo, 
že reprezentujete Slovensko,“ 
podotkla Nikoleta. 

Kariéra hokejistky
pokračuje 
„Už nereprezentujem, moje 

zamestnanie mi to nedovo-
ľuje. Ale pri hokeji som ostala 

a začala som robiť rozhodcu 
ľadového hokeja. Po 5 rokoch 
pískania (začala som pískať 
ešte popri hokeji) som sa stala 
jednou z  najúspešnejších roz-
hodkýň sveta. Okrem pískania 
domácej súťaže a viacerých 
významných medzinárodných 
turnajov som sa zúčastnila ako 
hlavná rozhodkyňa Majstrov-
stiev sveta skupina A Plymouth 
USA 2017, kde som pískala 
4 zápasy (priemer je tri). Dosta-
la som veľkú dôveru, napriek 
tomu, že náš ženský hokej už 
nie je v elitnej skupine.“

Odovzdávanie
štafety
„Ako hokejistka som získala 

všetko, čo bolo možné z  takej 
hokejovo malej krajiny získať. 
Už len dúfam, že sa dostanem 
na olympijské hry aj ako roz-
hodkyňa, (závisí to aj od lobin-
gu Slovenska) a potom je už na 
rade len môj syn Nikolas, ktorý 
od troch rokov korčuľuje a nosí 
na drese moje celoživotné číslo 
# 21.“

 Norbert Celar

Jedna z najlepších rozhodkýň sveta

Len výnimočný športovec sa môže pochváliť toľkými úspechmi, ako 
Nikoleta Celarová z  Kežmarku. Aj keď dnes pracuje ako právnička 
na Ministerstve životného prostredia SR v Bratislave, v našom meste 
žila do svojich 21. rokov. So športom začala v 6 rokoch, venovala sa 
lyžovaniu, neskôr prišiel na rad volejbal, ale keď mala čas, šla hrať 
hokej s chlapcami, čo ju bavilo viac.
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Už len kytičku 
kvetov ti môžeme 
dať a na teba spo-
mínať. Plamienok 
sviečky horí, našu 
bolesť nezahojí 

Veľmi sme ťa milovali a  v  našich 
srdciach zachovali. Dňa 25. mája 
uplynulo 20 rokov čo nás navždy 
opustil manžel, otec a dedko Šte-
fan Kovaľ. 

S láskou a úctou spomína man-
želka, dcéry Danka, Janka, Katka 
s rodinami.

Len kytičku 
kvetov a sviečku ti 
na hrob môžeme 
dať, pokojný spá-
nok ti vrúcne priať 
a  na teba spomí-

nať... Dňa 5. júna uplynie rok, čo 
nás navždy opustil manžel, otec 
a dedko Ján Labuda.

S  láskou a  úctou spomínajú 
manželka, synovia Ján, Jozef a Ma-
rek s  rodinami,  bratia František 
a Peter a ostaná smútiaca rodina.

Sú chvíle, ktoré 
ťažko prežívame, 
sú okamihy, na 
ktoré tisíckrát spo-
míname. Dňa 7. 
mája uplynulo 20 

rokov, kedy nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec, dedko, švagor 
a priateľ Stanislav Koneval.

S  láskou na neho spomínajú 
manželka, syn a dcéra s rodinou.

Čas plynie a ne-
vráti čo vzal, zosta-
li len spomienky a 
žiaľ. Dňa 16. mája 
uplynulo dlhých 
23 rokov odvtedy, 

čo nás opustil drahý manžel, otec 
a dedko Ján Cehuľa.

 S úctou a láskou spomína celá 
rodina.

Bolesťou una-
vená tíško si za-
spala zanechajú 
všetkých, čo si 
rada mala. Za všet-
ky tvoje trápenia, 

bolesti nech ti dá Pán Boh večnej 
milosti. Dňa 13. mája uplynulo 
6 rokov od výročia úmrtia našej 
mamky, babky, tety Márie Šoltý-
sovej.

S úctou a  láskou spomínajú sy-
novia a dcéry s rodinami a ostatná 
rodina.

Osud je občas 
veľmi krutý, vzal 
nám to, čo sme 
mali radi. Už nepo-
čujeme váš hlas, 
taktiež neprídete 

medzi nás. Odišli ste bez rozlúčky 
do večnosti a veľmi ťažko sa nám 
s vami lúčilo, ale v našich srdciach 
navždy zostanete. Dňa 8. júna 

uplynie 25 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný Bohumil 
Šilon a  dňa 21. augusta uplynie 
8 rokov, čo nás navždy opustil 
náš milovaný Ján 
Šilon. Kto ste ich 
poznali, venujte 
im spolu s  nami 
tichú spomienku. 

Smútiaca rodi-
na.

Bolesťou una-
vená tíško si za-
spala nechajúc 
všetkých a všetko, 
čo si rada mala. 
S tichou spomien-

kou ku hrobu chodíme, pri plame-
ni sviečok na teba myslíme. Osud ti 
neprial s nami dlhšie byť, no v srd-
ciach našich budeš stále žiť. Dňa 
6. júna uplynie 10 rokov od úmrtia 
našej mamky Márie Jasečkovej.

Spomína celá smútiaca rodina.

Chcela by som mať krídla, aby 
som mohla odletieť aspoň na 
malú chvíľočku do neba a pozdra-
viť tých, čo mi veľmi chýbajú.

Dňa 31. mája 
uplynul rok, čo nás 
navždy opustila 
naša drahá ma-
mička Mária Lin-
hartová, 11. júla 
bude 25 rokov od 
smrti nášho ocka 
Jána Linharta a 8. 
januára bolo 10 ro-
kov, čo nás opustil 
náš brat Ján Lin-

hart ml.
Kto ste ich po-

znali, venujte im 
s nami tichú spo-
mienku.

S láskou spomí-
na dcéra Jana, sy-
novia Vlado, Milan, vnučka Miriam 
s rodinou a vnuk Dávid.

inzercia, spomienky

Spomienky

Riadková inzercia

Tešíme sa na Vás

• Gea-rytmika - redukčné intenzívne 
15-dňové cvičenie pred letom o 18.30 
h v telocvični ZŠ Dr. Fischera v Kežmar-
ku. Začiatok - 16. júna (piatok) 2017. 
Overené chudnutie 3 – 4 kg.
-  kalanetia - odbúravanie tukov 
-  pilates - posilňovanie svalstva
 a šliach kĺbov
-  joga - využitie dýchania pri chudnutí
-  redukčné stravovanie
-  v prípade záujmu Mojžišovej cviče-

nia pri funkčnej sterilite

• Predám pojazdné Tico v dobrom sta-

ve. Najazdených 51 000 km. T. č. 0902 
095 288, 052 7723801. 

• Natieranie striech lacno, rýchlo, kvalit-
ne. T.č. 0915 334 786.

• Riaditeľka SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok
- prijme do pracovného pomeru školní-
ka – údržbára školy od 1. júla 2017. Bliž-
šie informácie p. Zavacká 052/4523353

• Dám do prenájmu, predám pozemky 
v blízkosti rybníka Fliper – Vrbov a Vl-
ková. T. č. 0915 640 050 (aj SMS).
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Podujatie sa konalo v telocvičniach ZŠ 
Nižná brána a zúčastnilo sa ho 36 hráčov 
a hráčok. V kategórii muži registrovaní trium-
foval Matej Harabin a druhý skončil Štefan 
Vnenčák. Tretie miesto obsadili Kamil Koval-
čík spolu s Dávidom Plačkom. Vo štvorhre 
taktiež vyhral Matej Harabin spolu s Kamilom 
Kovalčíkom. Vo finále porazili dvojicu Dávid 
Plačko a Matúš Krajňák. Tretia priečka patrí 
Eduardovi Šlebodovi s Jozefom Lešundákom 
a Františkovi Bohunčákovi s Jánom Caltíkom. 
V ženskej kategórií vyhrala Anastázia Zge-
burová, keď vo finále porazila Andreu Šebes-
tovú. Tretie miesto si rozdelili Jana Hiščáro-
vá a Nikolka Regecová.  Vo štvorhrách žien 
si odniesli prvenstvo Anastázia Zgeburová 

a Nikolka Regecová, druhé miesto obsadila 
dvojica Andrea Šebestová a Kristína Soľavová 
a tretie dvojica Sofia Košová a Jana Hiščárová. 
Turnaj bol skvelo organizovaný aj vďaka roz-

hodcovskej dvojici Tomáša Ištocyho a Jaro-
slava Novotného. Taktiež netreba zabudnúť 
ani na riaditeľa turnaja Imricha Gašpara.

 Jaroslav Novotný

Majstrovstvá Podtatranského regiónu

Siedmeho mája usporiadal 
Stolnotenisový klub Sever-
ka Kežmarok Majstrovstvá 
Podtatranského regiónu na 
rok 2017. 

Ocenenia si na majstrovstvách prevzali tí najlepší.

Členovia nášho klubu nechý-
bali na 45. ročníku o Šarišský 
pohár v Prešove, na bodovacej 
súťaži. V kategórii JUN.I.D v ŠT 
tancoch obsadili 6. miesto Jakub 
Solár – Nina Podolinská v  LAT, 
3. miesto. Samuel Žabka - Inés 
Bilinová skončili na 7. priečke 
v ŠT tancoch a 6. v LAT. V kategórii 
JUN.II.D v ŠT 12. miesto Sebastián 
Marek - Laura Pittnerová v  LAT 
14. Jakub Solár - Nina Podolinská 
obsadili v LAT tancoch finálové 
3. miesto.

Prvého mája sme boli na 
Hobby súťaži Sviatok práce oslá-
vime tancom v Bardejove. V súťaži 
deti do 7 rokov obsadil pár Martin 
Kocvár - Sofia Chudá 1. miesto, do 
9 rokov 3. miesto Peter Kromka - 
Nela Jurková, v súťaži dievčat do 

9 rokov si vytancovala 1. miesto 
Laura Lešková, 2. miesto Nela Jur-
ková, 3. miesto Ema Alexyová.

Trinásteho mája sa členo-
via nášho klubu zúčastnili MSR 
v plesových choreografiách 
v Žiari nad Hronom. V kategórii 
juniorov sme  obsadili finálové 
3. miesto za choreografiu Gertrú-
dy Scholtzovej a Mateja Madeju 
Ružový sen. Za choreografiu 
Lucie Šajtlavovej a Kláry Purtzo-
vej   Papagollina sme obsadili 
3. miesto. Choreografia Friday 
Night dievčat obsadila 4. miesto.

Všetkým členom TŠC Tem-
po MŠK Kežmarok  blahoželáme 
a  ďakujeme za úspešnú  repre-
zentáciu nášho klubu i mesta.

 Gertrúda Scholtzová
 trénerka

Deti reprezentovali Kež-
marok na kolách v  Lučenci, 
Zašove a  Nitre. Môžeme kon-
štatovať, že v  našom klube 
máme talentované deti, ktoré 
sa každým kolom zlepšujú. 
V treťom štyria pretekári ob-
sadili pódiové umiestnenia: 
2. miesto Lea Horníková, Ma-
xim Pirhala, 3. miesto Tobias 

Hajkovský, Stela Horníková 
a  11 reprezentantov CK MŠK 
Kežmarok bodovalo na DTPS. 
Za prípravu a  výborné vý-
sledky ďakujeme trénerom: 
J. Gemza a M. Gemza.

Bližšie informácie a výsled-
ky môžete sledovať na www.
detskatour.sk.

 Miroslava Müncnerová

Zlaté pásmoMladí cyklisti bodujú
Na konci apríla sme sa zúčastnili krajskej sú-
ťaže Deň tanca v Poprade. Medzi juniormi do 
14 rokov sme získali s choreografiou Ružový 
sen zlaté pásmo a postup na celoslovenské 
kolo súťažného festivalu.

Cyklistickej súťaže Detskej tour Petra Sagana 
sa zúčastňuje približne 15 mladých cyklistov 
CK MŠK Kežmarok vo veku od 6 do 12 rokov. 
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skratka    
Zákonníka  

práce

na o      
(bás.)

mužské    
meno

rubopis,    
indosa-    
ment      

(pe až.)

postlal 3. as     
tajni ky

dávaj nohy 
k sebe     

druh tla .   
písma

Pomôcky: 
sold, peni-  
set, skript,  
Anu, irade

jedla      
(det.)

liatím      
premiestnil

zaparí sa   
hrubý  
povraz

skratka   
podplukov- 

níka

diabli,     
satani     

kozácky   
kapitán

papagáj

starý    
taliansky   
peniaz     

muž.meno

okrasná    
rastlina

skr. apen-  
dektómie   

ve mi dáv-  
na doba

2. as     
tajni ky

zna ka  
plnometra  

zaves,     
opusti

skratka    
pre a iné

nádor     
(odb.)     
zotrie

mužské    
meno

4. as     
tajni ky

horská   
osada

umývadlo  
v sakristii   
babylon-   
ský boh

indická   
tane nica

rev, hukot  
(expr.)     

sultánov   
príkaz

Pomôcky: 
alma, lava- 
bo, ježura,  
mako, Ate

1. as     
tajni ky

prira ova-  
cia spojka  

cvi ná    
skladba

podanie    
(šport.)    
súzvuk    
tónov

austrálsky  
vajcorodý  
cicavec

jódnan    
draselný   
tmolenie   

(bás.)

grécka     
bohy a    
pomsty

in, úkon   
zrakový  
orgán

zna ka    
stroncia    

cit. zvuku  
žaby

skratka    
pre spojo-  
vací uzol

k ú om   
otvorili     

športový   
klub

odškiera

egyptská   
bavlna

gniav,     
dus! !

Otec poklope po stole a hovorí synovi:
- Synak, ty si tak hlúpy ako toto drevo!
Synátor sa postaví a vraví:
- Otec, niekto klope, idem otvori ...
- Stoj!... Nikam necho !...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

relax

Baran (21. 3. – 20. 4.) – Nie všetky 
predstavy sa musia zakaždým naplniť, 
mali by ste si uvedomiť, že sklamania 
tiež patria k životu. Vaša polovička 

vám ale povie niečo, čo vám dodá silu 
a energiu pre nasledujúce ťažké dni.

Býk (21. 4. – 21. 5.) – Prečo sa bojíte nových mož-
ností? Chopte sa každej ponúknutej príležitosti a ne-
poľavujte vo svojich predsavzatiach. Áno, sú okolo aj 
neprajníci, ale ak si ich prestanete všímať, lepšie pre-
svedčíte okolie o svojich kvalitách. Doma sa venujte 
najbližším, chýbate im.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) – Ak máte pocit, že v pra-
covnej oblasti vás kolegovia ťahajú do ich vlastných 
problémov, tak to zastavte čo najskôr. Nemusíte sa 
s nimi hneď hádať, stačí to povedať otvorene, ale milo. 
Ak chcete uspieť, nemôžete sa báť niekoho odmietnuť.

Rak (22. 6. – 22. 7.) – Vaše srdce prekypuje láskou, 
ale je škoda, že sa nechávate nepekne zneužívať. Máte 
obdivuhodný dar empatie, ale ak s tým čím skôr nepre-
stanete, tak sa minimálne vyčerpáte. A vy predsa potre-
bujete dostatok energie pre svoj vlastný život, nie?

Lev (23. 7. – 22. 8.) – Ak máte v práci už dlhšie svoje 
plány a doteraz ste nenabrali odvahu na ich prezentá-
ciu, nastal najvyšší čas ich nielen predstaviť, ale aj presa-
diť. V osobnom živote vás čakajú šťastné dni, nehrozia 
žiadne búrky ani hádky, tešte sa na pohodu a roman-
tiku.

Panna (23. 8. – 22. 9.) – Všetky rozhodnutia nech sú 
tento mesiac založené na zdravom rozume a rozhodne 
neberte záležitosti v práci osobne. Tí, ktorí sa líškajú a 
sľubujú zaručené zárobky, môžu byť tí, korí vám už dlh-
šiu dobu hádžu polená pod nohy.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) – V nasledujúcich dňoch sa 
vyvarujte akýchkoľvek rozhodnutí, lepšie bude držať sa 
bokom. Ak by si s vami niekto chcel vybaviť staré účty, 
stopnite ho v pravú chvíľu, nech ani jeden z vás nepo-
vie nič, čo by vám ublížilo. Ak netušíte, ako si vylepšiť 
finančnú situáciu, stanovte si nové ciele.

Škorpión ( 24. 10. – 22. 11.) – Nemali by ste sa báť 
vyjsť v ústrety osobe, ktorej síce až tak neveríte, ale ona 
sama pre vás už nejednu maličkosť s radosťou urobila. 
Hovorí sa - požičané vráť rovnakou mincou a vy zrazu 
zistíte, že máte spoločného oveľa viac.

Strelec (23.11. – 21. 12.) – Pokiaľ sa cítite neisto, 
snažte sa všetko robiť postupne, aby ste na nič neza-
budli. V práci nezostávajte dlhšie než je potrebné a po-
náhľajte sa domov oddýchnuť si a načerpať novú silu. 
Každý z nás má občas deň, kedy sa sústredí len ťažko.

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.) – Ak sa vám podarilo 
vylepšiť si finančnú situáciu, tak by ste sa nemali vrhnúť 
na bezhlavé míňanie. Starostlivo si naplánujte ďalšie 
kroky, dôležitejšia ako radosť je totiž zaistená budúc-
nosť. Naučte sa tešiť aj z maličkostí.

Vodnár (21. 1. – 20. 2.) – Nezahrávajte sa s citmi iné-
ho človeka, a to ani vtedy, kedy je vám hlúpe niekoho 
odmietnuť. Ak na rovinu poviete, že tadiaľto cesta neve-
dia, ušetríte si tým kopu nepríjemností. V rodine očaká-
vajte radostné správy, ktoré vám hneď vylepšia náladu.

Ryby (21. 2. – 20. 3.) - Nechcete toho naraz nejako 
priveľa? Premýšľajte ešte skôr, než sa začnete naháňať 
za niečím, čo je v skutočnosti len vzdušným zámkom. 
Poobzerajte sa poriadne okolo seba a ešte raz prehod-
noťte svoje životné priority.

Muži by boli radi verní. Len sa nevedia 
rozhodnúť, ktorej žene.

Horí dom bývalej manželky náčelníka hasičov. Ná-
čelník hovorí: - Chlapci, ja mám súdny príkaz, že 
sa ja ani moja rodina nesmieme priblížiť k domu... 
a chlapci, vy ste moja rodina.

- Ľúbiš ma, milý?
- Veľmi.
- A vedel by si za mňa aj zomrieť? 
- A kto by ťa potom ľúbil?

Staršia susedka prosí oveľa mladšiu susedku: - Sleč-
na Milka, mohli by ste si odpoludnia obliecť plavky? 

Chcem, aby môj starý popolieval uhorky v záhrade.

Mladá žena sa vráti domov z rande zdesená a vraví 
matke: - Tóno ma požiadal o ruku. 
- Tak prečo si teda taká smutná? - pýta sa jej mat-
ka.  - Pretože mi povedal, že je ateista! Mama, on 
dokonca ani neverí v existenciu pekla! Matka sa 
usmeje: - To nevadí, zlatko. My mu už spoločne uká-
žeme, ako veľmi sa mýli.

Manželka pobúrene hovorí svojmu manželovi: 
- Naša dcéra sedí svojmu priateľovi na kolenách 
a ešte k tomu v tmavej izbe!
- Ten mladík sa mi páči, - hovorí otec.
- Používa len jednu stoličku a šetrí aj drahý prúd!

Zasmejme sa

Krížovky s úsmevom
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Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

spravodajstvo

Dokončenie zo str. 6
13.00 do 17.00 h) a 28. júna (od 13.00 do 17.00 h). Hudobný od-
bor je určený deťom od 7 rokov a zápis bude v budove ZUŠ na 
Hviezdoslavovej ulici, na literárno-dramatický odbor (deti od 6 
rokov) v budove ZUŠ na Kostolnom námestí a na výtvarný odbor 
(deti od 5 rokov) v  budove ZUŠ na Kostolnom námestí. V  škole 
radi privítajú aj deti so zdravotným znevýhodnením v Hudobnej 
dielni. Na zápis je potrebné prísť v sprievode rodiča.

	Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktorý 
12. mája oslavujeme na celom svete, si vedenie kežmarskej ne-
mocnice uctilo prácu všetkých svojich sestier a  pôrodných asis-
tentiek. Na slávnostnej recepcii, ktorá sa konala v  priestoroch 
Hotela Academia v Starej Lesnej, sa v tento sviatočný deň stretlo 
vyše 50 sestier a pôrodných asistentiek z kežmarskej nemocnice. 
Riaditeľ Viktor Halíř vo svojom príhovore vyslovil veľkú úctu k ich 
nenahraditeľnej profesii a poďakoval sa za prácu, ktorú vykoná-
vajú v prospech svojich pacientov.

	Jediné detské jasle v Kežmarku Domček sú určené pre 
detičky od 18 mesiacov do 3 rokov. Okrem bezpečného prostre-
dia ponúkajú aj služby logopéda a Basic English.

	Presne v Medzinárodný deň múzeí sa na Kežmarskom 
hrade konala zaujímavá prednáška. Marína Čarnogurská, ktorá 
vyštudovala dejiny Číny a detailne sa im dlhé roky venuje, priblí-
žila záujemcom Tajomstvá hrobiek čínskych cisárov.

	V Kežmarku sa zrodila ďalšia spisovateľka. Anna Brčia-
ková debutovala knihou Zelené nebo, ktorá sa už zakrátko objaví 
aj v našom kníhkupectve. Dej hovorí o tom, ako chceme v živote 
zmeniť to, čo sa zmeniť nedá. 

	Organizátori CK MŠK Kežmarok, Mesto Kežmarok 
a usporiadateľ Detskej tour vás pozývajú 18. júna na cyklistic-
ké preteky detí. Miestom štartu je Kežmarský hrad. Štartovať 
budú kategórie baby, micro, mili, mini, mladší a starší žiaci. Po-
čas celého podujatia bude pripravený pre účastníkov aj kultúrny 
program a detské atrakcie, ktorý zabezpečuje organizátor podu-
jatia a partneri. Bližšie informácie sledujte na www.detskatour.sk, 
http://www.kezmarok.sk/.

	Prednes nemeckej prózy a poézie má v meste bohatú 
históriu. V utorok 22. mája súťažili žiaci na Grundschule a v stredu 
24. mája v Dome stretávania Karaptsko-nemeckého spolku.

	Night Cross Kežmarok (Kežmarok running tour 2017) sa 
bude konať 30. júna. Pod jeho organizáciu sa podpísali Šport pre 
všetkých a mesto Kežmarok. Viac informácií o  akcii a  prihláške 
nájdete na www.facebook.com/sportprevsetkychkezmarok.
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46, 060 01 Kežmarok, IČO: 00352179, dátum vydania 1. 6. 2017, ročník II., adresa redakcie: Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, e-mail: noviny@
kezmarok.sk, emilia.sedlacikova@kezmarok.sk,zuzana.slosarova@kezmarok.sk, mobil: 0904 496 464, 0911 025  239, 0905 730  940. Tlač: 
Tlačiareň Kežmarok, GG, s. r. o., Grafika: PRO GRUP, s. r. o. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo krátenia 
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Slovenská pošta, náklad: 5 600 ks. Periodikum je pôvodne vydávané od roku 1993.

Orezávanie stromov
Existuje viacero dôvodov, prečo 

potrebujú stromy orezať. Ide o pre-
svetlenie priestoru, odstránenie 
zoslabených miest na kostrových 
vetvách, je potrebné dať im nový 
tvar. V neposlednom rade ide o bez-
pečnosť, popod stromy sa pohybuje 
veľa ľudí. V  meste zásahom odbor-
níkom prešlo 200 stromov či už pri 
evanjelickom kostole, na Garbiar-
skej ulici, na sídliskách Juh a Sever, 
v parku nemocnice a jeden topoľ na 
kúpalisku. -sedl-

Od 1. mája zaviedla finančná 
správa povinnú elektronickú komu-
nikáciu, čím sa menia podmienky 
pre colné konanie pri dovoze tovaru 
v  štandardnom postupe pre firmy, 
ako aj pre občanov. 

Ak si občan objedná tovar pre 
vlastnú potrebu: z  tretej krajiny, 
v  hodnote nad 22 eur, prostredníc-
tvom súkromnej kuriérskej spoloč-
nosti, colné konanie bude možné 
vykonať už len elektronicky. V praxi 
to znamená, že Colný úrad Prešov 
po tomto termíne prijme na svojich 
pobočkách v Prešove a Poprade do-
vozné colné vyhlásenie v  listinnej 
podobe len v  prípade nefunkčnosti 
systému v tzv. havarijnom postupe. 

Elektronické colné konanie sa 
nebude v  prechodnom období tý-
kať poštových zásielok dovážaných 
z  tretích krajín, ak si fyzická osoba 
objedná tovar prostredníctvom in-
ternetu pre vlastnú potrebu, ktoré 
následne budú na Slovensko doru-
čené prostredníctvom Slovenskej 
pošty, a. s., v hodnote nepresahujú-
cej 1 000 eur a taktiež nebudú pod-
liehať žiadnym zákazom a obmedze-
niam.

Základnou podmienkou elek-
tronickej komunikácie je registrá-
cia do Centrálneho elektronického 

priečinku, ktorý slúži subjektom na 
podávanie týchto colných vyhláse-
ní. Tie subjekty, ktoré už využívajú 
elektronické colné konanie vo vývo-
ze a tranzite a pri predkladaní pred-
bežných colných vyhlásení, nemusia 
prechádzať opätovnou registráciou. 

Prechod na elektronickú formu 
komunikácie pri podávaní colných 
vyhlásení, ako aj všetky potrebné 
informácie sú uvedené na portáli 
finančnej správy https://www.cep.
financnasprava.sk/cep/portw/cep.
ui.cms/ a taktiež je možné kontakto-
vať call centrum finančnej správy na 
celoslovenskej linke 048/43 17 222. 

Finančná správa je orgánom 
štátnej správy v oblasti daní, po-
platkov a colníctva. Poslaním FS 
je výber daní a cla s cieľom zabez-
pečiť príjmy do štátneho rozpočtu 
SR a EÚ. Úspešný výber daní, ciel 
a efektívny boj proti daňovými pod-
vodom priniesol v uplynulých ro-
koch do štátnej pokladnice viac ako 
2,5 miliardy eur. Finančná správa je 
modernou proklientsky orientova-
nou inštitúciou s cieľom zintenzív-
niť elektronickú komunikáciu. Viac 
informácií nájdete na www.financ-
nasprava.sk.  

 Vladimír Hardoň, 
 hovorca Colného úradu Prešov

Už len elektronickyV skratke
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MESTO KEŽMAROK 
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA

vás pozývajú na

52. LITERÁRNY KEŽMAROK
venovaný 230. výročiu vzniku kežmarského lýcea

a 90. výročiu vzniku slovenských gymnaziálnych tried,
usporiadaný pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana

8. – 9. júna 2017
PROGRAM

8. jún 2017 – štvrtok 
10.00 h

SEMINÁR
• Jubilujúce lýceum a gymnázium – PhDr. Nora Baráthová (historička a spisovateľka)

• Vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi v minulosti – Mgr. Milan Choma (pedagóg a publicista)
• Skryté posolstvá slovenských (romantických) rozprávok – Mgr. Pavol Máťuš  (odborný pracovník SNK)

Lýceum v Kežmarku, Hviezdoslavova 18
15.00 h

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 52. ročníka Literárneho Kežmarku
pred budovou Lýcea v Kežmarku, Hviezdoslavova 18

15.30 h
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE

• pásmo víťazných prác autorskej súťaže v naštudovaní Základnej umeleckej školy A. Cígera
• ocenenie víťazov súťaže • prehliadka Lyceálnej knižnice a expozície histórie kežmarského lýcea

Lýceum v Kežmarku, Hviezdoslavova 18
19.00 h

STARÝ ŠTUDENT UŽ PUTUJE...
literárno-dramatické pásmo k 230. výročiu vzniku kežmarského lýcea podľa predlohy Nory Baráthovej v úprave a réžii Ivana Kubíka  

Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 46 

9. jún 2017 – piatok 
10.00 h

PREHLIADKA EXPOZÍCIE ŠKOLSTVA A FESTIVALU ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
Kežmarský hrad

Podujatie sa koná v spolupráci s PSK – Múzeom v Kežmarku,
Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Kežmarok a Maticou slovenskou v Martine

SSOŠ Biela voda a stredné školy,
Mesto Kežmarok, Múzeum v Kežmarku, 

ZŠ Grundschule a hotel Hviezdoslav
Vás pozývajú pri príležitosti 360. výročia nar.

Imricha Thökölyho na

5. ročník Festivalu študentského remesla
pod záštitou p. prezidenta SR Andreja Kisku

9. júna 2017 od 9.00 hod.
v areáli Kežmarského hradu.

 

Celest Buckingham

9. júna 2017 o I9.oo hod.

v Drevenom artikulárnom

kostole v Kežmarku 

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




