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AUTONOVA, s.r.o.
058 01 Poprad, Priemyselný areál Východ 3406
Tel.: 0917 972 174, hyundai@autonova.sk
www.autonova.sk

Nová Kia Stonic už od 14 190 €.

Vymeňte každodennú rutinu za nevšedné dobrodružstvá s novou Kia Stonic. Výrazný 
a na prvý pohľad unikátny dizajn s prispôsobiteľnou dvojtónovou farbou karosérie 
zvýrazní vašu individualitu. Dynamický motor 1.0 Turbo GDi spolu so svižným 
riadením je tým správnym pohonom pre vaše nové nápady a dobrodružného ducha. 
Inovatívne technologické funkcie vám definitívne dávajú istotu, že sa začína nová 
vzrušujúca kapitola vášho života. Nová Kia Stonic - pre tých, ktorí jednoducho 
potrebujú od života viac.

Pre tých, ktorým je deň 
príliš krátky. 

www.kia.com

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Bližšie informácie o ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia. 
Kombinovaná spotreba paliva 4,2-5,5 l/100 km, emisie CO2: 109-125 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km.Obrázok je ilustračný. 

13 290 .

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

Bli |ie inform`cie o ponuke sa dozviete u ka dhho autorizovanhho predajcu Kia.
Kombinovan` spotreba paliva 4,2-5,5 l/100 km, emisie CO2: 109-125 g/km. * Z`ruka 7 rokov/150 000 km.Obr`zok je ilustra(n|.
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V  úvode rokovania informoval primátor Ján 
Ferenčák o  tom, čo sa udialo za posledné týždne. 
Okrem iného spomenul stretnutie s  predstaviteľmi 
vysokej školy ekonomickej, ktoré bolo venované 
možnosti zriadenia detašovaného pracoviska v Kež-
marku a to, že pracuje na prilákaní nových investo-
rov do priemyselného parku. Uviedol, že mesto 
získalo 500-tisíc eur na III. etapu cyklochodníka, 
ktorý bude situovaný za Billou, úradom práce popri 
Záhradnej ulici. Kežmarok má aktuálne schválených 
až sedem projektov, ktoré predstavujú finančnú in-
jekciu vo výške viac ako 4,138 milióna eur. Najväčšiu 
časť z  tohto balíčka  eurofondov získala nemocnica 
Dr. Alexandra na modernizáciu. Primátor hovoril tiež 
o svojej plánovanej účasti na medzinárodnej konfe-
rencii primátorov z celého sveta v Kyjeve. 

Rokovanie pokračovalo návrhom Jána Hencela 
na zaradenie bodu venovanému schváleniu dočas-
ného pozastavenia činností kežmarskej nemocnice, 
ktorý bol po hlasovaní zaradení do programu. Potom 
štyria poslanci Jana Majorová Garstková, Matúš Po-
lák, Andrej Zreľak a Vladimír Škára sa v rámci návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia o vymedzení úse-
kov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie 
vozidiel zasadili za parkovanie v meste zadarmo od 
18. decembra do 5. januára. Na to reagoval primátor 
Ján Ferenčák a zdôraznil, že parkovanie v Kežmarku 
je najlacnejšie na Slovensku, pričom parkovné sa 
počas a víkendov a sviatkov nevyberá. Nasledovala 
dlhšia diskusia, po ktorej poslanci svojimi hlasmi roz-
hodli, že státie bude na mestských parkoviskách od 
18. decembra do 5. januára zadarmo. 

Za nového člena správnej rady nemocnice navr-
hol v ďalšom bode programu primátor Petra Slovíka. 
Jozef Matia Veroniku Havírovú, pričom Ján Hencel 

konštatoval, že zdravotná komisia podporuje Petra 
Slovíka. Nový člen nakoniec nebol zvolený, pretože 
ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčši-
nu hlasov. Nasledovala správa o činnosti komisie pre 
tvorbu návrhu strategického smerovania činnosti 
nemocnice, ktorú poslanci po rozprave vzali na ve-
domie. Ďalší bod, zaradený na podnet Jána Hencela, 
bol opäť venovaný nemocnici. Ten uviedol, že vyply-
nul z rokovania správnej rady, ktorá sa zaoberala or-
ganizačnou štruktúrou a zistila, že niektoré činnosti 
nemocnica nevykonáva, aj keď má na ne povolenie. 
Po vystúpení riaditeľa Viktora Halířa, poslanci dočas-
né pozastavenia činností schválili. Rovnako „prešiel“ 
aj návrh na zmenu rozpočtu na tento rok, návrh na 
predĺženie nájmov bytov v dome s opatrovateľskou 
službou a  návrh na odkúpenie časti pozemkov na 
výstavbu cyklochodníkov v katastri mesta.

Ďalším bodom programu bol návrh na prenájom 
lesných pozemkov, prenájom nebytových priestorov 
v objekte ZŠ Dr. Daniela Fischera pre Centrum voľné-
ho času a návrh na prenájom nebytových priestorov 
a multifunkčného miniihriska v objekte Grundschu-
le pre CVČ a  Mestský športový klub. So všetkými 
poslanci súhlasili, rovnako ako s  prevodom správy 
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok – projek-
tová dokumentácia verejné osvetlenie. Jednohlasne 
boli „odklepnuté“ aj jednotlivé návrhy na predĺženie 
nájmu bytu na Hlavnom námestí, Weilburskej a Lan-
škrounskej ulici či návrhy na zriadenie vecného bre-
mena, alebo návrh na odpredaj častí pozemkov VSD, 
a. s., Košice. 

Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva 
sa uskutoční 14. decembra. 

 Spracovala: Andrea Belošičová
 Zdroj: záznam KTV

Parkovanie cez Vianoce zadarmo
Dar a rodina

Ctení Kežmarčania

Blíži sa čas Vianoc. 
Pre kresťanov jeden 
z  najväčších sviatkov. 
Pre všetkých čas rados-
ti. Aspoň to tak cítime, 
že by mal byť časom 
radosti pre všetkých. Je 
na mieste pýtať sa, čo 
je dôvodom tejto ne-

všednej radosti. Darčeky? Áno, aj darčeky. Ale 
tie predsa dávame a  dostávame aj pri iných 
príležitostiach. Niet pochýb, že k čaru Vianoc 
jednoznačne prispieva čaro rodinného spolo-
čenstva. 

Hovorí sa, že na Vianoce by nikto nemal 
byť sám. A tu prichádzam k pointe tohto za-
myslenia: všetko, čo je dôvodom vianočnej 
radosti, možno vyjadriť slovami dar a rodina. 
Boh nám v osobe svojho Syna dáva Dar nad 
všetky dary a  prijíma nás do svojej rodiny. 
Dieťa v jasliach je živý dar pre nás, pre rodinu 
Božích detí. Preto apoštol Ján píše vo svojom 
evanjeliu: Veď Boh tak miloval svet, že dal 
svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul 
nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život 
(Jn 3, 16). Tento Boží dar je vyjadrením Božej 
lásky. Je pravdivým darom. Učí nás, aby sme 
sa takýmto živým a pravdivým a hodnotným 
darom stávali aj my. Darom pre rodinu. Da-
rom pre spoločenstvo. Dar, ktorý sa len tvári 
ako hodnotný, je po spoznaní opravdivej 
hodnoty „odsúdený na vyhodenie“. Boh nás 
obdarúva a zároveň prijíma do svojej rodiny. 
Osamelosť v nej nemá miesto. V jeho očiach 
sme všetci vzácni. Ak teda ešte nemáme tip, 
ako pripraviť vianočnú radosť našim blíz-
kym, tieto dve slová - dar a rodina - nás môžu 
motivovať: ku malým darčekom pribaľme aj 
opravdivú lásku, a  tak sa stávajme hodnot-
ným živým darom pre rodinu či spoločenstvo, 
v  ktorom žijeme. Takto rozhojníme radosť 
nielen cez Vianoce. Tomuto nás učí betlehem-
ské Dieťa Ježiš:

Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. 
Ostaňte v mojej láske! ... Toto som vám povedal, 
aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť 
bola úplná (Jn 15, 9-11).

 Ján Kuboš,
 r. k. farár - dekan

Vo štvrtok 23. novembra, čiže na 78. deň od 
začatia rekonštrukcie, sme sa opäť vybrali na zim-
ný štadión, aby sme zistili, ako pokročili jednotlivé 
práce. Informácie nám poskytol konateľ firmy Mi-
lanko, s. r. o., ktorá je dodávateľom stavby, Milan 
Tkáč.

Na stavbe zimného štadióna sa začali maľby 
a  nátery, ktoré sú hotové na 50 %. Začalo sa aj 
zatepľovanie sendvičovým systémom. Všetok po-
trebný materiál je už na stavbe, takže zaplášťova-
nie môže plynule pokračovať. Minimálne do 15. 
decembra bude nutné zastaviť cestnú premávku 
okolo štadióna. Žiadame občanov, aby rešpektovali 
uzáveru cesty a dopravné značky. 

„Hrubá stavba v prístavbe je hotová na 90 %. 

Chceli by sme ju dokončiť a  uzatvoriť z  vonkajšej 
strany oknami a osadením dvier tak, aby celá stav-
ba bola uzatvorená do cca 20. decembra,“ podotkol 
Tkáč. 

Na 50 % je dokončená elektroinštalácia. Vodo-
inštalácia a  ústredné kúrenie sú hotové na 80 %, 
hrubá kompletáž je už hotová. Betonárske práce, 
mokrý proces v hlavnej stavbe je okrem hracej plo-
chy ukončený. Hracia plocha sa bude dokončovať 
v marci, lebo na túto časť musí byť vhodné počasie. 
Hotové na 80 % sú sadrokartóny a  omietky, kon-
com novembra začali s obkladmi.

„Pokračujeme v súlade s harmonogramom prá-
ce a termín ukončenia stavby dodržíme,“ konštato-
val konateľ. -sedl-

Termín stavby dodržíme

Posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo 16. novembra. Na poslan-
cov čakalo presne 23 bodov programu.
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	Ani tento december nebudú chýbať tradičné Vianoč-
né trhy. Uskutočnia sa od 12. do 15. 12. (utorok, streda, štvrtok 
a piatok). V piatok sa bude variť kapustnica.

	Súkromná spojená škola Biela voda má plné ruky 
práce. Okrem toho, že dievčatá, budúce šičky a  krajčírky šijú 
vianočné prestierania, dekoratívne ozdoby a doplnky, opravu-
jú pre spolužiakov montérky, ktoré daroval škole Peter Mikulá-
šik prostredníctvom Maltézskeho radu v  rámci humanitárnej 
pomoci. Zároveň pripravujú pre Krajské múzeum v  Prešove 
návrhy oblečenia pre dobu bronzovú, neolit, paleolit a  Slo-
vanské obdobie. Pre retro-hotel Morava v Tatranskej Lomnici 
šijú a pripravujú kulisy pre celú scénu vianočnej rozprávky Soľ 
nad zlato. Predvianočný pracovný ruch je zakomponovaný do 
učebných plánov, takže nenarúša, ale spestruje učebný proces.

	Mikulášska hobby súťaž, ktorú pripravuje TŠC Tem-
po MŠK Kežmarok, sa uskutoční 2. decembra o 10.00 h v malej 
telocvični mestskej športovej haly V. Jančeka. Tešiť sa môžete 
okrem súťaží v  tanci aj na príchod Mikuláša, ktorý odovzdá 
ocenenia i sladkosti. 

	V rámci projektu cezhraničnej spolupráce Intereg po-
dalo mesto Kežmarok, mesto Limanová a dotknuté obce v pia-
tok 10. novembra projekt na obnovu starej vínnej cesty. 

	V  Gymnáziu P. O. Hviezdoslava plánujú na február 
budúceho roka projektový deň. Chcú zdokumentovať životné 
cesty a úspechy ich absolventov. Ak patríte k nim alebo nejaké-
ho poznáte, dajte im vedieť na absolventi@gymnaziumkk.sk.

	Do 11. januára 2018 si môžete v Galérii u anjela po-
zrieť výstavu Petra Kľúčika s  názvom Hobit. Je koncipovaná 
ako výstavný projekt pre celú rodinu. Základ tvoria kompletné 
ilustrácie Hobita, ktoré najviac potešia deti. Olejomaľby a pes-
trý výber grafických listov je adresovaný predovšetkým dospe-
lým. Úsmev a radosť však vyvolajú u každého diváka.

	Kežmarskej lyžiarskej legende Vladovi Krajňákovi 
bolo venované spomienkové stretnutie na Skalnatej chate. 
17. novembra 2013 boli naposledy spolu účastníkmi zájazdu 
v rámci Tatranských víkendov obaja bratia Krajňákovci. Ná-
sledne utrpel „ujo Vlado” úraz v Bachledovej doline, po ktorom 
sa ho už nepodarilo zachrániť. 

	V  mestskom kultúrnom stredisku sa 13. novembra 
uskutočnil výchovný koncert pre stredné školy s názvom Ľud-
ské práva.

	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho 
kraja dostala pred zimou štyri nové sypače Tatra Phoenix T158/
II za takmer trištvrte milióna eur. Do príchodu nových áut mali 
popradskí cestári k dispozícii 26 sypačov, ktorých priemerný 
vek bol 23 rokov. Vozidlá budú rozdelené pre jednotlivé stre-
diská v regióne. Dva zostanú v Poprade a po jednom dostanú 
strediská v Levoči a v Kežmarku. Ide o najväčšiu investíciu do 
modernizácie vozového parku v jednom roku od vzniku orga-
nizácie.

V skratke

 pokračovanie na str. 6

Rekonštrukcia mostu na Severe pokračuje. V utorok a stredu 28. a 29. 
novembra betónovali podpery pre budúcu konštrukciu, ktorá sa práve 
vyrába. Začiatkom decembra po odstránení optických káblov zmizne 
aj lavička pre peších. -sedl-

V priestoroch mestskej knižnice si môžete pozrieť zaujímavú výstavu s názvom 
Mestské zásahy Kežmarok 2017. Prezentuje pohľad architektov na problema-
tické alebo nevyužité miesta v našom meste. Do iniciatívy sa zapojili aj študenti 
z Fakulty architektúry, ktorí na výstave predstavujú nezainteresované, nelimito-
vané a inovatívne názory, či už v podobe drobných úprav už existujúcich parkov 
alebo odvážnejšie celoplošné riešenia priestorov. -bel-

OOCR Tatry-Spiš-Pieniny (www.tatryspispieniny.sk)  sa od svojho vzni-
ku v roku 2012 zameriava na podporu aktivít v regiónoch okresov Kež-
marok a  Levoča prinášajúcich pozitívne zmeny v  rozvoji cestovného 
ruchu. V  roku 2017 sa OOCR TSP venovala marketingovým a  propa-
gačným aktivitám a podporila doplnenie infraštruktúry.
Na zasadnutí Valného zhromaždenia v stredu 15. novembra členovia 
prijali predbežný rozpočet pre rok 2018 a naplánovali si stretnutie, na 
ktorom sa chcú venovať strategickej orientácii organizácie a jej ďalším 
aktivitám. GB, foto: -sedl-
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Na rokovanie pozvali aj zástup-
cov Euroregiónu Tatry z  Kežmarku 
a  Nového Targu, aby predstavili 
fungovanie tohto zoskupenia, pre-
tože je úspešné v  rámci budovania 
cezhraničných spoluprác. Euroregió-
nu sa darí projekty úspešne napĺňať, 
a  tak spájať obe krajiny. Euroregión 
predstavil spoluprácu, ako ju rozvíja, 
čo prináša pre občanov obidvoch 
krajín.

„Dnes som ako predstaviteľ Eu-
roregiónu Tatry predstavil projekty, 
ktoré robíme spoločne s poľskými 
partnermi. Snažíme sa rozvíjať prih-
raničné oblasti medzi Kežmarkom 
a Novým Targom, ale je to aj na Ora-
ve, Spiši a Liptove, či Podhalí a Sonči. 
Ide napríklad o mikroprojekty, ktoré 
pomáhajú našim obciam a občanom 
v  rozvoji kultúry, kde predstavujú 
vlastné kultúry, ale aj také projekty, 
ako napr. oprava parkov, sadov a od-
dychových zón pre cyklotrasy,“ kon-
štatoval primátor a  Predseda Rady 
združenia Euroregiónu Tatry v  Kež-
marku Ján Ferenčák, ktorý predstavil 

aj najväčší projekt - cyklotrasu okolo 
Tatier dlhú 250 km. Realizuje sa už 
jej druhá etapa a tretia je v príprave. 
Ide o  unikátny projekt, ktorý nemá 
obdobu v Strednej Európe. „S týmto 
projektom sme predstúpili v  rám-
ci Európy, kde nám ho aj závideli. 
V  prvej etape sme vybudovali 93 
km, teraz budujeme 60 km, to je už 
153. Pripravujeme tretiu etapu tak, 
aby sme cca do 5 – 7 rokov vedeli 
naše Tatry obkolesiť ucelenou cyk-

lotrasou, a to je ten symbol spájania 
sa, to je symbol toho, že Tatry nás 
nerozdeľujú. Spájajú nás nielen po 
stránke turistickej, oddychovej, ale 
aj po stránke historickej. Preto cyk-
lotrasy idú územiami, ktoré môžu 
ponúknuť kultúru, históriu, ale aj sú-
časnosť. Tento náš projekt bol veľmi 
ocenený predsedami parlamentov, 
ktoré prisľúbili jeho podporu ďalšie-
ho pokračovania, čo nás teší,“ pove-
dal Ferenčák.

Z  ďalších tém, ktoré boli na 
tomto rokovaní otvorené, treba 
spomenúť dobudovanie ciest na 
poľsko-slovenskej hranici, karpat-
skú stratégiu, južnú Európu, V4 a jej 
postoj k dianiam európskej únie, či 
už je to brexit, či je to Katalánsko. 
A, samozrejme, na programe boli aj 
témy, ako zavedenie kontrol na hra-
niciach. Prečo sú inde kontrolovaní 
a my doma tieto kontroly nemáme: 
To je začiatok alebo možno koniec 
nejakého procesu. 

„Dôležité bolo aj otvorenie témy 
sociálneho a zdravotného zabezpe-
čenia tých, ktorí pracujú v Európskej 
únii. V  iných krajinách platia odvo-
dy, v podstate svoj produktívny vek 
strávia prácou a aj dane odovzdajú 
v  inom štáte. Keď sa vrátia domov, 
kto sa bude starať? Kto vyplatí dô-
chodky, kto bude starobné poiste-
nie hradiť: Budú to štáty, kde sa na-
rodili alebo tie, kde odpracovali celý 
svoj život? To boli témy, ktoré bude 
nutné otvoriť aj na úrovni európ-
skej. Týka sa to všetkých občanov aj 
v Kežmarku, aj v Novom Targu a kto-
rejkoľvek obce. Tie témy musíme 
mať vyriešené,“ povedal nám tesne 
po stretnutí Ferenčák.

 
 E. Sedláčiková

Predsedníctvo NR SR a poľského Sejmu v Tatrách.

Tretie úspešné rokovanie na parlamentnej úrovni

„V  Kežmarku som bol už viac-
krát. Chodíme po Slovensku a sna-
žíme sa stretávať s  ľuďmi, staros-
tami a  primátormi. Hlavne tam, 
kde cítime dlh, a  to sú najmenej 
rozvinuté okresy. Som veľmi rád, že 
som tu mohol byť, že prišlo tak veľa 
starostov a  primátorov. Zaujímajú 
sa o  envirofondy a využívajú svoje 
možnosti,“ uviedol Sólymos. 

Ministerstvo životného prostre-
dia pomohlo Kežmarku pri enviro-
záťaži v  bývalých kasárňach. Envi-

rozáťaž prebral štát a z európskych 
zdrojov je financované jej odstráne-
nie. „Máme na toto plánovacie ob-
dobie 140 miliónov eur. Je to málo, 
ak by sme chceli odstrániť všetko. 
Evidujeme minimálne 1  600 envi-
romentálnych záťaží a ak by sme 
chceli odstrániť všetko, tak by išlo 
o obrovské peniaze. Je to dedičstvo 
ešte z  predchádzajúceho režimu,“ 
vysvetlil minister.

Kežmarok trápia aj povodne, 
preto sme sa zaujímali, či bude 

podporený projekt Vojenských 
lesov, ktorý je už na ministerstve 
v procese hodnotenie. Jeho cieľom 
je postaviť najväčší polder, ktorý 
by pomohol celému regiónu. „Pro-
tipovodňové opatrenia chceme 

zrealizovať v čo najširšom meradle. 
Máme 210 miliónov eur na toto plá-
novacie obdobie. Ak je projekt dob-
rý, nevidím problém v tom, aby bol 
podporený,“ konštatoval Sólymos. 

 Andrea Belošičová

Ministerská návšteva v našom meste
Deviateho novembra sa v priestoroch Mestského kultúrne-

ho strediska stretol so starostami a primátormi nášho regiónu 
minister životného prostredia László Sólymos. Hlavnou témou 
rokovania bolo predstavenie možností čerpania financií z en-
virofondov na protipovodňové opatrenia, odpady, vodovody, 
kanalizácie a podpora najmenej rozvinutých okresov.

Ďalšie podujatie na parlamentnej úrovni Poľska a Slovenska sa konalo 6. novembra v Tatranskej Lom-
nici. „Parlamentná dimenzia má potenciál efektívne doplniť kontakty predstaviteľov našej exekutívy. Aj 
preto oceňujeme, že sa podarilo oživiť formát rokovaní predsedníctiev NR SR a poľského Sejmu a napo-
kon uskutočniť už v poradí tretie takéto stretnutie. Slovenská republika má záujem pokračovať v tomto 
trende aj na periodickej báze,“ upozornil Andrej Danko, predseda NR SR.

Pohľad na stretnutie primátorov a starostov s ministrom.
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12/2017 spravodajstvo

	Verejný poriadok a nerušený priebeh novembro-
vých volieb do vyšších územných celkov zabezpečovalo 
7 057 policajtov. V čase prípravy ani počas samotných vo-
lieb k  narušeniu verejného poriadku v  súvislosti s  voľba-
mi neprišlo. Policajti zabezpečovali nepretržitú ochranu 
objektov volebných komisií, ochranu verejného poriadku 
a plnili aj úlohy súvisiace s priamou ochranou Štátnej ko-
misie pre voľby a kontrolu financovania politických strán 
a sídla Štatistického úradu Slovenskej republiky. Ochran-
covia zákona prijali v  súvislosti s  voľbami tiež 59  podne-
tov, z toho 19 ako trestných oznámení, 14 ako priestupkov 
a 26 ako iné podnety.

	Od stredy 1. novembra je ferrata v rokline Kyseľ 
v Slovenskom raji pre verejnosť uzavretá, dôvodom je zim-
ná uzávera. Turisti ju budú môcť opätovne navštíviť od po-
lovice júna budúceho roka. Tento rok ju za 4,5 mesiaca jej 
otvorenia navštívilo odhadom asi 15-tisíc návštevníkov.

	Prešovský kraj je tretí najnavštevovanejší na Slo-
vensku. Vlani doň zavítalo 854 528 návštevníkov ubytova-
cích zariadení. Krajská organizácia cestovného ruchu na 
Slovensku, ktorá oslávila koncom októbra päť rokov od 
svojho založenia zosumarizovala svoje aktivity a predsta-
vila nový videospot o  Prešovskom kraji, ktorý zachytáva 
turistické atraktivity v rozličných ročných obdobiach. Spot 
je dostupný na SPOT na YouTube alebo na Facebook-u.

	Všeobecná nemocnica s poliklinikou v Levoči 
nové oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabi-
litácie. Náklady na rekonštrukciu priestorov a zriadenie 
oddelenia dosiahli 400-tisíc eur. Práce trvali trinásť mesia-
cov. Oddelenie poskytuje preventívnu, diagnostickú a lie-
čebnú starostlivosť pre ambulantných a hospitalizovaných 
pacientov. Nové oddelenie disponuje prístrojmi a vybave-
ním, ktoré umožňuje poskytovať služby nadštandardnej 
kvality.

	V rámci projektu Modernizácia pieninských ciest 
v Zamagurí opraví Prešovský samosprávny kraj takmer 22 
kilometrov ciest. Ide o spoločný poľsko-slovenský projekt 
v objeme šesť miliónov eur, z toho 3,4 milióna eur pôjde na 
slovenskú stranu. Na Zamagurí sa opravia dva úseky ciest. 
Okrem 11,2-kilometrového úseku medzi Slovenskou Vsou 
a Spišskou Starou Vsou je to aj takmer 11-kilometrový úsek 
medzi Haligovcami a Spišskou Starou Vsou. Práce by sa 
mali uskutočniť v roku 2018.

	Krajská organizácia cestovného ruchu Severový-
chod Slovenska vyhlásila 4. ročník cien Najlepší v cestov-
nom ruchu Prešovského kraja. Verejnosť mohla do konca 
novembra nominovať osobnosti, organizácie, produkty, 
zariadenia a zamestnancov, ktorí prispievajú k rozvoju tu-
rizmu v kraji. O víťazoch v kategóriách Osobnosť CR a Naj 
produkt CR rozhodne odborná porota. O Naj zariadeniach 
a zamestnancoch rozhodne verejnosť v online hlasovaní, 
vyberie i jeden najobľúbenejší produkt CR.

V skratke

 pokračovanie na str. 26
Urobili niečo pre dobrú vec. Presne 9. novembra sa v priestoroch Gymná-
zia P. O. Hviezdoslava konala Spoločná študentská kvapka krvi. Pripravili 
ju gymnázium a Hotelová akadémia Otta Brucknera.  -bel-

Žiaci SSŠ Biela voda vyrobili kolísku s ľudovým motívom a pestrými van-
kúšikmi, určenú najmladšiemu potomkovi prezidenta SR Andreja Kisku. 
Kolísky s podobným motívom sa vyrábali aj v 18. storočí. Táto je však špeci-
fická nielen svojou veľkosťou a tvarom, ale aj účelovosťou. Je vyrobená tak, 
že keď dieťatko vyrastie, kolíska sa dá oddeliť a vznikne krásne hojdacie, 
ľudové kreslo. Na výrobe kolísky sa podieľalo 5 žiakov školy za pomoci maj-
strov a každý do nej dal niečo zo seba. Výsledok je úžasný. 
Vyrobená je z dreva, prevažuje lipa, jaseň a dub. Začali ju vyrábať pri prí-
ležitosti Festivalu študentského remesla 2017, nad ktorým prezident mal 
záštitu a vedenie školy už vedelo, že sa na svet chystá chlapček.
 -sedl-

Gastronomická akcia Jeseň na tanieri sa konala 15. novembra v Ho-
telovej akadémii Otta Brucknera. Pod vedením Daniela Hamráka 
žiaci školy pohladili chuťové poháriky svojich pedagógov a  hostí, 
ktorých aj šikovne obsluhovali.  -sedl-
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voľby

V  sobotu 4. novembra sme 
mali možnosť pristúpiť k  vo-
lebným urnám a  odovzdať svoj 
hlas kandidátom za predsedu 
a poslancov vyššieho územného 
celku. Ako voľby dopadli v  na-
šom meste, koľko voličov vyu-
žilo právo voliť, sme sa opýtali 
Gabriely Petruškovej, zapisova-
teľky Okresnej volebnej komisie 
v Kežmarku.

„V okrese Kežmarok bolo zria-
dených 67 volebných okrskov 
a celkom bolo zapísaných 52 435 
voličov. Z toho bolo 13 808 voli-
čov, ktorí sa hlasovania zúčast-
nili, t. j. 26,33 %. Celkom bolo 
odovzdaných 13  801 obálok, 
7 sa nevrátilo do urien. Počet 
platných hlasovacích lístkov bol 
25,85 % do zastupiteľstva a  za 
predsedu to bolo 24,5 %.

Mali sme 12 kandidátov na 
predsedu PSK, ale jeden sa vzdal. 
Celkovo sa teda volilo z 11 kan-
didátov. V našom okrese najviac 
hlasov dostal novozvolený pred-
seda Milan Majerský, ktorý získal 
6  125 hlasov. Druhý bol Peter 
Chudík, dostal 3 086 hlasov, tre-
tím bol kandidát za stranu Kotle-
ba, Ľudová strana, s 1258 hlasmi.

Za poslancov najviac hla-

sov dostal Štefan Bieľak, mal 
5 846 hlasov, Ján Ferenčák do-
stal 3 564 hlasov, Pavel Hudáček 
3 485, Pavol Slovík 3  437 a  Ján 
Hencel 2 952 platných hlasov. 

Pri sčítavaní hlasov neboli 
žiadne problémy a v rámci celé-
ho volebného dňa bol pokojný 
priebeh, nezaregistrovali sme 
žiadne narušenie ani nemáme 
žiadne podnety na priestup-
kové konanie. „Voliči boli disci-
plinovaní,“ zhodnotila voľby 
Petrušková. 

 Emília Sedláčiková

Voľby bez komplikácií

Moje osobné rozhodnutie kan-
didovať za poslanca vyššieho územ-
ného celku bolo v  snahe pomôcť 
mestu mať lepší kontakt s  regió-
nom. Problémy, ktoré mesto má, sú 
v  kompetencii vyššieho územného 
celku. V  podstate chcem byť pros-
tredníkom medzi mestom a krajom.

Problémy treba konkrétne po-
menovať, je to školstvo, doprava, 
a to nielen doprava ako infraštruktú-
ra, ale sú to aj autobusové spojenia 
a  všetky iné možnosti. A  čo kultúra 
v  meste? Máme Kežmarský hrad, 
máme múzeum a ešte ďalšie oblasti, 
ktoré má v kompetencii vyšší územ-
ný celok.

Ďalej sú to najväčšie problémy, 
ktoré sa  môžu riešiť len na vyššom 
územnom celku, a  to napr. náš štu-
dentský kampus. Aj keď mesto nie 
je zriaďovateľom, trápi ma ako ob-
čana ale aj ako primátora, že terajšie 
budovy nespĺňajú kritéria dnešnej 
doby. To je to najpálčivejšie, čo nás 
trápi a  toto budem prezentovať na 
VÚC, aby sme mohli pomôcť a skva-
litniť, budovať a  zlepšiť stredné 
školstvo nielen v  rámci mesta, ale 

aj okresu Kežmarok. To isté platí aj 
pre odborné školstva, kde sa nám 
už z časti podarili niektoré pozitívne 
veci, ale budeme musieť pokračovať 
ďalej.

Cestná infraštruktúra, to je napr. 
most pri pekárni, ktorý je protipo-
vodňovou zábranou. Je tam nízky 
prietok. Keďže je to cesta druhej 
triedy, je v kompetencii VÚC. To zna-
mená, že len tam sa dá presadzovať, 
aby sa most zrekonštruoval tak, aby 
mal dostatočný prietok. Otázka ciest 
nás trápi v rámci celého mesta. Z po-
hľadu okresu sa budem zasadzovať 
aj za zlepšenie cestnej infraštruktú-
ry. V rámci okresu sú také úseky, kde 
oprava neprebehla a  potrebujeme 
ich zrekonštruovať a zmodernizovať. 

V oblasti kultúry nám ide hlavne 
o  dokončenie rekonštrukcie hradu. 
Teraz finišuje ďalšia etapa, ale hovo-
ríme ešte o vnútorných priestoroch, 
ako bola napr. vináreň.

Záleží mi aj na tom, aby sa dofi-
nancovali sociálne zariadenia. S VÚC 
sa ako mesto chceme spolupodieľať 
na obnove budov. Sú ďalšie veci, čo 
život prináša. Pri ich riešení chcem 

byť nápomocný jednak ako primátor 
mesta Kežmarok, ale aj ako poslanec 
Prešovského samosprávneho kraja.

Rozhovor s ďalším zvoleným 

poslancom PSK Jánom Hencelom pri-
nesieme v ďalšom čísle novín.

 
 Emília Sedláčiková

Jedným z poslancov Prešovského samospráv-
neho kraja sa stal primátor mesta Kežmarok 
Ján Ferenčák. Opýtali sme sa ho, čo ho primälo 
kandidovať do VÚC a čomu sa na novom poste 
chce v prvom rade venovať.

Priority na novom poste

Voľby a zvlášť župné sa dote-
raz vyznačovali malou účasťou 
voličov. Aj keď sme tento rok za-
znamenali mierny posun, zrejme 
sa treba viac venovať mladým ľu-
ďom, naučiť ich, že možnosť voliť 
je našim právom. SSŠ Biela voda, 
pripravuje pravidelne simulo-
vané voľby žiakov. Tohtoroč-
ných ,,župných„ sa zúčastnilo 65 
„oprávnených“ voličov. „Opráv-
nenými“ sú v tomto prípade žiaci 
nad 15 rokov. 

Ako nás informoval pedagóg 
školy Oto Sasik, takéto voľby už 
robili. „Boli sme oslovení ako jed-
ni z prvých na Slovensku, simulo-

vane sme volili aj poslancov Eu-
rópskeho parlamentu, primátora 
mesta, robili sme aj parlamentné 
voľby. Dopredu mávame pouče-
nie, kde sa žiaci presne dozvedia,  
akým spôsobom sa má voliť, ako 
vchádzať do miestnosti, že treba 
predložiť občiansky preukaz... 
Preberieme spolu celý postup, 
aby sme mládež pripravili na ži-
vot. Pripravujeme ich na to, aby 
šli voliť, keď budú dospelí, aby sa 
nebáli, aby vedeli, že za zástenou 
nik nie je a nik im nebude hovo-
riť, čo a koho majú voliť,“ povedal 
nám v krátkom rozhovore.

 -sedl-

Voľbám sa treba priučiť

Kandidáti na post poslancov Zastupiteľstva Prešov-
ského samosprávneho kraja ďakujú všetkým občanom, 
ktorí im vo voľbách do VÚC odovzdali svoj hlas.

Por.č. Meno Priezvisko Počet získaných 
hlasov 

1 Ján Ferenčák 1821
2 Štefan Bieľak 1549
3 Ján Hencel 1279
4 Pavol Slovík 981
5 Jana Majorová Garstková 889
6 Andrej Zreľak 866
7 Marta Sabolová 735
8 Pavel Hudáček 623
9 Milan Glevaňák 615

10 Vladimír Škára 602
11 Juraj Švedlár 588
12 Matúš Polák 542
13 Peter Duda 479
14 Milan Mazurek 397
15 Viktor Gurčík 383

Počet získaných hlasov kandidátov na poslancov do zastupiteľstva Pre-
šovského samosprávneho kraja vo voľbách VÚC za mesto Kežmarok
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Slávnostné odovzdanie
Napriek nepriaznivému počasiu sa 

odovzdávanie závodu udialo pred budo-
vou pod holým nebom. Takmer tristo hostí 
a  zamestnancov firmy si vypočulo slová 
chvály a  vďaky. Riaditeľ ma-
terského závodu Jochen Feiler 
osobne odovzdal zamestnan-
com, ktorí absolvovali zaškole-
nie v  nemeckom závode, certi-
fikáty. Ocenení certifikátmi boli 
aj tí, ktorí sa vo významnej mie-
re podieľali na projekte výstav-
by, alebo pri sťahovaní závodu. 
Generálny riaditeľ Marcel Dr-
gala sa poďakoval aj tým, ktorí 
pracujú v  závode od spustenia 
výroby a  zároveň sa rozlúčil so 
zamestnancom odchádzajúcim 
do dôchodku. 

Dlhá história Hengstleru
„Spustenie závodu v  Kež-

marku je veľkým míľnikom 
v celej 170-ročnej histórii firmy. 
Cítim veľkú hrdosť nad tým, čo 
sme spolu dokázali. Máme tri 
spoločnosti tejto skupiny, jed-
na je v Kežmarku, druhá, zakla-
dajúca, je v  južnom Nemecku 
pri hraniciach so Švajčiarskom 
v meste Aldingen. Do našej sku-
piny patrí aj spoločnosť Dyna-
par v  USA a predajná jednotka 
v  Číne,“ povedal nám Jochen 
Feiler, prezident skupiny. Kor-
porácia Fortive, do ktorej patrí 
aj kežmarský podnik, má nie-
koľko desiatok závodov po ce-
lom svete.

Niečo o výrobnom programe
Firma Hengstler vyrába rôzne priemy-

selné komponenty pre aplikácie počítania 
a riadenia. Sú to napr. počítadlá, časovače, 
rotačné snímače, priemyselné a teplotné 
regulátory, relé, strihače a minitlačiarne do 
bankomatov, na vydávanie lístkov pri par-

kovaní, či ústrižkov pri vyberaní hotovosti 
z  bankomatov. V  Kežmarku je situovaná 
výroba predovšetkým bezpečnostných 
relé, tlačiarní a počítadiel. Firma má vlast-
nú predvýrobu, lisovňu plastov,  lisovňu 

kovov, vlastnú nástrojáreň. Sami si vedia 
vyrobiť cca 85 % komponentov potreb-
ných pre výrobu.

Do roka a do dňa
Kontrakt o predaji pozemku developer-

skej firme podpísali v júni 2016 a vtedy sa 

zaviazali, že do roka a do dňa budú v no-
vých priestoroch. Podarilo sa. Dohromady 
Hengstler preinvestoval viac ako 7 milió-
nov eur. Ako povedal primátor J. Ferenčák, 
investíciou dávajú signál, že tu chcú zostať 
dlhodobo, minimálne ďalších 20 rokov. 
Firma kúpila v  rámci tejto investície dva 
vstrekolisy pre výrobu plastov. Momentál-
ne ich už majú 30, ďalšie dva sú na ceste. 
Bolo nevyhnutné kúpiť aj iné zariadenia, 
ktoré bezprostredne nesúviseli s budovou, 

ale boli potrebné, aby sa zlepši-
lo pracovné prostredie i samot-
ná produktivita práce.

Čo nám nový závod dal?
„V  prvom rade vytvorí viac 

nových pracovných miest, 
momentálne tu pracuje 380 
ľudí, z  čoho počas tohto roka 
pribudlo 72. O  tejto investícii 
sme rokovali niekoľko rokov. 
Spoločnosť Hengstler podpo-
ruje mesto v  športe, je napr. 
sponzorom futbalového tímu. 
Je to prvá zahraničná spoloč-
nosť, ktorá niečo nechá v meste 
a pomôže k rozvoju športových, 
kultúrnych či iných aktivít. Bol 
by som rád, keby sme sa takou-
to cestou vybrali aj pri iných 
spoločnostiach, ktoré sú v Kež-
marku, aby boli súčasťou mesta 
a  našej komunity, pretože sme 
spolu na jednom území. Sú to tí 
istí ľudia, ktorí v spoločnostiach 
pracujú a  súčasne u  nás žijú,“ 
zdôraznil Ferenčák.

Budúcnosť firmy
Generálny riaditeľ spoloč-

nosti Hengstler, s. r. o., Marcel 
Drgala nás informoval, že pri-
pravujú novú produktovú líniu, 
ktorá bude vyžadovať ďalších 
cca 15 nových zamestnancov. 
Teraz rokujú so zákazníkmi 

o  budúcich objednávkach a rámcových 
kontraktoch. „V budúcom roku očakávame 
veľký nárast objemu výroby. Predpokladá-
me, že prijmeme ďalších 20 – 25 ľudí,“ po-
vedal Marcel Drgala.

 
 Emília Sedláčiková

Nové pracovné príležitosti

V  stredu 8. novembra firma Hengstler v  Kežmarku oficiálne 
otvorila nový závod. Rozloha areálu je 17 000 m2, z toho výroba 
zaberá 10 500 m2 a 1 700 m2 je určených na administratívu. Na 
slovenskom trhu a  práve u  nás pôsobí už 22 rokov. Spustenie 
výroby má svoju históriu. Fúziou s firmou KACO Elektrotechnika 
Kežmarok s. r. o., ktorú založil Vojtech Bodnár, sa dostala spoloč-
nosť na slovenský trh.

Krásne svetlé haly, moderné stroje, to je dnešný Hengstler.
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história

A hoci má už vyše 93 rokov, na nič 
nezabudol. Chlapec od Levíc sa dostal 
aj so svojou vyvolenou do Kežmarku. 
Písal sa 1. september 1950 keď  začal 
učiť na Dievčenskej meštianke. Keď 
školu zrušili, vystriedal ďalšie, dokon-
ca aj v Ľubici a  napokon v školskom 
roku 1956/57 nastúpil na Jedenásť-
ročnú strednú školu (JSŠ – potom SVŠ 
a  napokon gymnázium). Tam mu už 
nestačilo vzdelanie z  učiteľskej aka-
démie z  Levíc a  tak diaľkovo zvládol 
aj Prírodovedeckú fakultu Univerzity 
Komenského v  Bratislave, kde získal 
titul stredoškolský profesor v odbore 
zemepis – geológia – biológia. 

Mapa a pomôcky boli na jeho ho-
dinách samozrejmosťou. My, jeho žia-
ci, dodnes ovládame zemepis (okrem 
nových štátov, kedysi to bolo jedno-
duchšie). Horšie to bolo s  poznáva-

ním kamienkov. Na druhom poschodí 
školy boli vystavené v skrinkách pod 
sklom mineralogické zbierky a pár po-
poludní tam prestála celá naša trieda 
a  snažila sa zapamätať si jednotlivé 
druhy. Pán zástupca má ešte aj dnes 
vlastnú zbierku, len pri upratovaní sa 
dajako kamienky pomiešali, chcelo by 
to znova ich roztriediť.

Ľudovít Havran bol v podstate až 
do dôchodku zástupcom školy. Keď 
umrel riaditeľ školy, radšej sa stiahol 
do rodného kraja. Bazírovanie na so-
cialistickej ideológii nebola jeho par-
keta. Na jeho šťastie za ten čas našli 
iného na miesto riaditeľa. Práca zá-
stupcu kedysi a dnes je veľmi rozdiel-
na. Neboli žiadne počítače, mobily, 
žiadna technika. Ešte aj rozvrh hodín 
sa robil ručne – každý vyučujúci mal 
vlastnú farbu štvorčekov s  predmet-

mi, každá trieda mala svoj chlievik 
a  všetko viselo v  zborovni na jednej 
pestrofarebnej veľkej nástenke. Sám 
spomína: „Tu som sa snažil kolegom 
vždy vyjsť v ústrety – zisťoval som, čo 
komu vyhovuje – a na základe toho 
som robil rozvrh hodín tak, aby vyho-
voval požiadavkám všetkých. Počas 
učiteľskej služby snažil som sa dosť 
zblížiť so žiakmi a vypočul som si ich 
starosti aj radosti. Na škole som zavie-
dol premietanie zemepisných filmov 
(kdeže vtedy cestovať za hranice!) 
a sám ich aj premietal. Lákali ma blíz-
ke Vysoké Tatry, a preto som do nich 
organizoval výlety po turistických 
chodníkoch. Keď som učil astronómiu 
na JSŠ, organizoval som návštevu do 
Astronomického ústavu na Skalna-
tom Plese. Vychoval som známych 
pracovníkov astronómie ako sú Voj-

tech Rušin a Demeter Krupka. Dopo-
čul som sa od iných kolegov, že sa 
môžu organizovať aj zimné lyžiarske 
zájazdy. Preto som ako prvý zorgani-
zoval v  Kežmarku lyžiarsky zájazd...“ 
Samozrejme, nemohlo sa ísť do Tatier, 
ale vtedajšie Povereníctvo školstva 
určilo miesto kdesi k Veľkému Inovcu 
a na ceste bolo treba sedemkrát pre-
stupovať. Študentom to však nevadi-
lo, konečne mohli byť nejaký čas bez 
rodičovského dozoru. 

Pán profesor žiaľ už žije sám, ale 
v blízkosti má deti a navštevuje ho aj 
opatrovateľka. Všetko v podstate zvlá-
da sám. Ako kedysi v škole.

 Nora Baráthová

Pred Vianocami sa ceny všet-
kého tovaru zvyšujú. Dokonca sa 
zvýšilo aj predplatné týždenníka 
Karpathen-Post. Jedno číslo stálo 
30 halierov, predplatné na rok pre 
abonentov 14 korún. Ale v porovna-
ní s  cenou bravčovej masti za 1 kg, 
ktorá stála 16  korún, to nebolo veľa. 
Navyše noviny slúžili aj iným úče-
lom, nielen stravovacím ako masť. 
Mohli sa nimi umývať sklá, vypchať 
mokré topánky, dal sa do nich za-
baliť akýkoľvek zeleninový odpad 
a keďže boli pomerne jemné, dali sa 
použiť na rozdiel od kvality papiera 
dnešných novín aj na WC. (Hoci aj 
mnohé dnešné noviny by si zaslúžili 
taký osud...)

Wein si dal postaviť železničnú 
vlečku do svojej továrne – skúšobná 
prevádzka začala na začiatku decem-
bra 1917. Nákladná stanica mesta 
bola na druhom konci a takto to Wei-
na vyšlo lacnejšie. Trať fungovala de-
saťročia – staršia generácia si ju ešte 
bude dobre pamätať. Hoci Weinovci 

po II. svetovej vojne, národný podnik 
Tatraľan pokračoval v  ich výbornej 
výrobnej tradícii. Žiaľ, definitívne K. 
O. dostal podnik po novembrovej 
revolúcii roku 1989, hoci všetci čakali 
niečo iné. (O robotu prišlo pár tisíc 
ľudí a  mesto Kežmarok o  dobré re-
nomé priemyselného mesta. Škoda.) 

Keďže nielen deti, ale aj dospelí 
mali záujem o  zimné športy, tak sa 
pre nich znova pred Vianocami otvo-
rilo klzisko. Nebolo žiadne špeciálne. 
Bol to zamrznutý Poprad v  blízkosti 
troch mostov, ale aj pri dnešnej veľ-
kej nemocnici, mnohí sa kĺzali aj na 
Ľubickom potoku a  v  jeho blízkosti 
sa na dobytčom trhu pripravila ľa-
dová plocha. Samozrejme, že za ňu 
sa už muselo platiť. (Rieky a rybníky 
využívame aj dnes.)

Obdobie pred Vianocami každý 
považuje za pokojnejšie s výnimkou 
upratovania a  prípadných nákupov. 
V decembri 1917 sa obyvatelia mes-
ta rozhádali pre hotel Kesmark (dnes 
reduta), ktorý v  tom čase nemal 

nájomcu a  využívala sa iba sála na 
prvom poschodí pre kočujúce diva-
delné spoločnosti a pre premietanie 
filmov. Hlavnou príčinou bola ne-
spokojnosť istej divadelnej spoloč-
nosti, ktorá mala vystupovať v  Kež-
marku, ale sála nebola pripravená, 
lebo sa v nej premietalo dokonca aj 
pre mládež! Tá sa nevedela chovať, 
všade bola špina a pri premietaní fil-
mu mohlo dôjsť až k požiaru. Tento 
fakt, ktorý nakoniec nebol faktom, 
napadol nejaký profesor bližšie ne-
určenej kežmarskej školy a  napísal 
hanlivý článok do novín Szepesi 
Lapok, ktoré sa vydávali v  Spišskej 
Novej Vsi. Prvou odozvou bol prípis 
kráľovského inšpektora spišských 
škôl Dr. Rajcsányiho, v ktorom zaká-
zal riaditeľ kežmarských škôl vodiť 
žiakov na predstavenia akéhokoľvek 
druhu (film, divadlo) do sály hotela 
Kežmarok, ktorý je podľa vyjadrenia 
obyvateľov mesta už na hanbu Kež-
marku. (Predtým sa to považovalo 
za prvotriedny hotel.) V 51. čísle Kar-

pathen-Post zareagovalo aj vedenie 
kina (bez konkrétnych mien) a napí-
salo, že nikto ich o príchode divadel-
nej spoločnosti neinformoval. Filmy 
museli premietať najmenej dva dni, 
na kratšie im filmová požičovňa fil-
my nedala. Pre mládež sa doteraz 
nič nepremietalo, pretože študenti 
nechodia do Kežmarku kvôli kinu, 
ale kvôli učeniu. V  poslednom čase 
však prišli filmy na základe diel 
maďarských spisovateľov Jókaiho 
a Eötvösa, na ktoré boli upozornení 
riaditelia škôl a na premietanie prišli 
aj so žiakmi. Žiadny požiar z premie-
tacieho prístroja nehrozí, obsluhuje 
ho hasič z továrenského tímu. Filmy 
vyberá veľmi prísne štátna cenzúra, 
takže nešlo o  žiadne škodlivé pred-
stavenie pre mládež. Dokonca sa od 
prvého predstavenia nezvýšili ani 
ceny. (Ako sa celá kauza skončila, 
nevieme. Do konca roku 1917 sme 
sa to nedozvedeli. Ale kino prežilo 
do súčasnosti. Dokonca v  starých 
priestoroch. A to je zo hlavné.)

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

Náš pán zástupca

Naša generácia a snáď aj tá po nás svojich vyučujúcich ešte poslúchala. Ak aj padla nejaká výchovná 
facka, bolo isté, že doma vinník dostane od rodičov druhú. No niekedy stačil aj zvýšený hlas a už sme stáli 
v pozore dokonca so zvesenými hlavami. Bývalo to na chodbe či v triede dnešného gymnázia pred naším 
pánom zástupcom Ľudovítom Havranom. U neho sa jednoducho vyvádzať nedalo.

Ľudovít Havran
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Pod vplyvom alkoholu
Hliadka 8. októbra o  5.02 h pri svojej 

obchádzkovej činnosti našla v centre mes-
ta na zemi ležiacu osobu ženského pohla-
via. Osoba bola značne pod vplyvom alko-
holu, preto ju policajti odviezli do miesta 
trvalého bydliska, aby predišli eventuál-
nym komplikáciám. 

Agresívna osoba
Desiateho októbra o 18.57 h na operač-

nom stredisku prijali hovor, v ktorom nás 
lekár RZP žiadal o  súčinnosť. V  blízkosti 
nákupného centra Tesco bola posádka 
RZP privolaná k  zásahu osoby, ktorá sa 
na mieste chovala agresívne. V súčinnosti 
s členmi hliadky MsP bola osoba preveze-
ná na ďalšie ošetrenie. 

A opäť alkohol
Jedenásteho októbra o 18.47 h na linke 

159 zaznamenali hlásenie, že na sídlisku 
Sever sa medzi parkujúcimi autami pohy-
buje opitá osoba, ktorá chce zrejme na-
sadnúť do auta. Vyslaná hliadka na mieste 
našla osobu, ktorá bola značne pod vply-
vom alkoholu, trochu priestorovo dezo-
rientovaná. Osoba bola nasmerovaná do 
miesta trvalého pobytu, hliadka kontrolou 
zistila, že motorové vozidlá sú bez poško-
dení. 

Zabehnuté poníky
Sedemnásteho októbra o  18.28 h na 

operačnom stredisko prijali oznam, že 
na Michalskej ulici pobehujú dva poníky. 
Vyslaná hliadka zmonitorovala okolitý 
priestor, ale zvieratá nevidela. O  19.33 h 
prijali ďalšie telefonické oznámenie, ten-
tokrát už od majiteľa poníkov, ktorý na-
hlásil ich zmiznutie. Hliadka mestskej po-
lície prehľadávala danú lokalitu, operačné 
stredisko mestskej polície kontaktovalo 
aj členov Obecnej polície Ľubica, pretože 
poníky pochádzali z danej obce a len pred 
časom zmenili majiteľa. Bol predpoklad, že 
zvieratá sa mohli vrátiť k bývalému majite-
ľovi. Pátracia akcia sa ráno o  1.34 h skon-
čila úspešne. Majiteľ svojich zabehnutých 
zverencov našiel pri vodojeme smerom na 
Stráne pod Tatrami. 

Záškoláctvo
Dvadsiateho októbra o  10.00 h v  rám-

ci preventívnych aktivít hliadka mestskej 
polície v  súčinnosti s  príslušníkmi obvod-
ného oddelenia PZ v  Kežmarku vykonala 
kontrolu pohostinských zariadení v meste 
zameranú na kontrolu mladistvých a ško-
lopovinných osôb. V kontrolovaných zaria-
deniach sa počas doby kontroly nenachá-
dzali osoby, ktoré by zanedbávali školskú 
dochádzku. 

Neposlušný capko
V pondelok 23. 10. o 20.17 h na telefo-

nickej linke prijali oznam, že na Gaštanovej 
ulici sa voľne pohybuje cap bez majiteľa 
a môže byť nebezpečný. Hliadka mestskej 
polície vykonala kontrolu a capa odchytila 
na Tatranskej ulici. Zviera zaistila, priviazala 
a hľadala majiteľa zvieraťa. Ten žiadal, aby 
mu hliadka capa doviedla domov, preto-
že sa ho bojí. Aj tento utečenec nakoniec 
skončil vo svojom príbytku. 

Mačiatka
V  utorok 24.10. žiadala pracovníčka 

železničnej stanice o  pomoc pri odchyte 
mačky. Vyslanej hliadke sa podarilo chytiť 
6 malých mačiatok. Mačacia rodinka bola 
prevezená do kežmarského útulku pre 
zvieratá. 

Diskotéka v aute
V piatok 27.10. o 5.43 h operačné stre-

disko prijalo oznámenia od občanov, že na 
Ul. Bardejovská a  neskôr Košická sa pohy-
buje auto, ktoré má pustenú hudbu veľmi 
hlasito. O 5.55 hod. hliadka mestskej polície 
zaistila motorové vozidlo na Lanškrounskej 
ulici. Posádka vozidla bola zjavne pod vply-
vom alkoholu, v blízkosti sa našli poškode-
né dve motorové vozidlá. Prípad prevzalo 
obvodné oddelenie PZ v Kežmarku. 

Prezídium prvýkrát u nás

„Základnou otázkou sú 
financie, preto sa aj toto ro-
kovanie točilo okolo peňazí. 
Potom prišla na rad legislatí-
va. Venovali sme sa zákonom, 
najprv tomu o  obecnom zria-
dení, ktorý bol prerokovaný 
vládou SR a  následne pôjde 
do Národnej rady SR. Pre nás 
sú dôležité aj ďalšie, a  to je 
zákon o  sociálnych službách, 
ktorý bol prerokovaný v NR SR 
v druhom čítaní a čakáme ako 
bude schválený. Potom je pre 
nás kľúčové, ako reálne vyzerá 
mestský rozvoj, ako je legisla-
tívne upravený a  ako funguje 
spolupráca mesta a  okolia. 

Treba zjednotiť komunikáciu 
a  spoluprácu medzi jednotli-
vými ministerstvami, ktoré sa 
venujú regionálnemu rozvoju, 
aby do toho plne zainteresova-
li aj mestá, ktoré sú prirodzený-
mi centrami rozvoja regiónov,“ 
skonštatoval generálny sekre-
tár Únie miest Slovenska Milan 
Galanda a dodal, že prezídium 
sa stretáva raz za dva mesiace 
a ak je to potrebné, tak medzi-
tým zasadá aj výbor. Niektoré 
z  rokovaní sa konajú aj mimo 
Bratislavy, aby členovia únie 
spoznali krásy Slovenska. 

Program rokovania bola za-
meraný na správu o  činnosti 

a hospodárení únie, vládny ná-
vrh zákona o štátnom rozpočte 
na budúci rok, aktuálnu legis-
latívu a národnú stratégiu regi-
onálneho a územného rozvoja 
SR do roku 2030. Nechýbala 
ani prezentácia IKT v  správe 
mesta na príklade Kežmarku, 
s  ktorou vystúpil primátor Ján 
Ferenčák. „Som veľmi rád, že 
si prezídium pre zasadnutie 
vybralo Kežmarok. A  to preto, 

lebo bol záujem pozrieť si akti-
vity, ktoré tu robíme. Predstavil 
som im aplikáciu našej jednot-
nej ekonomiky a ponúkol po-
moc, ak budú chcieť jednotlivé 
mestá prejsť na tento systém. 
Jeho zavedenie totiž nie je 
vôbec jednoduché,“ zdôraznil 
Ferenčák a prezradil, že primá-
torom, ktorí boli v  Kežmarku, 
prvýkrát ukázal naše pamiatky. 

 Andrea Belošičová

V  priestoroch mestského úradu sa 10. no-
vembra konalo riadne zasadnutie prezí-
dia Únie miest Slovenska. Jeho členovia sa 
v Kežmarku stretli vôbec po prvýkrát.

Pohľad na účastníkov stretnutia.
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Čo ste počas druhej
etapy opravy hrad
 stihli urobiť?
Prednostne sme riešili ka-

menný štít kaplnky, ktorý bol 
v havarijnom stave. Jeho rekon-
štrukcia stála 29-tisíc eur. Potom 
nasledovalo verejné obstaráva-
nie na ďalšie práce. Na základe 
zmluvy o dielo začali od septem-
bra intenzívne rekonštrukcie. 
Pôjde jednak o  reštaurátorské 
práce, čiže opravu a  konzervá-
ciu kamenných častí hradu, od-
straňovanie zavlhnutých omie-
tok, na niektorých miestach 

aj odvodňovanie hradu a taktiež 
sa budú meniť okná v kaplnke 
a severovýchodnom trakte hra-
du. 

Aké práce vás čakajú
budúci rok?
V budúcom roku už pristú-

pime ku sanačným prácam 
a na omietkach budú pokračo-
vať reštaurátorské práce.

Máte dostatok financií
na úplné ukončenie
rekonštrukcie?
Zo sumy 431-tisíc do roku 

2018 prechádza ešte cca 300-ti-
síc. Počas prác v druhej etape 
rekonštrukcie sa ale vyskytli 
nečakané situácie, ktoré bolo 
potrebné riešiť. Napríklad išlo 
o  vážne praskliny na východnej 
veži a  ďalšie práce nezahrnuté 
v  rozpočte. Až po odstránení 
omietok sa zistilo, čo potrebu-
jeme vyriešiť. Zvýšil sa rozsah 
prác, na väčšej ploche bolo nut-
né odstrániť omietky. Preto sme 
začiatkom septembra požiadali 
Zastupiteľstvo PSK o  navýšenie 
rozpočtu vo výške 47  884 €, čo 
aj bolo schválené. Celková suma 
pridelených finančných pro-
striedkov v rámci druhej etapy sa 
vyšplhala do výšky 500-tisíc eur. 

Z  tejto sumy bude na práce do 
ďalšieho roka presunutá finanč-
ná čiastka takmer 350-tisíc eur. 
Tie sú presunuté do depozitu 
kraja a k nám sa vrátia vtedy, keď 
práce budú môcť pokračovať.

Kedy sa hrad zaskvie
v plnej kráse?
Ukončenie všetkých prác na 

rekonštrukcii hradu predpokla-
dáme v  máji budúceho roku. 
Letná sezóna 2018 už bude bez 
lešení a stavebných pracovníkov.

 Za rozhovor poďakovala:
 E. Sedláčiková

V máji sa budeme kochať krásou úplne zrekonštruovaného hradu.

Rekonštrukcia hradu 
bude pokračovať

Zastupiteľstvo PSK 21. februára schválilo fi-
nančné prostriedky vo výške 431  366 eur na 
druhú etapu rekonštrukcie Kežmarského hra-
du. Nepriaznivé poveternostné podmienky za-
čiatkom novembra zastavili práce, pokračovať 
sa bude až na jar, keď to počasie dovolí. Čo je už 
na hrade opravené a čo sa bude robiť v ďalšom 
roku, to boli témy nášho rozhovoru s riaditeľ-
kou Múzea Kežmarok Erikou Cintulovou.

VÝBEROVÉ  KONANIE na obsadenie funkcie
riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok

Požadované kvalifikačné
predpoklady pre uchádzačov:

- odborná a  pedagogická spôsobilosť poža-
dovaná pre základné školy v zmysle vyhlášky 
MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a  osobitné kvalifi-
kačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a  odborných 
zamestnancov,

- najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
- absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhra-

dy (Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o znení a doplnení niektorých zákonov).

- riadiaca prax v školstve minimálne tri roky

Iné kritériá a požiadavky:
- znalosť príslušnej legislatívy,
- komunikatívnosť,
- riadiace a organizačné schopnosti,

- osobné a morálne predpoklady,
- zdravotná spôsobilosť na prácu,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úrad-

nom styku,
- práca s počítačom (práca s internetom, Excel, 

Word, Power Point a iné).

Zoznam dokladov, ktoré účastník
predkladá do výberového konania:

- prihláška do výberového konania,
- profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra tres-

tov nie starší ako 3 mesiace,
- potvrdenie o  odbornej  pedagogickej a  ria-

diacej praxi,
- písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú 

školu,
- súhlas uchádzača na použitie osobných úda-

jov pre potreby výberového konania podľa 

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky posielajte v termíne
do 8. 12. 2017 do 12.00 h na adresu:

Mestský úrad Kežmarok,
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Obálku označte:
„Výberové konanie – riaditeľ ZŠ
s MŠ Nižná brána“
 „Neotvárať“ 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť 

do výberového konania uchádzačov, ktorí ne-
spĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, 
ktorí splnia podmienky, bude termín a  miesto 
výberového konania oznámený písomne najme-
nej 7 dní pred jeho konaním. 
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Juraj Jakubisko, režisér
Do Kežmarku sme sa vrátili tretíkrát 

a  dokonca sme boli v  drevenom kosto-
le, kde sa nakrúcala pôvodná Perinbaba. 
Síce predstaviteľka Perinbaby Gullietta 
Masina už nežije, ale vďaka digitálnej 
technológii ju oživíme. Nie je to jedno-
duché, ale chceme urobiť dojem, že žije. 
Veď je to v rozprávke nesmrteľná postava. 
Keď sme hľadali komparz, vaši občania sa 
nechali nafotiť, uviedli číslo kabáta, to-
pánok, svoju výšku a váhu. Vybrali sme si 
u vás mužov, ženy i deti. 

Je to zvláštny pocit, keď človek tvorí. 
Nemohol som napríklad chytiť chrípku, 
lebo som na to vôbec nemyslel. Nemohol 
som si to dovoliť. Takže, ak si človek niečo 
nepripúšťa, tak neexistuje ani choroba. 
Možno je to nejaký návod na medicínu. 
Filmovanie, alebo tvorivá práca, lebo sa 
to týka všetkých oblastí umenia, má za-
ujímavú vlastnosť. Vyjedá vám čas zo ži-
vota. Spomínam si na situácie: pozerám, 
aha, ja mám takého malého syna. Potom 
aha, to je môj syn, už je nejaký väčší. 
A  zrazu je vyšší ako ja a  hovorím – čo si 
sa zbláznil chlapče. Veď ja nakrúcam fil-
my a ty rastieš. Človek akoby pri tvorivej 
práci nevnímal tok života. Pamätám si 
neuveriteľné detaily z nakrúcania, ale ne-
pamätám si, čo som jedol. Keď som sa tak 
nad tým zamyslel, tak som prišiel na to, 
že som možno ani nejedol. Jedlo nebolo 
podstatné. Žili sme z  toho, že sme robili 
umenie. Je to zvláštne, že človek zabú-
da na veci, ktoré sa netýkajú jeho práce 
a lások. Je to krásna vec, keď môžete ro-
biť film a ešte vám za to platia. To je také 
ohromné. Keby som mal peniaze, tak by 
som platil za to, že to môžem robiť. Nás 
učili, že existuje nejaký zmysel života, že 
máme niečo vykonať, aby po nás niečo 
ostalo. Možno sme prišli na svet preto, 
aby sme prežili chvíľu, kedy sme šťastní 
a niekoho sme urobili šťastným. Trochu sa 
bojím, že mladá generácia nevie, prečo je 
na svete. Nemajú plán, vedia iba, že musia 
žiť. Ale to je málo. Každý sa má snažiť, aby 
niečo urobil.

Deana Jakubisková, produkcia
Som veľmi rada, že sme sa do Kežmarku 

vrátili, pretože s týmto mestom sa krásne 
spolupracuje, a to so samosprávou, s hra-

dom, s  múzeom, SOŠ Garbiarska a  s ob-
čanmi. Osobne som sa k vám veľmi tešila. 
Úprimne sa chcem poďakovať samosprá-
ve, ktorá nám veľmi pomáha. Keby sa pre 
filmárov vytvorila taká spolupráca, ako 
s  Kežmarkom, tak by sa slovenskej kine-
matografii viac darilo. Chcem preto mes-
tu a  všetkým, ktorí s  nami spolupracujú, 
veľmi poďakovať. Už sa tu vďaka skvelým 
ľuďom cítim ako doma. A čo je pre mňa 
najdôležitejšie, v Kežmarku cítim, že tu ľu-
dia majú vzťah ku kultúre a histórii. 

Lukáš Frlajs, hlavný hrdina
Vôbec som netušil, že Perinbaba sa 

bude točiť v  zime (smiech). Chodiť po 
tých všetkých horách, po snehu v  kos-

týme a  toto si zažívať, tak na to budem 
spomínať do konca života. Raz poviem – 
á, toto si pamätám, tam som mrzol, tam 
som bol mokrý.... Je to super skúsenosť. 
Toto som nikdy nezažil. Mám napríklad 
kráčať po hore, občas skákať, občas tan-
covať, ale keď za vami hučí osem vrtúľ ob-
rovského dronu, nič nepočujete z  vysie-
lačky, nepočujete režiséra – to sú veci, na 
ktoré sa nedá nikde pripraviť. Alebo stáť 
pred zeleným plátnom a  tváriť sa, že tu 
niekde predo mnou sú Tatry. Som zveda-
vý, čo nás čaká ďalej, pretože sú napláno-
vané akčné scény. Je to pre mňa obrovská 
výzva, lebo je to môj prvý veľký film. 

Ján Ďuriš, kameraman
Som rád, že sme príbeh zasadili do aty-

pických lokalít, napríklad do Zamaguria 
a regiónu Spiša. Riadením osudu sa väčši-
nou filmy nakrúcali na Liptove, lebo väč-
šina scenáristov bola z Liptova. Teraz sme 
prišli do nádherného kraja, ktorý si naozaj 
zaslúži pozornosť. Pre kameramana nie 
je nič krajšie ako objaviť nové miesta na 
zaujímavé zábery. Zvolili sme si aj Kežma-
rok, pretože je to krásne mesto. Pri nakrú-
caní sme si svoje vytrpeli. Videl som cez 
kameru, ako sa herci triasli od zimy. Keď 
sa však spustí kamera – to je to zvláštne – 
všetko opadne a ľudia hrajú. Na jar sa na 
Spiš vrátime a natočíme si krajinu.

 Andrea Belošičová

Perinbaba sa k nám vrátila tretíkrát

Nakrúcanie pokračovania slávnej rozprávky, ktorá patrí ku 
klasike slovenských Vianoc na viacerých televíznych kaná-
loch, sa v Kežmarku dialo opäť 13. a 14. novembra. Filmári sa 
najprv rozložili na hrade a potom v drevenom kostole. Trochu 
sme nahliadli do zákulisia a teraz vám prinášame výpovede 
tých, ktorí stoja za nakrúcaním druhého dielu Perinbaby.

Lukáš Frlajs (vľavo) s Jurajom Jakubiskom počas tlačovej besedy v Kežmarku.

perinbaba 2
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perinbaba 2

Natáčanie rozprávky Perinbaba 2 bolo 
náročné. 120 hercov, členov filmového štá-
bu a komparzistov si vytrpelo svoje. Chys-
tanie kulís a rekvizít začalo už ráno od 7.00 
h. Studený vietor zaliezal pod kožu, tenké 
šaty nestačili. A tak pri natáčaní letnej sva-
dobnej hostiny nejednému drkotali zuby. 
Našťastie hrad našiel miesto, kde sa mohli 
ohriať. 

Filmárom sa v  Kežmarku veľmi páčilo, 
mimoriadne spokojní boli aj so všestran-
nou pomocou Strednej odbornej školy na 
Garbiarskej ulici, kde pre všetkých chystali 
chutné jedlá, čaj, kávu a  chlebíky počas 
natáčania, opravili a zašili, keď kostým ne-
sedel správne. Dokonca padol návrh, že si 
Garbiarsku budú voziť na každé natáčanie 
so sebou.  -sedl-
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 Foto: D. Thomay
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Bohoslužobný poriadok počas adventu a cez vianočné 
sviatky v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku

3. 12. 2017
1. adventná nedeľa
6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30 h.
8. 12. 2017
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30 h. 
10. 12. 2017
2. adventná nedeľa
6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30 h.
17. 12. 2017
3. adventná nedeľa
6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30 h. 
24. 12. 2017

4. adventná nedeľa, Štedrý deň
6.00, 8.00, 10.00, 16.00 Omša vigílie
Narodenia Pána,
24.00 h. Polnočná sv. omša
25. 12. 2017
Narodenie Pána, 1. sviatok vianočný
6.00, 8.00, 10.30, 16.00, 18.30 h, Jasličko-
vá pobožnosť 14.30 h. 
26. 12. 2017
Sv. Štefan, 2. sviatok vianočný
6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.00 h. 
31. 12. 2017
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, Silvester

6.00, 8.00, 10.00, 16.00 h.
s poďakovaním na záver
kalendárneho roka. 
1. 1. 2018
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
6.00, 8.00, 10.30, 16.00, 18.30 h. 
6. 1. 2018
Zjavenie Pána, Troch Kráľov
6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30 h.
7. 1. 2018
Druhá nedeľa po narodení Pána,
Krst Krista Pána
6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30 h.

 

1.  nedeľa adventná
3. decembra o 9.00 h v Novom kostole aj s Večerou Pánovou
- Adventná večiereň 7. decembra o 18.00 h v Auditóriu lýcea
1. nedeľa adventná
10. decembra o 9.00 h v Novom kostole
- Adventný modlitebný večer 11. decembra o 18.00 h v Auditóriu lýcea
- Adventný  modlitebný večer 12. decembra o 18.00 h v Auditóriu lýcea
- Adventný modlitebný večer 13. decembra o 18.00 v Auditóriu lýcea
- Adventný modlitebný večer 14. decembra o 18.00 v Auditóriu lýcea
- Adventný modlitebný večer 15. decembra o 18.00 v Auditóriu lýcea
1. nedeľa adventná
17. decembra o 9.00 h v Novom kostole

- Adventná večiereň 21. decembra o 18.00 h v Auditóriu lýcea
1. nedeľa adventná 
4. decembra o 9.00 h v Novom kostole
- Štedrý večer 24. decembra o 17.00 h v Novom kostole
1. sviatok vianočný
25. decembra o 9.00 h v Novom kostole
2. sviatok vianočný
26. decembra o 9.00 h v Novom kostole
- Nedeľa po Vianociach 31. decembra
   o 9.00 h v Novom kostole
- Silvester 31. decembra o 17.00 h v Novom kostole
- Nový rok 1. Januára o 9.00 h v Novom kostole

Rozpis služieb Božích

Príjemné prežitie vianočných sviatkov

Vážení Kežmarčania, 
pred nami sú Vianoce najkrajšie sviatky roka, 

na ktoré netrpezlivo čakáme. Ich čaro nás napĺ-
ňa pocitom šťastia, pohody a  harmónie. Napriek 
tomu, že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce čaro 
sa nedá ničím nahradiť. Týmto sviatkom predchá-
dza obdobie zvané Advent. V mnohých rodinách 
je advent spojený s  veľkým upratovaním, pe-
čením, zháňaním darčekov a  celkovo s  veľkým 
zhonom v domácnostiach. Popri tomto zhone sa 
ale často zabúda na duchovnú stránku Vianoc. 
Vianoce sú predovšetkým spojené s  príchodom 
Betlehemského dieťaťa. Práve na slávu tohto 
Betlehemského dieťaťa, ale aj pre všetkých ľudí 
dobrej vôle, ktorých chceme odpútať od vianoč-
ného naháňania, pripravuje naše mesto množstvo 
koncertov a kultúrnych podujatí. V našom meste 
majú svoju tradíciu adventné koncerty, vianočné 
programy základných škôl, Spišské Vianoce či via-
nočné trhy obohatené súťažou vo varení kapust-
nice. 

Čas Vianoc je čas sviatočný, čas výnimočný, čas 
priam zázračný. Pomaly vchádza tento čas do na-
šich príbytkov aj so všetkým s čím si spájame tieto 
sviatky. K Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov 
našich predkov a bez tradícií by neboli Vianoce 
tými pravými. Na jagajúci sa stromček, štedrove-
černú večeru a okamihy čarovných pocitov sa te-
šíme všetci. Vianoce sú aj časom rozprávok, časom 
stretávania sa rodín, časom dobrôt a  očakávania 
darčekov. Vianočný čas má svoje neopísateľné 
čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale 
i  srdcom. Je príležitosťou zastaviť sa a pozrieť sa 
do hĺbky svojej duše. Vianoce sú obdobím, keď 
si uvedomujeme silu rodiny, priateľstva a  lásky. 
Pričiňme sa o to, aby sa tieto dni napĺňali spokoj-
nosťou, ľudskou spolupatričnosťou a  vzájomnou 
láskou.

Blikajúce sviečky nech rozžiaria naše srdcia, 
naše vnútro. Každý z nás nech prijíma teplé ľudské 
slovo, pohladenie či len pohľad. Nech sa každý teší 
i zo šťastia toho druhého, veď nastal čas veselosti 

a radosti. Tíško 
znejú koledy. 
Tichá noc – svä-
tá noc rozciťuje 
naše srdcia.

Keď sa o  niekoľko 
dní rozozvučia všetky zvony 
a  oznámia príchod čarokrásnych Vianoc, zabud-
nime na všetky starosti a  prežime tieto sviatky 
v láske, svornosti. Nech tichá hudba veselosti nám 
počas celých Vianoc znie, nech rok nastávajúci 
nám pokoj, zdravie a šťastie prinesie.

V mene poslancov mestského zastupiteľstva 
prajem všetkým Kežmarčanom príjemné prežitie 
vianočných sviatkov, dobrý a istý štart do nového 
roku, aby nás ním sprevádzalo veľa hodín naplne-
ných šťastím a zdravím.

Do nového roku 2018 vám prajem všetkým 
7 úspešných dní v každom týždni, 52 týždňov pl-
ných lásky a 12 mesiacov pevného zdravia a šťas-
tia. Vojtech Wagner
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Emmka
Ja by som veľmi 

chcela zubnú plaste-
línu, z  ktorej sa dajú 
modelovať zúbky. 
Ďalej by ma potešil 
kávovar, kamienky, 
šperkovnica a lego, 
z ktorého sa dajú skladať koníky.

Laurinka
Mojím veľkým snom 

je bábika Mia. Potom 
by som chcela bieleho 
koníka a  nemusí byť 
jednorožec. Tiež ka-
mienky na skladanie a 
lego Friends. A  ešte si 
želám bábiku Annu.

Adamko
Ja by som si od Je-

žiška poprosil guličko-
vú dráhu. To je taká, 
v  ktorej idú guličky 
do takých priehradok 
a  potom vypadnú 
von. A  ak by som ešte 
mohol, tak by ma potešil robot na baterky.

Emmka
Chcela by som 

barbie morskú pannu. 
A ešte kočiar a domček 
pre barbie. Všetko, čo 
sa týka barbie, by ma 
veľmi, naozaj veľmi 
potešilo.

Oliverko
V  prvom rade by 

som si pod vianočným 
stromčekom chcel 
nájsť kružidlo, aby som 
si s  ním mohol kresliť 
kruhy na papier. Po-
tom by som poprosil vláčik. Nie taký, aký som 
dostal minulý rok, ale iný. 

Nathanko
Mám také veľké 

želanie. Veľmi by som 
chcel lego Ninja a  Nin-
ja motorku, aby som si 
ich mohol sám postaviť 
a  potom sa s  nimi hrať. 

Ježiško, veľmi pekne prosím, chcem všetko, čo 
sa týka ninjov. -bel-

Šperkovnica či lego. Aj to sú vianočné
túžby najmenších

Vianočné sviatky nám klopú na dvere. A  priznajme si – pre koho ich vlastne v  prvom rade 
chystáme? No predsa pre žiarivé detské očká a ich čistú radosť. Preto sme zavítali medzi drobcov 
z Materskej školy na Možiarskej ulici a opýtali sme sa ich: Čo by ste chceli tento rok od Ježiška 
pod stromček?

V knihe Všetko okolo stola od 
Zory Mintalovej-Zubercovej sme 
našli informácie o tom, že strava 
šľachty bola bohatá na mäso, naj-
mä rôznymi úpravami pripravené 
holuby, divina, baranina, bažanty. 

Hovädzie mäso ako jelenina
1,5 kg chudej hovädziny, soľ, 1 

l bieleho vína, slepačia krv, voda, 
mleté čierne korenie, 5 - 6 klin-
čekov, šafran, 3 -4 jablká, chlieb.

Hovädzie mäso posolíme a na-
močíme do vína, do ktorého sme 
dali slepačiu krv. Necháme po-

stáť do druhého dňa, potom va-
ríme vo vode, do ktorej pridáme 
klinčeky a medzi prsty šafranu. 
Medzitým podusíme rozkrájané 
a od jaderníkov očistené jablká. 
Pred dovarením dochutíme mäso 
soľou a omáčku zahustíme ope-
čeným chlebom, ktorý nechá-
me v omáčke rozvariť. Uvarené 
mäso vyberieme, precedíme a 
nakoniec pridáme mleté čierne 
korenie a dusené jablká. Recept, 
ktorým v prípade nedostatku je-
lenieho mäsa vylepšovali majstri 
kuchári úroveň hostín, pochádza 
z 15. - 16. storočia. 

 -bt-

Inšpirujete sa?
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1. – 5. 12.
Kino zatvorené – rekonštrukcia kúrenia 

6. 12. (streda) o 19.00 h 
Záhradníctvo: Nápadník
(romantická komédia, ČR/SR/Poľsko, 2017, 113 min, pôvodné znenie, 
MP12+)

7. 12. (štvrtok) o 19.00 h – Dámska jazda 
Matky rebelky: Šťastné a veselé
(komédia, USA, 2017, 116 min, titulky, MP15+)

8. 12. (piatok) o 19.00 h
Wind River
(mysteriózny krimi triler, USA, 2017, 107 min, titulky, MP15+)

9. – 10. 12. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
Paddington 2
(rodinný, V. Británia/Francúzsko, 2017, 103 min, dabing, MP)

9. – 10. 12. (sobota, nedeľa) o 19.00 h
Justice League
(akčná fantazijná dráma, USA, 2017, 120 min, titulky, MP12+)

11. 12. (pondelok) – Filmový klub (Projekt 100)
Happy End

(dráma, Francúzsko/Nemecko/Rakúsko, 2017, 107 min,
titulky, MP15+)

12. – 15. 12. (utorok – piatok) o 15.00 – 17.00 h
Vianočné premietania deťom

16. – 17. 12. (sobota, nedeľa) o 19.00 h
Ocko je doma 2
(komédia, USA, 2017, 100 min, titulky, MP12+)

18. 12. (pondelok) o 19.00 h – Filmový klub (Projekt 100)
Lajka
(animovaný – bábkový, ČR, 2017, 85 min, pôvodné znenie, MP12+)

20. 12. (streda) o 19.00 h – Filmový klub
Kým nás svadba nerozdelí
(komédia, Francúzsko, 2017, 115 min, titulky, MP12+)

21. – 22. 12. (štvrtok, piatok) o 19.00 h
Star Wars: Poslední Jediovia 3D
(akčné sci-fi, USA, 2017, 152 min, titulky, MP12+)

27. – 28. 12. (streda, štvrtok)
Špindl (komédia, ČR, 2017, 98 min, pôvodné znenie, MP15+)
Počas sviatkov 23. – 26. decembra a 29. decembra – 2. januára bude 
kino zatvorené. Premietať sa bude opäť od 3. januára 2018.

6. 12. (streda) o 13.00 h 
 Vernisáž ,,Vianoce pod Tatrami“
Výtvarné práce základných, stredných a umeleckých škôl z Kežmarku 
a okolia
 Výstavná sieň Barónka, Hlavné námestie 

6. 12. (streda) o 16.00 h
Mikulášska nádielka v Kežmarku - Tanečný súbor TŠC Tempo 
Pozdrav primátora mesta 
Rozsvietenie vianočnej výzdoby ,,Vianočná rozprávka“- divadlo Por-
tál prichádza s  veselým príbehom a  pesničkami o skoro stratených 
Vianociach, s Mikulášom, čertom a  anjelom, ktorí odmenia deti 
sladkosťami
Hlavné námestie, javisko pri radnici

8. 12. (piatok) o 19.00 h
„Podpoľanci a Podtatranci...“
FS Magura z Kežmarku a FS Podpoľanec z Detvy
Mestské kultúrne stredisko 

12. 12. (utorok) od 9.00 h
27. KEŽMARSKÝ VIANOČNÝ TRH
Hlavné námestie, s programom:
11.00 h Vianočný program materských, základných,
umeleckých a stredných škôl
13.30 h Detský folklórny súbor Goralik
14.30 h Vianočný pozdrav
16.00 h Juraj Hnilica – účastník súťaže Česko Slovensko má talent 
2015, zažiaril svojou tvorbou ,,Aká si krásna“ a ,,Uletení anjeli“
15.00 – 17.00 h – Detské kino – premietanie za 0,50 € – Kino Iskra

12. 12. (utorok) o 18.00 h
,,Veľa šťastia ...“ 

vianočný program Základnej umeleckej školy A. Cígera
Mestské kultúrne stredisko

13. 12. (streda) od 9.00 h 
27. KEŽMARSKÝ VIANOČNÝ TRH
Hlavné námestie, s kultúrnym programom:
11.00 h Vianočný program TšC Tempo, materských, základných, 
umeleckých a stredných škôl 
14.30 h Vianoce pod Tatrami – program folklórnych súborov z nášho 
regiónu zostavený z najkrajších vianočných zvykov, hier, piesní a vinšov
16.00 h SILBAND - Silvayovci (účastníci súťaže Česko Slovensko má ta-
lent 2010) sú multižánrová cimbalová kapela, ktorá pretvára tanečnú 
elektronickú hudbu do zaujímavých akustických aranžmánov
15.00– 17.00 - Detské kino – premietanie za 0,50 € v Kine Iskra

14. 12. (štvrtok) od 9.00 h
27. KEŽMARSKÝ VIANOČNÝ TRH
Hlavné námestie, s kultúrnym programom:
11.00 h Vianočný program materských, základných,
umeleckých a stredných škôl 
14.00 h Detský folklórny súbor Maguráčik 
15.00 h A  capella ,,Vdochnovenie“ – prichádza na Slovensko 
z Moskvy so svojim vianočným programom, v ktorom zaznejú piesne 
vianočné, známe ruské piesne, ale aj svetové evergríny 
16.30 h ,,Vianoce s vôňou purpury“ kapela RK Band z ČR vianočný 
koncert zostavený zo zahraničných a českých vianočných skladieb
15.00– 17.00 - Detské kino – premietanie za 0,50 € v kine Iskra 

15. 12. (piatok) od 8.30 h
27. KEŽMARSKÝ VIANOČNÝ TRH
Hlavné námestie, s programom: 8:30 h Odštartovanie súťaže vo varení 
vianočnej kapustnice – súťažné pravidlá, predstavenie hodnotiacej 
poroty, súťažných družstiev

-  Súťaž vo fúrikovom slalome 
-  Súťaž v zabíjaní klincov do dreva
 - Rozhovory so súťažnými družstvami
 - Súťaž v pílení dreva
12.00 h Ochutnávka a vyhodnotenie súťaže vo varení kapustnice, odo-
vzdávanie cien primátorom mesta
13.00 h Ľudová hudba - Kolačkovci z Kolačkova, Daniel Damer a ĽH FS 
Čačina 
15.00 h METALINDA – koncert slovenskej legendy 

15. 12. (piatok) o 17.00 h
,,Vianoční škriatkovia“ 
program ZUŠ Petržalská k Vianociam
Mestské kultúrne stredisko 

26. 12. (utorok) 17.00 h
Vianočný koncert - spevácke trio LA GIOIA

31. 12. (nedeľa) od 23.00 do 2.00 h 1. 1. 2018
SILVESTER a UVÍTANIE NOVÉHO ROKA 2018
Robo Šimko & Massriot Management ,,Rocková show pre všet-
kých“ (show obsahuje okrem vlastnej tvorby aj coververzie svetozná-
mych hitov od AC/DC, Deep Purple, Chainskmokers, Lady Gaga a pod.) 
24.00 Ohňostroj, Diskotéka 
 Hlavné námestie
 
 6. 12. - 5. 1. 2018 
Výstava ,,Vianoce pod Tatrami“
Výtvarné práce žiakov a študentov základných, stredných a  umelec-
kých škôl z Kežmarku a okolia 
Výstavná sieň Barónka, Hlavné námestie  
Otvorené v pracovné dni od 9.00 – 12.00 a 13.00 -17.00 h
 Zmena programu vyhradená!

PROGRAM   MsKS DECEMBER 2017

PROGRAM KINA                  DECEMBER 2017

V Múzeu Kežmarok je ešte do 8. decembra inšta-
lovaná výstava Modré dedičstvo, ktorá vám pri-
bližuje históriu a  súčasnosť modrotlače. Pri tejto 
príležitosti pripravili Súkromná stredná škola 
Biela voda, riaditeľka múzea a  riaditeľka hote-
la Hviezdoslav charitatívnu módnu prehliadku 
Zabudnutá krása modrotlače. Okrem krásnych 
modelov a modeliek zúčastnení obdivovali za-
ujímavé šperky. Módnej prehliadky sa zúčastnili 
aj Matej Rabada, výrobca modrotlače, Radka 
Tatarová Nečasová, módna návrhárka, Mišena 
Juhász a šperkárka Henrieta Môcová.
 -sedl-
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ocenenia

V piatok 23. novembra si Nora 
Baráthová bola v  Divadle Jonáša 
Záborského v  Prešove prevziať 
cenu Predsedu Prešovského sa-
mosprávneho kraja za svoje ce-
loživotné dielo. Ak by sme chceli 
spomenúť všetky jej prínosy a po-
činy zo sveta histórie a  literatúry, 
bol by to veľmi dlhý zoznam. Má 
na svojom konte 4 diely Mono-
grafie mesta, do ktorých prispela 
jednak textom a  jednak prácou 
najnáročnejšou, ako zostavo-
vateľka. Napísala 20 románov 
s  historickou tematikou Kežmar-
ku, ako aj romány pre mládež, 
raz toľko odborných publikácií, 
množstvo scenárov divadelných 

a  rozhlasových pásiem a hier, ti-
sícky článkov. Vďaka nej sa široká 
verejnosť mala a má možnosť zo-
známiť s mestom Kežmarok.

Poďme však hovoriť o  Nore 
Baráthovej ako o človeku. „Norika 
robila dlhé roky historičku múzea. 
Je to výnimočná osobnosť a zna-
lec histórie, nemáme za ňu náhra-
du a ani ju tak rýchlo mať nebu-
deme,“ povedala nám riaditeľka 
Múzea Kežmarok Erika Cintulová, 
ktorá Noru Baráthovú na ocene-
nie navrhla.

Ako redakcia tiež podávame 
svedectvo o  výnimočnej osob-
nosti Kežmarku. Nikdy neodmiet-
la pomoc Novinám Kežmarok, 

vždy ochotne poskytla informá-
cie, či narýchlo napísala príspe-
vok. Keď Norika povie „Dobre, po-
kúsim sa,“ v preklade to znamená 
„už to máš hotové“. Svoju pomoc 
rozdáva na všetky strany. Pomá-
ha autorom textov s  historickou 
tematikou naširoko – naďaleko, 
pomocnú ruku podáva každému, 
kto ju požiada. Navyše, väčšinou 

ide o  prácu za „ďakujem pekne“, 
ale ani toho sa často nedočká.

O  práci Nory Baráthovej sme 
už viackrát písali na stránkach 
novín a budeme tak robiť aj naďa-
lej. Dnes jej zo srdca gratulujeme 
k  morálnemu, nie finančnému 
oceneniu. Norika, sme veľmi radi, 
že si.

 E. Sedláčiková

Ďakujeme, že si, Norika

Do tejto viac-menej súťaže je 
hotelier nominovaný za kvalitu 
poskytovaných služieb, za ekono-
mické výsledky. Na základe získa-
ných hlasov, ktoré udeľujú hostia 
a  verejnosť, postupujú najlepší 
do semifinále. Tohto roku súťa-
žilo 11 hotelierov, do semifinále 
sa dostali traja: riaditeľka hotela 
Tri studničky v  Nízkych Tatrách, 
riaditeľ hotela Sheraton v  Brati-
slave a  riaditeľka nášho hotela 
Hviezdoslav Sylvia Holopová. 

Vlani zhodou okolností získal 
ocenenie J. Svoboda, generálny 
riaditeľ historického hotela Eliza-
beth v Trenčíne a  on aj putovný 
pohár a  diplom odovzdával S. 
Holopovej. Po roku pohár popu-
tuje k  ďalšiemu hotelierovi a  do 
Kežmarku príde už pohár stá-
ly, ktorý bude patriť len hotelu 
Hviezdoslav. „Veľmi sme sa tešili, 
že ocenenie zostalo v  Asociácii 
historických hotelov Slovenska,“ 
povedala nám riaditeľka.

„Ocenenie som dostala ja, ale 
je to ocenenie všetkých pracovní-

kov hotela lebo všetci sú dôležití. 
Služby sú postavené na individu-
álnom prístupe k hosťovi, ale pro-
ces služby je tímový. Je to vlastne 
práca s  ľuďmi pre ľudí. Konečný 
prijímateľ je hosť a ľudia pracujú-
ci v hoteli, to je vlastne duša hote-
la, oni vytvárajú atmosféru a  ten 
pravý zážitok pre hosťa. Bez nich 
by toto ocenenie žiadny hotelier 
nezískal,“ končila rozhovor Hote-
lierka roka 2017 Sylvia Holopová.

 E. Sedláčiková

Ako sa robí tá správna
atmosféra

Začiatkom novembra nás potešila správa, že Hote-
lierkou roka 2017 sa stala riaditeľka historického hotela 
Hviezdoslav z  Kežmarku Sylvia Holopová. Cenu prebra-
la na riadnom zasadnutí  Zväzu hotelov a  reštaurácií SR 
v Grand hoteli v Demänovskej doline.

Film hovorí príbeh o  deťoch 
tunajšej základnej umeleckej 
školy Antona Cígera, ktoré v 
podstate poznajú málo vianoč-
ných kolied. V lýceu sa však našla 
vzácna kniha, Ľubický zborník, 
v ktorom je koleda zo 17. storo-
čia. Kežmarská televízia sa opýta-
la evanjelického kňaza aj pracov-
níčky lýcea, ako vlastne Vianoce 
vznikli. Zmyslom dokumentu 
sú dva pohľady na tieto sviatky. 
Praktikujú sa jednak pohanské 

zvyky, ako napr. zisťovanie toho 
či sa dievčatá vydajú, či niekto 
zomrie, lúskajú sa orechy,...

Druhý je pohľad kňaza, kto-
rý vyzdvihuje hlavne Vianoce 
v  duchovnom svetle. Že sa na-
rodil Spasiteľ, ktorý je symbolom 
toho, že život na Zemi nekončí, 
že príde aj iný život. 

Film bude mať premiéru po-
čas tohtoročných Vianoc aj na 
Kežmarskej televízii. 

 -sedl-

Najlepší na Slovensku
V sobotu 11. novembra na 19. ročníku workshopu Spolku lo-

kálnych televízií Slovenska v Handlovej v rámci kategórie doku-
ment získala hlavnú cenu a cenu Literárneho fondu za dokument 
História Vianoc Kežmarská televízia. Dokument točili v drevenom 
artikulárnom kostole a v lýceu. Súťaže sa zúčastnilo dvanásť te-
levízií. Pri dokumente kežmarskej televízie vyzdvihla porota šty-
lizáciu, výtvarnú kameru riaditeľa a  kameramana Ota Vojtička, 
vďaka ktorej predčili všetky ostatné filmy. Ocenená za tento film 
bola aj Beata Oravcová, ktorá sa podpísala pod scenár a réžiu.

Už po štrnástykrát boli významné osobnosti a súbory morálne ocenené. Traja 
získali ocenenie predsedu Prešovského samosprávneho kraja a  ďalší traja 
cenu Prešovského samosprávneho kraja. Za celoživotné dielo v oblasti histó-
rie, pedagogika a kultúry cenu predsedu PSK dostala naša Nora Baráthová. 
Prevzala ju z  rúk P. Chudíka ako súčasného predsedu za asistencie Milana 
Majerského, ktorý bol do tejto funkcie zvolený na nasledujúce obdobie.
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Európske ocenenie
Základnej škole Grundschule bol 

udelený európsky certifikát kvality 
ako ocenenie za vynikajúcu prácu 
pri realizácii projektu „Die Kunst, 
Zukunft in Europa zu gestalten“ 
(Umenie vytvoriť budúcnosť v  Eu-
rópe) v rámci programu partnerstvo 

škôl e-Twinning, Erasmus+. Udele-
nie certifikátu znamená ocenenie 
práce školy a jej žiakov na najvyššej 
európskej úrovni. Za prispenia kvali-
fikovaných učiteľov cudzích jazykov 
bude škola naďalej aktívne pracovať 
v tejto oblasti. MB

Budova Denného centra si 
toho pamätá už dosť. Bola posta-
vená pre seniorov, ktorí sa sem 
"nasťahovali" v novembri 1981 
Ľudia, ktorí už majú aktívny vek 
a pracovné povinnosti za sebou, 
tu našli miesto, kde sa môžu stre-
távať, vymieňať si skúsenosti, po-
sedieť pri žolíkových kartách ...

V  októbri zistili seniori, že 
majú priveľkú spotrebu vody. 
Pod budovou prasklo potrubie 
a  bolo treba ho vymeniť. Pri tej 
príležitosti mesto zabezpečilo 
výmenu rozvodov aj vo WC a ku-
chynke. Vek poznačil aj strechu, 
začala pretekať. VOd 16. do 18. 
novembra sa strecha dožila „no-

vého šatu“, keď ju celú natreli 
špeciálnym poterom, ktorý za-
bezpečuje aj tepelnú izoláciu.

 -sedl-

Praktický vianočný darček

Bolo to veľmi prajné obdo-
bie po materiálnej stránke, ale aj 
pre podmienky k organizovaniu 
besied, prednášok, konfrontácií 
o tvorbe, maliarskych plenérov, 
výtvarnych súťaží i výstav. Po 
našej „nežnej“ však podmienky 
a starostlivosť o záujmovú ume-
leckú činnosť postupne ochabli 
a pretrvávajú dodnes.

Kolektív tvorivých výtvarní-
kov tu však stále vibroval, aj ich 
snaha zlepšovať úroveň vlastnej 
tvorby, a tak v tejto novej zostave 
a koncepcii vznikol v apríli 2008 
Klub popradských výtvarníkov, 
ktorý pracuje, tvorí a vystavuje 
dodnes.

KPV združuje ľudí, ktorí pre 
pracovné a rodinné povinnosti 
nemali dostatok času pre svo-
ju tvorbu i výtvarný rast. Majú 
však túžbu rozvíjať svoje výtvar-

né schopnosti a realizovať svoje 
nápady, vnútorné pocity, sny, 
nálady a to pre svoje vlastné po-
tešenie, pre radosť svojich blíz-
kych, ale i širšej verejnosti. V KPV 
tvorí okolo 15 výtvarníkov, ktorí 
sa stretávajú každý týždeň na 
4 až 5 hodín v spoločnom ateliéri 
a striedavo sa venujú študijnej, 
realistickej a abstraktnej tvorbe. 
Zobrazujú rôzne tematické žán-
re – zátišie, kvety, krajinu, portrét 
a figurálne kompozície.

Z výtvarných techník je to 
najmä kresba, maľba akvarelom, 
temperom, olejom a akrylom.

Na súčasnej výstave vo vý-
stavnej sieni Barónka v Kežmar-
ku sa zúčastňuje 10 autorov KPV 
a vystavujú výber svojej tvorby 
z ostatných dvoch až troch rokov.

 Fero Žoldák,
  vedúci KPV Poprad

Jej cieľom je modernizácia in-
fraštruktúry ústavných zariadení 
poskytujúcich akútnu zdravotnú 
starostlivosť, zvýšenie ich produk-
tivity a efektívnosti vrátane lôžko-
vého fondu a znižovania priemer-
nej dĺžky hospitalizácie.

Najviac financií z eurofondov 
pôjde do popradskej nemoc-
nice. Naša nemocnica dostane 

3  372  638,27 €. V ďalších kolách 
výzvy v rámci operačného progra-
mu IROP sa nemocnice budú 
môcť uchádzať ešte o viac ako 80 
mil. eur z eurofondov. Prostred-
níctvom IROP môžu nemocnice 
využiť na financovanie svojich 
projektov celkovo 150,3 mil. eur 
zo zdrojov Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja.  -ab-

Výber z tvorby v Barónke

Modernizácia nemocnice

Výtvarný klub v Poprade pôsobil už v  70. 
rokoch pri mestskom kultúrnom stredisku. 
Neskôr, v  80. rokoch tvorili silné výtvarné 
krúžky pri ZK Vagónky a ZK Tatramat.

V rámci 1. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 
uspelo 15 nemocníc, ktoré získajú celkovo 65,5 mil. eur z eurofondov.

Celá päťdesiatka seniorov sa stretla v Den-
nom centre na Dni slovenskej kuchyne. Zá-
roveň zablahoželali členom, ktorí v druhom 
polroku oslavujú okrúhle životné jubileum.

Odovzdanie multifunkčného 
ihriska do užívania malo sláv-
nostný charakter a  uskutočnilo 
sa 26. októbra Išlo o investíciu 
v celkovej výške 4 772,40 €. Boli 
osadené nové prvky aj lavičky 
pre oddych. 

V našom meste je 17 detských 

ihrísk na jednotlivých sídliskách. 
Nájdete ich na uliciach Pod le-
som, Severná, Garbiarska, Bašto-
vá, Záhradná, M. Lányiho, Hun-
covskej, Košickej, Bardejovskej, 
Petržalskej a  Levočskej. Medzi 
nové patrí ihrisko na Weilburskej 
ulici a M. Lányiho. -bel-

Deťom pre radosť
Mesto Kežmarok využilo prostriedky z  granto-
vého programu Prvej stavebnej sporiteľne na 
revitalizáciu verejného priestranstva v  lokalite 
Záhradnej ulice. Obyvatelia sídliska teraz majú 
k dispozícii bezpečný relaxačný priestor.
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školstvo

Global Science Opera je prvá 
operná iniciatíva v histórii, ktorá 
produkuje opery ako globálne 
spoločenstvo. V roku 2017 spo-
lupracujeme s technologickým 
centrom Európskej vesmírnej 
agentúry v Holandsku, aby sme 
vytvorili operu Moon Village. Za-
stúpenie má viac ako 20 krajín.

Slovensko v  tomto roku za-
stupujú žiaci ZŠ s MŠ Nižná brá-
na Kežmarok. Scénka zobrazuje 
hodinu v  škole na Mesiaci. Pre-
pojili sme niekoľko vyučovacích 
predmetov, literatúru, anglický 

jazyk, fyziku, výtvarnú výchovu 
a  dramatickú výchovu, aby sme 
vytvorili tento príspevok v  an-
glickom jazyku. Do projektu sú 
zapojení žiaci 5. až 8. ročníka ZŠ. 

Opera bude vysielaná onli-
ne nórskou televíznou stanicou 
TV-Haugaland 13. decembra 
o 16.00 SEČ/15.00 UTC na tomto 
linku:https://hnytt.no/se-tvh-li-
ve/. 

Neskôr bude opera umiestne-
ná na youtube. 

Global Science Opera je ne-
ziskový projekt a realizuje sa ako 

iniciatíva globálneho tvorivého 
vzdelávania. Je to implementácia 
rôznych výskumných projektov. 

 Janka Šišková,
 ZŠ s MŠ Nižná brána 8, 

 Kežmarok

Vo štvrtok 16. novembra 
sa v  Strednej odbornej škole 
Kušnierska brána konala Burza 
stredných škôl. Sedemnásť škôl 
z  okresov Kežmarok, Poprad, 
ale aj z  Levoče, Spišskej Novej 
Vsi a  Vysokých Tatier predsta-
vilo svoj učebný plán žiakom 
základných škôl, ktorí navštívili 

burzu. Tak získali lepší prehľad, 
ktorý sa im zíde pri rozhodova-
ní sa kam po skončení povinnej 
školskej dochádzky.

Pozornosť pútal aj traktor 
zakúpený z prostriedkov z akč-
ného plánu, ktorý patrí SOŠ 
Kušnierska brána.

 -sedl-

Operná iniciatíva

ZŠ s MŠ Nižná brána sa zapojila do neziskového projektu.

Cieľom návštevy bolo nad-
viazanie spolupráce, ktorá by 
zabezpečila zaujímavé pracov-
né príležitosti v rámci mobility 
v tejto lokalite. Kvalitné a pro-
fesionálne prostredie zábavné-
ho parku ponúkajúce množ-
stvo pracovných príležitostí 
v hoteloch a reštauráciách naj-
vyšších kategórií a  najmä nut-
nosť komunikácie v  cudzom 
jazyku môže priniesť mnohým 
výrazný osobný a  profesionál-
ny rast a rozvoj. 

A tu sa rodí možnosť na 
spoluprácu pre žiakov našej 
školy, pre jej absolventov, ale 
aj pre mnohých obyvateľov re-
giónu, pretože nemecký part-
ner, Zamestnávateľ roka 2016 
v  Nemecku prejavil seriózny 
záujem o  spoluprácu s nami, 
čo potvrdí i pracovnou návšte-
vou 4. decembra. Táto spolu-
práca by mohla byť prínosom 
pri získavaní poznatkov, vedo-
mostí, zručností a skúseností.

 Tatiana Školníčková

Zaujímavé pracovné
príležitosti

Je pekné, keď sa rodáci vracajú ku svojim koreňom tak, 
ako  v  prípade Ivana Vanečka, ktorý už niekoľko desaťročí  
žije v  Nemecku v  oblasti Badensko-Württenbergsko, ale 
srdce má na Slovensku. I. Vančeko, využívajúc svoje kon-
takty, vytvoril podmienky na pracovné stretnutie vedenia 
Hotelovej akadémie O. Bruckera Kežmarok a  vedenia naj-
väčšieho zábavného parku v Nemecku – Europa Park.

Lietali šarkany aj holuby

Trepotajúci sa farební draci 
zaplavili oblohu nad Kežmarkom 
6. novembra. Desiatky škôlkarov 
a  ich rodičov prišli podvečer na 
Suchú horu, aby sa zapojili do Šar-
kaniády. Tá sa konala pri príleži-
tosti Dňa materských škôl na Slo-
vensku. Druhý ročník vydareného 
podujatia sa začal spoločným 
spievaním hymny tohto dňa a na-

sledovalo posolstvo prezentova-
né deťmi primátorovi. Nechýbalo 
ani vypúšťanie holubov so sprá-
vou o  šťastných deťoch v  našich 
materských školách a  spoločné 
púšťanie šarkanov. Organizačne 
sa po Šarkaniádu podpísala Spo-
ločnosť pre predškolskú výchovu 
regiónu región Kežmarok.

 -bel-
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Vierke pomáhajú lekári a  zdra-
votníci ako sa len dá.

Napriek tomu, že 
sa narodil v  Popra-
de-Veľkej a  väčšinu 
života prežil v  Brati-
slave, bol Kežmarča-
nom telom i  dušou. 
V  Kežmarku od útle-
ho detstva vyrastal, 
navštevoval základnú 
aj  strednú školu. Po 

absolvovaní architektúry na Fakulte architektúry 
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave 
sa vrátil pod Tatry, ktoré mu učarovali. Pamätníci 
si zaiste spomínajú, že bol (nielen horolezec-
kým) obľúbencom legendárneho kežmarského 
profesora Alfreda Grosza. Dva roky pracoval ako 
architekt pre územné plánovanie na Mestskom 
národnom výbore Vysoké Tatry v  Starom Smo-
kovci. Ako aktívny horolezec a lyžiar patril v mla-

dosti k  prvým dobrovoľným členom Tatranskej 
horskej služby a  bol aj príležitostným nosičom 
na Téryho chatu. Vytvoril projekt obnovy Kež-
marskej chaty, ktorý sa, žiaľ, nerealizoval. Pra-
coval na vymedzovaní lyžiarskych tratí a vlekov 
v Tatrách. Bol autorom architektonických a dizaj-
nových riešení pre Svetovú zimnú univerziádu 
v roku 1986. Vrodený talent, pracovitosť, húžev-
natosť a  zahraničné študijné pobyty priniesli 
svoje ovocie. Stal sa jedným z najvýznamnejších 
slovenských architektov. Pracoval vo viacerých 
ateliéroch, najdlhšie v Štátnom projektovo-tech-
nickom ústave na postoch vedúceho projektan-
ta, neskôr vedúceho ateliéru. Zaslúžilý umelec, 
trojnásobný laureát Ceny Dušana Jurkoviča, pe-
dagóg na Slovenskej vysokej škole technickej, 
profesor architektúry na Vysokej škole výtvar-
ných umení. Od roku 1990 samostatný architekt. 
K jeho dielam patrí napríklad budova Slovenskej 

národnej rady a  prístavba úradu vlády Sloven-
skej republiky, veľvyslanectvá v  Bonne,   Kórei 
a  Mongolsku, Obchodné zastupiteľstvo Česko-
slovenskej republiky v  Moskve, vysokoškolský 
internát v Bratislave na Bernolákovej ulici, bu-
dova Biznis centra Kerametal v Bratislave. Je tiež 
autorom Pamätníka M. R. Štefánika a pamätníka 
obetiam I. a  II. svetovej vojny v obci Priepasné. 
Navrhol pomník tatranským záchranárom na 
cintoríne v Novom Smokovci.

Jeho manželka, úspešná geologička Otília 
Jendrejáková, rod. Výtisková a  ich dve dcéry – 
akademická maliarka Katarína Smetanová a Sil-
via Olgyayová, opatrovateľka - žijú v Bratislave. 
V Kežmarku žije jeho mladší brat Otto Jendreják 
s rodinou.

Ľudovít Jendreják je pre obyvateľov Kežmar-
ku nielen jeho čestným občanom, v súčasnosti 
in memoriam, ale aj  nasledovaniahodným prí-
kladom vzácneho človeka, ktorý dokázal skĺbiť 
mimoriadne úspešnú pracovnú kariéru s harmo-
nickým rodinným zázemím a  láskou k  prírode. 
Kežmarok je na túto významnú osobnosť mesta 
hrdý a za jeho celoživotné dielo a prínos mestu 
mu vzdáva hold.

Česť jeho pamiatke!
 Viera Štupáková

Spomíname na Ľudovíta Jendrejáka

Ľudovít Jendreják, zaslúžilý umelec a čestný občan Kežmar-
ku, nás navždy opustil 27. októbra 2017 vo veku 88 rokov. 

Pravidelne dochádzam na 
procedúry do Kežmarku, ktorý je 
z Tvarožnej, kde bývame, vzdiale-
ný 10 km. Bohužiaľ, niekedy do-

stanem len jednu alebo dve pro-
cedúry, a to mi, samozrejme, veľmi 
nepomôže. Časom a pribúdajúci 
vekom sa mi postupne kriví chrb-

tica a oslabujú svaly. Našťastie, ru-
kami a prstami stále ešte môžem 
chýbať, aj keď ich mám už veľmi 
slabé. O vážnej chorobe sa snažím 
nerozmýšľať, beriem ju ako fakt, 
ktorý nezmením a „nešpekulujem“ 
nad tým, prečo sa to stalo práve 
mne a čo bude neskôr. 

Do osemnástich rokov mi kú-
peľné liečenia preplácala zdra-
votná poisťovňa. Ale potom už 
zdravotná poisťovňa odmietla 
preplácanie a teraz si musím hra-
diť všetko sama. Kúpeľná liečba mi 
veľmi pomáha. Teraz, keď už však 
nechodím do kúpeľov, cítim sa 
opäť veľmi slabá. Moji rodičia ne-
majú dostatok financií na takéto 
liečenie, ani na nič podobné. 

Preto zbieram aj vrchnáky z 
PET fliaš od minerálok, stolových 
vôd, mlieka, kávy či džúsov. Tie mi 
môžete zbierať aj vy a odniesť ich 
do Detského raja Rio na Tvarož-
nianskej ulici v  Kežmarku (vedľa 
Kauflandu), kde ich pre mňa zhro-
mažďujú a  kde si takisto môžete 

kúpiť aj voňavé mydielka a  ďalšie 
pekné drobnosti, ktoré spolu so 
svojimi sestrami vyrábam. Za kaž-
dý kúpený výrobok i  odovzdaný 
vrchnák vopred z celého srdca 
ďakujem.

Všetky potrebné informácie 
aj priamy odkaz na poslanie prí-
spevku nájdete na internetovej 
stránke http://nadaciaadeli.sk/
vierka-hrinakova/. Pomôcť mi mô-
žete aj venovaním dvoch percent 
z vašich daní v budúcom roku. Ak 
máte o to záujem, kontaktujte ma 
aj prostredníctvom Facebooku: 
www.facebook.com/vierka.hrina-
kova.  Vierka Hriňáková

Vierka prosí o pomoc a podporu

V  rámci cezhraničnej spolu-
práce Poľska a Slovenska Múze-
um Kežmarok nadviazalo spo-
luprácu s  mestom Limanová, 
ktoré vypracovalo projekt Svet 
dávnej lekárne v slovensko-poľ-
skom pohraničí. Riaditeľka 
tamojšieho múzea oslovila to 
naše a vybrala si ho ako partne-
ra, lebo u nás na hrade je expo-
zícia venovaná Dr. Alexandrovi. 

Cieľom múzea v  Limanovej 
bolo získať lekáreň, ktorá kedysi 
v  ich meste bola aj s  celým za-
riadením. Je opradená krásnymi 
príbehmi  plnými emócií. Koncom 
19. storočia sa majiteľkou lekárne 
stala žena, ktorá vyštudovala far-

máciu, čo bolo na tú dobu nevída-
né. Lekáreň zdedila po rodičoch, 
potom prišla vojna, koncentrák 
a  po vojne bola lekáreň zoštát-
nená, zariadenie bolo nahradené 
modernejším a  po pôvodnom 
nebolo ani stopy. Vďaka projektu 
získalo múzeum v  Limanovej fi-
nančné prostriedky na vytvorenie 
replík. 24. novembra na vernisáži 
bola sprístupnená v  pôvodnom 
stave.

Súčasťou výstavy je počítačo-
vá prezentácia a mnoho panelov. 
Keď výstava v Kežmarku skončí, čo 
bude 8. decembra, stane sa z  nej 
stála expozícia v meste Limanová. 

 -sedl-

Svet dávnej lekárne

Volám sa Vierka Hriňáková, mám 22 rokov. Keď som mala rok, lekári oznámili mojej mame 
hroznú diagnózu. Mám totiž G12.0 – infantilnú spinálnu svalovú atrofiu I. typu (Werdingovo-
-Hoffmanovo ochorenie). Tiež jej povedali, že nikdy nebudem chodiť.
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školstvo

Po oficiálnej časti nás naši poľ-
skí kolegovia oboznámili s  histó-
riou školy, jej  súčasným stavom 
a  priblížili projekty, do ktorých je 
škola zapojená. Prezreli sme si škol-

ské priestory, zoznámili sa s prácou 
učiteľov i žiakov priamo v triedach. 
Neskôr sa rozprúdila živá diskusia. 
Porovnávali sa podmienky peda-
gogickej práce, školské vzdeláva-

cie programy i ohodnotenie práce 
učiteľov. Prediskutovali sa ciele 
a  možnosti vzájomnej spolupráce 
a   absolvovanie výmenného po-
bytu žiakov a učiteľov medzi ško-

lami. Veríme, že   táto spolupráca 
bude viesť našich žiakov k zisteniu, 
že majú svojich priateľov v Poľsku 
a majú otvorené dvere do celej Eu-
rópy. ZŠ s MŠ Nižná brána

Partnerská dohoda v Poľsku

Štrnásty november bol pre ZŠ s MŠ Nižná 
brána veľmi významný. Navštívili  Publicznu 
Szkołu Podstawowu nr 5 im. Jana Matejki w 
Bochni, s  ktorou  podpísali partnerskú doho-
du o vzájomnej spolupráci. Na milej ceremó-
nii sa zúčastnili  riaditeľ školy Dušan Tokarčík, 
zástupkyne školy Gabriela Demetrová, Hilde-
garda Makarová a Radovan Novák.

Partnerskú dohodu podpísali obidvaja riaditelia škôl.

V  oboch kategóriách museli 
barmani namiešať štyri nápoje 
v časovom limite dvanásť minút. 
Spôsob ich prípravy bol rôznou 
technikou, buď v  mixéri, šejkri, 

priamo v  skle alebo v  mieša-
com pohári. Technickí komisári 
hodnotili vystupovanie súťa-
žiaceho, prípravu pracoviska, 
techniku prípravy nápoja a chu-
ťoví komisári zase chuť, vôňu 

a  vzhľad  nápoja spolu s  prí-
pravou dekorácie. Súťa-

žilo 23 slovenských 
družstiev a  10 

družstiev 

zo zahraničia (z  Česka, Poľska, 
Ukrajiny, Slovinska a Talian-
ska). Hotelová akadémia Otta 
Brucknera v  Kežmarku na tom-
to jubilejnom ročníku získala 
dve strieborné medaily a  jednu 
bronzovú. Na súťažnom bar-
manskom pódiu si žiačka 4. roč-
níka Adriana Majerová vybojo-
vala striebornú medailu a žiačka 
3. ročníka Veronika Dvorožňá-
ková bronzovú. Naše družstvo 
tak bolo ocenené striebornou 
medailou. 

Jubilejný ročník bol výnimoč-
ný aj tým, že riaditeľ Hotelovej 

akadémie v Prešove Jozef Šenko 
odovzdal ďakovné listy a pla-
kety školám a jednotlivcom za 
dlhoročnú prípravu  talentova-
ných mladých barmanov. Medzi 
ocenenými školami nechýbala 
HA O. Brucknera a  medzi jed-
notlivcami Anna Zákutná, ktorá 
kežmarskú hotelovú akadémiu 
so svojimi študentmi reprezen-
tovala na Eurocupe počas dvad-
siatich troch ročníkov.

  Anna Zákutná,
 učiteľka odborných 

 technologických  predmetov

Jubilejný 25. ročník medzinárodnej súťa-
že pre mladých barmanov Eurocup 2017sa 
uskutočnil v  Prešove. Barmani súťažili 
v dvoch kategóriách: Barman´s Choice Drink 
– alkoholický nápoj a Fancy Soft drink, ktoré 
hodnotili porotcovia zo Slovenskej barman-
skej asociácie a medzinárodnej asociácie. 

Cena za dlhoročnú prípravu barmanov

Nádejní barmani urobili svojej škole i nášmu mestu skvelé meno.
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Zlato si vybojovali Nina Ďu-
ricová - agility dievčatá 7-roč-
né, Maroš Fabian - kata starší 
žiaci pokročilí, Erik Jerdonek 
- kumite mladší dorastenci do 
50 kg, Brian Kalafut - kumite st. 
žiaci do 35 kg a  agility chlapci 
10-roční, Alex Neustadt - kata 
chlapci 6 – 7-roční, Alica Ne-
ustadtová - kata st. žiačky, Ke-
vin Novák - kumite ml. žiaci do 
26 kg,Jakub Pitoňák - kumite 
chlapci 6 – 7-roční do 30 kg 
a agility chlapci 7-roční, Tomáš 
Pitoňák - agility chlapci 6-roční, 
Michal Pjatak – kumite ml. kade-
ti nad 55 kg.

Druhé miesto obsadili Ma-
tej Belončák - kumite kadeti do 
70 kg, Nina Božoňová - kumite 
dievčatá 6 – 7-ročné do 24 kg, 
Nina Ďuricová – kumite dievča-
tá 6 – 7-ročné do 28 kg, Maroš 
Fabian - agility chlapci 10-roční, 
Annamária Labudová - kumi-
te ml. kadetky do 45 kg, Alex 
Neustadt – kumite chlapci 6 – 
7-roční do 26 kg, Alica Neustad-
tová - kumite st. žiačky do 30 
kg, Jakub Pitoňák kata chlapci 
6 – 7-roční, Laura Vojtaššaková – 
kata ml. žiačky a agility dievčatá 
8-ročné.

Bronz si domov odniesli Ri-

chard Labovský - kumite ml. 
žiaci do 30 kg, Samuel Liška - 
kumite kadeti do 57 kg, Kevin 
Novák - agility chlapci 8-roční, 
Tomáš Pitoňák - kumite chlapci 
do 26 kg, René Špes - kumite ml. 

kadeti do 40 kg, Leo Uhlár - kata 
ml. žiaci a kumite ml. žiaci do 26 
kg, René Vaverčák - kumite st. 
žiaci do 35 kg, Jaroslav Božoň – 
agility chlapci 5-roční.

 J. Božoň

Dvanásť zlatých medailí

V  Kežmarku sa konali Majstrovstvá Tauka 
dorastencov, juniorov a  starších juniorov 
2017, 1. kolo pohára žiakov, na ktorých za-
bojovali aj naši karatisti. Celkovo vybojovali 
32 cenných kovov z toho 12 zlatých, 11 strie-
borných a 9 bronzových medailí.

Kežmarčania si z majstrovstiev domov odniesli ďalšie medaily.

Mestský hokejový klub 
v  spolupráci so ZŠ s  MŠ Niž-
ná brána otvoril v  tomto 
školskom roku hokejovú prí-
pravku pre žiakov prvého 
a  druhého ročníka základ-
ných škôl. Ako nás informo-
val riaditeľ spomínanej školy 
Dušan Tokarčík, tréningový 
proces sa začal v novembri.

Presne dvadsaťpäť detí 
trénuje bývalý extraligový 

brankár Poprad a  Kežmarku 
Martin Klempa. Nádejní ho-
kejisti sa stretávajú dvakrát 
do týždňa na ľade, a to v uto-
rok a  štvrtok v  Levoči. „Ešte 
stále majú deti šancu. Radi 
prijmeme ďalších nových 
adeptov z druhého a prvého 
ročníka základnej školy,“ zdô-
raznil Dušan Tokarčík. 

 
 -bel-

S ľadom si budú tykať

Tréning na ľade v Levoči. 

Mesto Kežmarok upozorňuje, že termín úhrady druhej 
splátky dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady uplynul 31. 
októbra 2017. Správca dane je v prípade nedodržania ter-
mínu splatnosti splátky povinný vyrubiť úrok z omeškania 
za oneskorenú úhradu.

Žiadame vlastníkov ro-
dinných domov, aby orezali 
stromy a kríky, ktoré presahu-
jú z  pozemku do verejného 
priestranstva, chodníkov, ko-
munikácií, prípadne zakrýva-
jú konármi dopravné značky 
do výšky 4,0 m . Presahujúca 
zeleň znemožňuje realizovať 
zimnú údržbu ciest a  chod-
níkov a ohrozuje bezpečnosť 
dopravy. Tam, kde nebude 
orez urobený, nebude mož-
né realizovať zimnú údržbu 
v požadovanom rozsahu.

Oznamujeme občanom, 

že od 25. do 31. decembra 
nebude možné z administra-
tívno- účtovných dôvodov 
uložiť na zbernom dvore 
drobný stavebný odpad.

Vzhľadom na termíny via-
nočných sviatkov sa vývoz 
TKO posunie z  25.decembra 
na 26. decembra. Žiadame 
vodičov, aby v  uvedené dni 
neblokovali vývoz zaparko-
vanými vozidlami.

 Za pochopenie ďakujeme 
 
 MsÚ Kežmarok,
 oddelenie ÚPŽPSP

Neprehliadnite

Dôležité oznamy
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Dňa 15. októbra vo 
veku 72 rokov navždy 
dotĺklo srdiečko môjho 
jediného milovaného bra-
ta Janka Labudu. Prosím 
spolužiakov z  JSŠ (rok 
ukončenia 1962) a  ostat-

ných Kežmarčanov, ktorí ho poznali, aby mu 
venovali tichú spomienku.

 Smútiaca sestra Anika                                                                    

S  láskou a  úctou spo-
míname na našu drahú 
mamku a  babku Helenu 
Dluhú, ktorá nás v októbri 
pred 30 rokmi navždy 
opustila.

 Dcéry, nevesta a širšia 
 rodina.

Osud ti nedoprial už 
dlhšie s nami byť, ale v na-
šich srdciach budeš stá-
le žiť. Dňa 19. decembra 
uplynie 20 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milova-
ný Jozef Mazurek.

 S láskou a úctou spomína manželka,
 syn, nevesta, vnučka a celá rodina. 

Čas plynie, ale smútok 
v  srdci ostáva. Dňa 15. 
novembra si pripomenie-
me prvé výročie úmrtia 
Jozefa Tomašeka. Tí, ktorí 
ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. 

 S láskou a úctou spomína
  smútiaca rodina. 

Dňa 22. novembra tohto roku uplynie 
smutné prvé výročie od 
úmrtia legendy kežmar-
ského šachu Ladislava 
Gurčíka.

Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomien-
ku.

 S úctou a láskou spomína manželka 
 s rodinou a kežmarskí šachisti.

Dňa 23. decembra si pripomenieme 30. 
výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko, pradedko a svokor Ja-
roslav Konečný.

Tí, ktorí ste ho poznali a mali ho radi, ve-
nujte mu spolu s nami tichú spomienku.

 S láskou a úctou spomínajú manželka,
 dcéry a syn s rodinou.

Ťažko sa nám s  tebou 
lúčilo, ťažko bez teba byť. 
Láska však smrťou nekon-
čí, v našich srdciach budeš 
stále žiť.

Dňa 2. decembra uply-
nie 5 rokov, čo nás navždy 

opustil náš drahý manžel, otec a dedko Mi-
chal Bombara. 

 S láskou a úctou spomínajú manželka
 a deti s rodinami.

Dňa 15. decembra 
uplynie 12 rokov odvtedy, 
ako nás navždy opustil 
človek s  veľkým srdcom, 
športovec, automechanik, 
zakladateľ Automoto klu-

bu v Kežmarku, poľovník, milovník prírody 
a dobrý kamarát Július Šterbák.

Kto ste ho poznali venujte mu tichú spo-
mienku.

 S láskou a úctou spomína
 manželka Raisa.

Dňa 31. decembra uply-
nie 20 rokov čo zomrel náš 
dedko Ignác Adamják. 

Tí, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomien-
ku. S láskou a úctou 

 spomína smútiaca rodina.

Dňa 15. októbra uply-
nulo 8 rokov od úmrtia 
Mgr. Ondreja Zadžoru. 

 S úctou a láskou 
spomína smútiaca rodina.

Prestalo srdce tĺcť, pre-
stali sa ústa smiať. Budeme 
drahý náš, na teba stále 
s  láskou a  vďakou spomí-
nať.

Dňa 9. decembra uply-
nie 8 rokov, čo nás navždy opustil môj milova-
ný manžel, otec a dedko Eduard Šmelko.

 S úctou a láskou spomína manželka
 a dcéry s rodinami.

Spomienky

Riadková inzercia

inzercia, spomienky

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

Jedinečný obchod s najširším sortimentom 
zmesi korenín  a sypaných čajov

Davídkovo koření
Korenie z Moravy bez soli a glutamanu 

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

Kežmarok Hlavné námestie 36 (v uličke)

•  Prijmem šoféra do Express Taxi.
 0905 171 830.

•  Najlacnejšia autopožičovňa v Kežmar-
ku. Osobné autá, minibus, sťahovacia 
dodávka 12m3. Ing. Eduard Bajtoš,

 0905 532 680,
 eduard.bajtos@gmail.com.
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Zúčastnilo sa na ňom 6 družstiev 
žien a  6 družstiev mužov. Obidve 
kategórie boli rozdelené do dvoch 
skupín, kde sa hralo systémom kaž-
dý s každým a nakoniec sa odohrali 
zápasy o konečné umiestnenie.

Konečné tabuľky skupín:
A skupina žien:
1. Sakura Zakarpatia

 2. Libero Bila Cerkva
 3. Galičanka Ľvov

B skupina žien:
1. Svitanok Ľvov

 2. Aeroport Kyjev
  3. Osvita Charkov
Zápasy o konečné umiestnenie: o 5. 

- 6. miesto Galičanka Ľvov - Osvi-
ta Charkov 1:2 

  o 3. - 4. miesto Libero Bila Cerkva 
- Aeroport Kyjev 0:2

  o 1. - 2. miesto Sakura Zakarpa-
tia - Svitanok Ľvov 1:2

Za najlepšiu hráčku bola vyhod-
notená Irina Suščenko zo Sakury 
Zakarpatia.

A skupina mužov:
1. Kežmarok
2. Sokol Užhorod
3. Dibrova Apša
B skupina mužov:
1. Galičina Černovci
2. Oboloň Kyjev
3. Užmed Užhorod

Výsledky Kežmarku:
KK – Dibrova Apša 2:0,
KK - Sokol Užhorod 2:0.

Zápasy o konečné umiestnenie:
o 5. - 6. miesto Dibrova
Apša-Užmed Užhorod 2:0 
 o 3. - 4. miesto Sokol
Užhorod-Oboloň Kyjev 2:0
 o 1. - 2. miesto
Kežmarok-Galičina
Černovci 0:2

Za najlepšieho hráča bol vyhod-
notený Vladimír Komarov Z  Galiči-
ny Černovci.

Družstvo Kežmarku hralo v  zlo-
žení: A. Cvek, M. Mrva, Ľ. Horník, P. 
Mudrík, F. Tomčák, R. Kruliac, P. Gaš-
par a P. Lajda.

Na záverečnom vyhodnote-
ní v  historickej reštaurácii Zlatý 
páv boli družstvá na prvých troch 
miestach ocenené medailami, dip-
lomami a pohárom a najlepší hráči 
pohárom. Jubilant bol viacerými 
družstvami odmenený rôznymi dar-

mi, zástupcovia Kežmarku M. Lajda, 
S. Škára a  J. Bréda mu odovzdali 
ďakovnú plaketu za spolu založenie 
nášho Memoriálu F. Mizdoša.

Kežmarskí účastníci si aj touto 
cestou dovoľujú poďakovať pria-
teľom zo Zakarpatskej Ukrajiny za 
obetavú starostlivosť, Klubu volej-
balu Oktan Kežmarok za finančnú 
podporu, mestu Kežmarok za vec-
nú pomoc, M. Lajdovi a J. Brédovi za 
zorganizovanie zájazdu a P. Habiňá-
kovi za bezpečnú prepravu.

 Stanislav Škára

Veteráni volejbalu na Ukrajine

Volejbalisti z Kežmarku sa zúčastnili 3. ročníku 
Medzinárodného volejbalového turnaja vete-
ránov v  ukrajinskom meste Berehovo. Turnaj 
usporiadal Ukrajinský zväz veteránskeho špor-
tu na počesť 85. narodenín prvého majstra 
športu vo volejbale Ivana Ivanoviča Skrjabina.

Kežmarskí volejbalisti sa predstavili v ukrajinskom meste Berehovo.

Tanečníci opäť bodovali

V kat. JUN.II.C v LAT tancoch 
skončili Jakub Solár - Nina Podo-
linská na 19. mieste, v ŠT tancoch 
JUN.II.D im patrí 15. priečka. Na 
Hobby súťaži Grand prix SR SAL 
2017 v Žiline sa zúčastnili naše 
deti. V silnej konkurencii si vytan-
coval pár Peter Kromka - Nelka Ju-
rková v kat. do 9 rokov 1. miesto. 
V sólovej súťaži dievčat obsadili 
Nelka Jurková 3. miesto do 9 ro-
kov, Laura Lešková obsadila do 11 
rokov 2. miesto. 

S našimi členmi a trénermi sme 
tiež pripravili pestrý program Úcty 

k  starším v  Mestskom kultúrnom 
stredisku. Náš program sa páčil, čo 
ocenilo obecenstvo  potleskom. 
Potom sme sa zúčastnili bodo-
vacej súťaže o Sobotský tanečný 
parket v Rimavskej Sobote. V JUN.
II.D ŠT obsadil Samuel Žabka - 
Inés Bilinová finálové 6. miesto, 
v LAT 2. miesto. Sebastián Marek 
- Laura Pittnerová 7. miesto. v ŠT 
3. miesto v LAT. Na Revúckom ta-
nečnom parkete v Revúcej  obsa-
dili Sebastián Marek – Laura Pitt-
nerová finálové 3. miesto v  ŠT, 4. 
miesto v LAT, Samuel Žabka - Inés 

Bilinová v ŠT 6. Miesto, v LAT 3. 
miesto.

Jedenásteho novembra sme 
cestovali na Viva Dance Festival do 
Nových Zámkoch. V bodovacej sú-
ťaži JUN.II.D obsadil v ŠT tancoch 
6. miesto Sebastián Marek - Laura 

Pittnerová, v LAT finálové 4. miesto 
Jakub Solár - Nina Podolinská, v ŠT 
tancoch 7. miesto v JUN.II.C   LAT 
16. miesto. Srdečne blahoželáme 
k dosiahnutým výsledkom.

 Gertrúda Scholtzová,
 trénerka

Reprezentanti TŠC TEMPO MŠK  Kežmarok sa zúčastnili súťa-
že o Pezinský strapec v Pezinku. V bodovacej súťaži JUN.II.D v ŠT 
tancoch obsadili finálové 4. miesto Samuel Žabka - Inés Bilinová, 
v LAT semifinálové 7. miesto, 14. v ŠT a 11. priečku v LAT obsadil 
Sebastián Marek - Laura Pittnerová.

Pohľad na stupne víťazov.
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Po prérii ide Indián so ženou                   
a nemôžu nájs  cestu. Ke  to trvá dlho 
žena mu hovorí:
- Vystre , možno nás niekto bude 
po u !
Indián vystrelí a idú alej. Po dlhšom 
ase žena hovorí zase:

- Vystre  ešte raz, možno nás niekto 
bude po u !
Indián opä  vystrelí a idú alej. Ke že 
sa už schy uje k ve eru, žena znova 
hovorí Indiánovi, aby vystrelil. Ten sa 
na u pozrie a hovorí:
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

Baran (21. 3. – 20. 4.) – December 
bude pre všetkých baranov skvelým 
mesiacom. S podporou okolia sa vám 
„zadarí“ ako v práci, tak i doma a mô-

žete sa tešiť z postupu. Vytrvajte vo svo-
jich plánoch aj snoch, ste na dobrej ceste, 

každého zaváhania by bola škoda.
Býk (21. 4. – 21. 5.) – Mali by ste sa viac uvoľniť 

a nesnažiť sa o neustálu dokonalosť. Ak si to zaslúžite, 
tak si vás nadriadení všimnú aj bez neustáleho stresova-
nia. V citovej oblasti sa pripravte na otvorený rozhovor 
o budúcnosti.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) – Ak cítite únavu a nechuť, 
nemáte šancu uspieť. Máte za sebou pohodové dni a na-
priek tomu si hľadáte výhovorky, prečo nejde to či ono? 
Nuž, v takomto prípade, vás tento mesiac významný 
krok vpred rozhodne nečaká.

Rak (22. 6. – 22. 7.) – Každý jeden vzťah si zaslúži 
vašu pozornosť, pretože na každom jednom vám predsa 
záleží. Predtým, než vyrieknete slová, ktoré by ste neskôr 
ľutovali, zahryznite si jednoducho do jazyka. Uvidíte, 
o koľko lepšie je takéto riešenie.

Lev (23. 7. – 22. 8.) – Získali ste novú dávku seba-
vedomia a za svojimi cieľmi si idete rozhodne a jed-
noznačne. Zotrvajte v tomto postoji, môžete získať ešte 
viac, než ste si pôvodne mysleli. V súkromí je všetko 
v poriadku, ale vyvarujte sa nesprávnych výrokov. 
Aby ich polovička nepochopila zle.

Panna (23. 8. – 22. 9.) – Nedajte sa vyprovokovať 
k neuváženým činom, ak vám niekto závidí a nepraje, tak 
si ho jednoducho nevšímajte. Za žiadnych okolností sa 
nepúšťajte do hádok a konfliktov, takéto osoby vám za 
to nestoja.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) – Prestaňte neustále myslieť 
na prácu a začnite si viacej všímať svoje zdravie a svojich 
blízkych. Dlhé debaty a dávne spory vynechajte, lepšie 
bude užívať si všetko, čo vás spája a čo máte radi. Pre-
mýšľajte aj o zmene životného štýlu.

Škorpión (24. 10. – 22. 11.) – Zrejme sa neubráni-
te kritike, ale naučte sa ju prijímať so cťou. Vytáčať by 
sa nemalo zmysel, reagujte pokojne a pokiaľ je kritika 
oprávnená, nebojte sa priznať chybu. Veď nabudúce to 
už určite urobíte inak.

Strelec (23.11. – 21. 12.) – Pracovných povinností 
bude ako vždy habadej, ale nemusíte sa obávať žiad-
nych komplikácií, všetko by malo ísť ako po masle. Hlav-
ne nevybočujte z rutiny, ktorú už máte overenú a ani 
jednu úlohu si neodkladajte. V súkromí vládne pohoda 
a pokoj, to je fajn.

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.) – Hrozí vám isté sklama-
nie, len by ste ho nemuseli brať za každým až tak vážne. 
Niekedy treba aj určité turbulencie, aby sa život, osud, aj 
kariéra vyvinuli a dozreli. A majte na pamäti, že konečné 
závery možno robiť až po istej dobe.

Vodnár (21. 1. – 20. 2.) – Tento mesiac je veľmi priaz-
nivý na plnenie aj komplikovaných úloh, nebojte sa od-
prezentovať nové nápady, nadriadení vám poskytnú po-
trebný priestor na realizáciu. V osobnom živote je všetko 
v poriadku, akurát dbajte na spravodlivo rozdelený čas.

Ryby (21. 2. – 20. 3.) - Pozitívnu energiu využite naj-
mä v práci, neváhajte nadviazať nové kontakty a všetky 
povinnosti si plňte ako jeden tím. V osobnom živote 
vás čaká príjemná správa, tak si tento mesiac rozhodne 
užite.

- Moja najdrahšia. Staň sa 
mojou ženou. Nemám síce 

chatu ako Fero, nevyhral som 300 000 
v športke ako Fero, nemám najnovšiu 
Ladu ako Fero, ale veľmi ťa milujem 
a nemôžem bez teba existovať.
- Ja ťa mám tiež strašne rada, ale po-
vedz mi, kde býva ten Fero? 

Včera som sa priznal svojej nastávajú-
cej neveste zo všetkých svojich hriechov. 
- No a? 
- Nepomohlo to! O týždeň je svadba. 

V ZOO upozorňuje babička svojho vnu-
ka:

- Janko, nechoď tak blízko k tomu ľado-
vému medveďovi, aby si neprechladol. 

SCÉNA Z HORORU: Padol Facebook. Už 
je tomu dva dni. Ľudia s plačom v zúfa-
losti vybehli na ulicu a so slzami v oči-
ach v ruke držiac svoje fotografie kričia: 
"Páči sa ti to? No tak páči??"

Programátor stretne na ulici pekné 
dievčatá a volá na ne: 
- Nazdar kočky! Máte ICQ alebo aspoň 
e-mail? 
- Nemáme. Načo by nám boli? 
- To je škoda, mohli sme sa zoznámiť.

Zasmejme sa

Krížovky s úsmevom

relax
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Dokončenie zo str. 6

	Prešovskí colníci zaznamenali za obdobie august až 
október veľa prípadov porušení zákona o používaní elektro-
nickej registračnej pokladnice predajcami. Zistili 74 porušení 
zákona, čo predstavuje viac ako 73 % z  počtu kontrolova-
ných, pričom v  desiatich prípadoch ide o  opakované poru-
šenie zákona o  ERP. Celková suma uložených pokút colným 
úradom za uplynulé tri mesiace predstavuje 22 550 eur.

	Ľubovnianske múzeum pripravuje obnovu Paláca 
Lubomírskych z obdobia baroka. Zastupiteľstvo Prešovského 
samosprávneho kraja pridelilo múzeu finančné prostriedky 
vo výške takmer 1,4 milióna eur na prvú etapu obnovy palá-
ca. Tá by mala trvať niekoľko mesiacov.

	Najviac novozvolených poslancov prešovského VÚC 
bude nezávislých. Do lavíc si ich zasadne 22.  Koalícia KDH, 
SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA 
obsadí v  zastupiteľstve 21  kresiel, SMER-SD ich dostane 
16. SNS budú patriť dve kreslá a jedno obsadí neparlamentná 
strana ÚSVIT.

	Na Spišskom hrade padol opäť rekord v návštevnos-
ti, najväčší hradný komplex v strednej Európe si tento rok pri-
šlo pozrieť 212 535 návštevníkov. Otvoria ho opäť až v apríli 
budúceho roka.

	V Tatranskej Lomnici budú lanovky mimo prevádz-
ky 1. do 8. decembra. Na Štrbskom plese nebudú jazdiť lanov-
ky od 20. novembra do 8. decembra a potom ešte od 11. do 
15. decembra.

	Otvorenie novej výstavy jubilantky Evy Končekovej 
a  jej dcéry Michaely Bednárovej pod názvom Millefleur so 
zaujímavou módnou prehliadkou, hudobným hosťom Kata-
rínou Malíkovou sa uskutoční 8. decembra o 17.00 h v Tatran-
skej galérii v Poprade. Výstava potrvá do 4. februára 2018.

V skratke

Projekt Kompletizácia kamero-
vého systému v meste Kežmarok 
bol schválený koncom roka 2016, 
pričom k  jeho realizácii mesto 
pristúpilo v  druhej polovici roka 
2017. Momentálne je projekt 
ukončený a  v  meste pribudlo 16 
nových kamier a 2 LCD monitory 
v stredisku Mestskej polície.

Cieľom projektu v oblasti pre-
vencie kriminality je predchádzať, 
potláčať a  zamedzovať vzniku, 
resp. prehlbovaniu rastu kriminál-
nej činnosti prostredníctvom ka-
merového systému a  okamžitým 
zásahom mestskej polície.

Projekt bol finančne podpore-
ný Radou vlády Slovenskej repub-

liky pre prevenciu kriminality vo 
výške 20 000 €. 

„Projekt bol finančne pod-
porený Radou vlády Slovenskej 
republiky pre prevenciu krimina-
lity.“

 Silvia Kroláková

Kompletizácia
kamerového systému

V Základnej umeleckej škole Petržalská už majú novú koncertnú sálu. Po 
slávnostnom prestrihnutí pásky, ktoré sa konalo 25. októbra, nasledoval 
bohatý umelecký program. -bel-

Poslanci v utorok schválili ce-
loúniové pravidlá, ktoré by mali 
zvýšiť ochranu spotrebiteľov pri 
internetových nákupoch a rých-
lejšie odhaliť nepoctivých pre-
dajcov.  Nová legislatíva odstráni 
nedostatky aktuálnych úniových 
predpisov, možnosť zneužívania 

ktorých bola umocnená odlišný-
mi prístupmi k ich presadzovaniu 
v jednotlivých krajinách EÚ. Nove-
lizované nariadenie o spolupráci 
v oblasti ochrany spotrebiteľa rozšíri 
právomoci vnútroštátnych orgánov 
tak, aby mohli ľahšie odhaliť a zasta-
viť porušovanie právnych predpisov 
Únie na ochranu spotrebiteľov v on-
line prostredí. Posilní tiež možnosti 
koordinácie ich činnosti v rámci EÚ.

Nové pravidlá
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Poistenie ochrany práv
pre občanov

a podnikateľov

Tel. č.: 0940/636 626

Ponúkam: nepretržitý telef. kontakt, indivi duálny 
prístup, kvalitnú starostlivosť, ordinačné hodiny vždy 
v  popoludňajších hodinách od 13:00 - 16.30 hod., 
dva dni v týždni aj dopoludnia od 7:00 - 9:00 hod. –
odbery krvi. Prijímam do starostlivosti deti a dorast 
od 0 – 28 rokov. Príďte sa presvedčiť osobne alebo 
navštívte www.zdravedieta.webnode.sk.

AMBULANCIA PRE DETI A DORAST
MUDr. Peter Ondo-Eštok, Garbiarska 19, Kežmarok

ZDRAVIE PRE VAŠE DIEŤA
A SPOKOJNOSŤ PRE VÁS

KONTAKT:
GARBIARSKA 19, KEŽMAROK
(NC SEVERKA)
T.Č. 0903 / 69 11 88

Pokojné prežitie 
vianočných

sviatkov v kruhu 
svojich najbližších 

a úspešné
vykročenie
do roku 2018

vám želá
Redakcia

Novín Kežmarok






