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Zažite slovenskú
pohodu a radosť

Slovenská tradícia od roku 1949

Michalská 73, 060 01 Kežmarok

11 690 €
Teraz už od

 + zimné pneumatiky zadarmo

www.kia.com

Atraktívne zľavy na obľúbené modely Kia cee´d
Vyberte si ktorýkoľvek model cee´d so zľavou až 1 800 € a získajte ho teraz 
už od fantastických 11 690 € vrátene klimatizácie a plnej bezpečnostnej výbavy. 
K tomu Vám pribalíme sadu zimných pneumatík zadarmo a výhodné financovanie 
s 0% úrokom. Informácie o výhodných akciách aj na ďalšie modely Kia nájdete 
na www.kia.sk. 

Kombinovaná spotreba paliva 4,9 l/100 km, emisie CO2: 113 – 115 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Názov dílerstva
Ulica• mesto • Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx
motorcar@motorcar.sk  • www.motorcar.sk

Zažite štýlovú jazdu

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

pesnickova encyklopedia tour 2018 - A3 plagát.indd   5 21.2.2018   10:26

Súkromná spojená škola
Biela voda 2, Kežmarok
www.ssos-kezmarok.sk

Chcete si zmeniť, doplniť
alebo rozšíriť kvalifikáciu?

Ak ste bez zamestnania a ste evidovaný uchádzač o zamestnanie, 
využite príležitosť prefinancovania kurzu prostredníctvom RE-PASu.

Kaderník
Murár 

Umelecký stolár
Umelecký kováč

Krajčír – dámske odevy
Čašník, servírka

Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve - pilčík

Ak už máte ukončené aspoň učňovské vzdelanie v akomkoľvek
inom odbore, ponúkame Vám tieto akreditované kurzy:

Kurzy sú určené pre osoby vo veku od 18 do 55 rokov. 

Po absolvovaní získavate plnú kvalifikáciu na výkon tejto profesie
a Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania 

vydané podľa  § 14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme denne na telefónnom čísle: 
0902 323 517 alebo mailom: kurzy.bielavoda@gmail.com
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Ešte pred schvaľovaním programu infor-
moval primátor Ján Ferenčák o  svojich slu-
žobných cestách a aktivitách mesta. Do bodu 
rôzne navrhol zaradiť zriadenie vecného bre-
mena pre obec Veľký Slavkov, ktorá má v plá-
ne vybudovať vodovod za rómskou osadou. 
S  ďalšou požiadavkou na doplnenie progra-
mu vystúpil Matúš Polák. Tá sa týkala zmeny 
a doplnenia všeobecne záväzného nariadenia 
o  financovaní základných umeleckých a ma-
terských škôl a školských zariadení, ktoré, sú 
zriadené na území mesta. Jozef Matia navrhol 
zaradiť správu komisie o  strategickom sme-
rovaní kežmarskej nemocnice. K návrhom sa 
poslanci vyjadrovali samostatne a  všetky tri 
boli po hlasovaní zaradené do programu. 

Rokovanie pokračovalo správou o  pl-
není uznesení prijatých mestským zastupi-
teľstvom, ktorú poslanci vzali na vedomie 
rovnako, ako súhrnnú správu hlavného kon-
trolóra o vykonaných kontrolách za uplynulý 
rok. Dlhšiu diskusiu si vyžiadal bod navrhnutý 
Matúšom Polákom. Nakoniec bolo všeobec-
ne záväzné nariadenie doplnené podľa jeho 
pozmeňujúceho návrhu. Nasledovalo ďalšie 
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa 
mení pôvodné VZN o poskytovaní sociálnych 
služieb na území mesta. Poslanci ho schválili 
a svojimi hlasmi potvrdili aj termín na podá-
vanie návrhov k  oceneniam Čestné občian-
stvo mesta Kežmarok a Cenu mesta Kežma-
rok, a tým je 23. marec 2018.

V  programe februárového zastupiteľstva 

nechýbalo rozdelenie dotácií pre športové 
kluby, zmena rozpočtu, správa o  činnosti 
komisie pre ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionárov mesta a správa 
o plnení komunitného plánu sociálnych slu-
žieb za rok 2017. Dotácie pre športové kluby 
podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 
3/2016 mimo MŠK dostanú CK MŠK Kežma-
rok 4  500 €, AK Elán pri ZSŠOaS 1  900 €, TJ 
STK Severka 1 100 €, Focus On Sport občian-
ske združenie 1 000 €, Sport Timing Slovakia, 
s. r. o., 1 000 €, CK Cyklošport 800 €, ŠK IAMES 
Kežmarok 700 €, KV MŠK Oktan Kežmarok 
700 €, Dušan Szücs 300 €. Spolu bude preroz-
delená suma 12-tisíc eur.

Poslanci schválili spolufinancovanie 
a predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok zo zdrojov Európskej únie na pro-
jekt dobudovania systému zhodnocovania 
biologicky rozložiteľných odpadov. Súhlasi-
li tiež s  prenájmom nebytových priestorov 
a hnuteľného majetku pre záujmové združe-
nie právnických osôb Centrum podpory roz-
voja okresu Kežmarok, s  predĺžením nájmu 
bytu v dome s opatrovateľskou službou, s od-
predajom pozemku pre spoločnosť Primum 
a prenájmom nebytových priestorov.

Záver rokovania bol venovaný prenájmu 
časti pozemkov pod predajnými stánkami 
a opakovaným nájmom bytov.

 Bližšie informácie nájdete
  na www.kezmarok.sk.
 Andrea Belošičová

Dotácie pre športové kluby
sú rozdelené

Nech je učiteľ hrdý

„Ak sa človek má 
stať človekom, musí sa 
vzdelávať.“

 Slová učiteľa ná-
rodov Jana Amosa 
Komenského ostávajú 
vysoko aktuálne i v sú-
časnej dobe.

Každá spoločnosť vždy kládla na učiteľa 
vysoké nároky s cieľom vychovať z detí vy-
nikajúcich žiakov, osobnosti a  kvalitných 
odborníkov, učiť ich slušnosti a  čestnosti. 
Koniec marca sa už tradične spája s  osla-
vou dňa učiteľov. Pedagógovia sa zvyčaj-
ne slávnostne oceňujú a aj v prejavoch sa 
dnes pripomína, že školstvo patrí medzi 
priority.

Nadriadené orgány uznávajú, že práca 
učiteľa je náročná i  príťažlivá a  zároveň 
i pripúšťajú, že nie je docenená – to sa týka 
statusu učiteľa a jeho finančného ohodno-
tenia.

Na svojho, či svojich učiteľov si mnohí 
radi zaspomínajú až v dospelosti.

Veď do prvého ročníka prišli ako nepo-
písané listy a učitelia ich trpezlivo a poma-
ly viedli cestičkami poznania, zapaľovali 
v nich záujem o nové, nepoznané a krásne. 
Pozorným okom sledujú ich úspechy i ne-
dostatky.

Stávajú sa ich deťmi, o ktoré sa s láskou 
a  pochopením starajú, snažia sa primera-
nými formami a  metódami práce priblížiť 
to nové zo sveta vedy a techniky. Neustále 
ich vedú nielen k múdrosti, ale aj k dobrote, 
k ochote pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

Len učiteľ, ktorý má rád učenie, môže 
naučiť deti, aby mali rady učenie.

Deň učiteľov je chvíľou, keď žiaci a spo-
ločnosť majú príležitosť spomenúť si na ich 
prácu. Poslanie pedagóga v  sebe zahŕňa 
povinnosť a  potrebu odovzdávať mladej 
generácii poznanie a  životné skúsenosti. 
Vyžaduje si to veľkú mieru pedagogického 
citu, tvorivé myslenie, trpezlivosť, obeta-
vosť, úprimný vzťah k  práci i  osobný prí-
klad. 

Len dobrá škola robí človeka lepším.
Želám všetkým pedagógom, aby ich 

ďalšie pedagogické roky boli naplnené 
tvorivosťou a  rozvahou, ktorú pri každo-
dennej práci rozdávajú. Nech v  kolektí-
voch škôl prevláda cit porozumenia, po-
chopenia a vzájomnej úcty.

Vyslovujem poďakovanie za všetko, čo 
odovzdávajú deťom, mládeži. Nech je uči-
teľ hrdý na svoje poslanie, na mimoriadnu  
a záslužnú prácu.

Veď vzdelanie patrí do našej kultúry, je 
zrkadlom nášho svedomia a vedomia.

 Iveta Slovíková

Oznamujeme rodičom detí narodených od 1. septembra 2013 do 31. augusta 2015, že zápis 
pre nasledujúci školský rok do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok sa 
uskutoční od 5. do 31. marca. Výnimočne môže byť do MŠ prijaté aj dieťa mladšie ako tri roky, ale 
nie je možné prijať dieťa mladšie ako 2 roky. 

Písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy a  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa 
môže zákonný zástupca podať osobne, poštou alebo e-mailom. Podrobnosti sú zverejnené na 
webových sídlach jednotlivých materských škôl a v printovej forme na voľne prístupnom mieste 
v MŠ. Materské školy zároveň pozývajú rodičovskú verejnosť na Deň otvorených dverí, ktoré sa 
uskutočnia v týchto termínoch:

MŠ Možiarska   5. 3. 2018  MŠ Cintorínska  6. 3. 2018
MŠ K. Kuzmányho 7. 3. 2018  ZŠ s MŠ Nižná brána  8. 3. 2018 
Bližšie informácie o Dňoch otvorených dverí budú zverejnené na webových sídlach jednotli-

vých materských škôl. Mestský úrad Kežmarok, oddelenie školstva, mládeže a športu

Zápis do materskej školy

Prvé tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa ko-
nalo 15. februára v novom čase. Rokovanie sa začalo o pol 
desiatej dopoludnia a trvalo skoro šesť hodín.
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	Mesto Kežmarok má spracovaný územný plán. 
Je zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke www.
kezmarok.sk od 12. februára po dobu 30 dní, kedy je možné 
ho pripomienkovať. Do pokladov sa dá nahliadnuť na odde-
lení územného plánu, životného prostredia a  stavebného 
konania na Ul. D. Alexandra 30. Verejné prerokovanie návrhu 
s dotknutými orgánmi štátnej správy a správcami verejného 
technického a  dopravného vybavenia územia sa konalo 28. 
februára.

	Ako sme vás už informovali, v  zastupiteľstve Prešov-
ského samosprávneho kraja máme piatich zástupcov z  okresu 
Kežmarok. Všetci pracujú aj v komisiách. Pavol Slovík sa stal pod-
predsedom komisie zdravotníctva a Ján Hencel je jej členom. Ján 
Ferenčák pracuje v komisii školstva, mládeže, telesnej výchovy 
a  športu. Štefan Bieľak je členom komisie regionálneho rozvo-
ja a  cestovného ruchu a  Pavel Hudáček sa stal členom komisie 
územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia.

	V  rámci Týždňa slovenských knižníc, ktorý trvá od 5. 
do 11. marca, ponúka Mestská knižnica v Kežmarku vo štvrtok 8. 
marca možnosť získať bezplatnú registráciu pre nových používa-
teľov, staronových, ktorí viac ako 5 rokov nevyužili knižnično-in-
formačné služby a tiež tých, ktorým práve uplynula platnosť čita-
teľského preukazu.

	V minulom roku dávali rodičia svojim deťom v našom 
meste najčastejšie mená Richard a  Sofia. Druhá priečka medzi 
dievčenskými menami patrí Eme a o tretiu sa delia Stela, Lujza 
a Viktória. Medzi chlapčenskými menami je na druhom mieste 
Alex, Filip, Patrik a  Matej. Rodičia svojim ratolestiam vyberali 
v  minulom roku aj nezvyčajnejšie mená. Napríklad Zara, Car-
men, Tobias či Dário. Všetkým detičkám želáme veľa zdravia 
a šťastia. Nech robia svojim rodičom iba radosť.

	V Galérii u anjela si môžete pozrieť výber z tvorby Mi-
liny Zimkovej a Norberta Kelecsényiho. Ide o manželský a ume-
lecký pár. Milina prezentuje pestrofarebné plátna s figurálnou 
tématikou -  Madony, Fašiangy, Svadby a podmanivý tajuplný 
ženský svet. Norbert vás zavedie do sveta Morských panien, Po-
seidóna a daľších prazvláštnych tvorov, prostredníctvom svojich 
bronzových plastík. Zaujímavú výstavu si môžete pozrieť do 15. 
marca.

	V Novinách Kežmarok č. 2 na stranách 12, 13, 16 a 17 
došlo ku grafickej chybe v Pláne kultúrnych, športových a iných 
podujatí pre rok 2018. Preto vám na strane 28 prinášame aktuál-
ny kalendár podujatí na marec. Za chybu sa ospravedlňujeme.

	Železnice Slovenskej republiky ukončili v  minulom 
roku modernizáciu železničnej stanice Poprad-Tatry, ktorá pri-
niesla cestujúcim komfortnejšie priestory a  nové služby. Teraz 
ponúkajú ďalšiu novinku - v prestupovej hale bola na 3. podlaží 
otvorená reštaurácia Kalibra.

	Medzinárodný deň žien bude 8. marca. Pri tejto príleži-
tosti vás kino Iskra pozýva na Dámsku jazdu. Viac informácií na 
str. 12.

V skratke

 pokračovanie na str. 6

Nedávno sme si pripomenuli 73. výročie oslobodenia mesta Kežma-
rok. Pietny akt kladenia vencov pripravil výbor Základnej organizácie 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov spoločne s mestským 
úradom a okresným úradom v našom meste.
 -bel-

Kežmarská nemocnica dostala 20. februára dar od spoločnosti Lidl – set prí-
strojov (výhrevné lôžko, prístroj na kyslíkovú liečbu a lampa na liečbu žltač-
ky). To všetko je určené detičkám na novorodeneckom oddelení. Finančné 
prostriedky získala spoločnosť vďaka projektu s  názvom Dobré rozprávky 
skutočne víťazia nad zlom. Zákazníci ukázali, že majú dobré srdce a podpo-
rili ho kúpou rozprávkových DVD. -bel-

S tohtoročnou fašiangovou sezónou sme sa rozlúčili v sprievode detí 
zo ZŠ Grundschule 13. februára. Navštívili aj radnicu. Svojím spevom 
a tancom rozveselili nielen zamestnancov mestského úradu, ale aj 
občanov mesta, ktorí ich mohli stretnúť na námestí.
 -mia-
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Na kontrolnom dni, ktorý sa 
konal 13. februára, nechýbali 
poslanci mestského zastupi-
teľstva, primátor Ján Ferenčák 
a  zástupcovia mestského úra-
du. Všetci si mohli pozrieť, ako 
jednotlivé práce na zimnom 

štadióne pokročili a  opýtať sa 
konateľa dodávateľskej firmy 
na čokoľvek, čo ich zaujímalo. 
Prehliadka trvala hodinu a pol 
a  kroky všetkých smerovali 
skoro do každého kúta stav-
by. „Čo sa týka termínovaných 

viazaností, sme v  norme. Prá-
ce ukončíme v  stanovenom 
termíne a  podľa zmluvy, ktorá 
bola na začiatku podpísaná. 
V  troch objektoch sa momen-
tálne realizuje technologická 
časť – vzduchotechnika s  kli-

matizáciou, elektroinštalácia 
a príprava na svetlá,“ vysvetlil 
Tkáč a dodal, že prvého marca 
bude všetko pripravené a odo-
vzdané pre technologickú časť 
zmrazenia ľadovej plochy. Pod-
ľa jeho slov, na budúcej ľadovej 
ploche sa bude „ťahať“ približ-
ne dvadsať kilometrov želez-
ných rúr. Táto časť prác by mala 
byť ukončená do konca apríla. 
Po 15. máji príde na rad „oživo-
vací“ proces svetiel, vzducho-
techniky a ľadovej technológie 
tak, aby sa v  júni mohlo začať 
s  prebratím a  odovzdávaním 
stavby. 

 Andrea Belošičová
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Práce pokračujú podľa plánu. Na kontrolnom dni opäť nechýbali poslanci mestského zastupiteľstva.

V marci príde na rad ľadová plocha

Za ostatných tridsať dní sa práce na zimnom štadióne „točili“ okolo 
stropu. „Venovali sme sa klimatizácii, vzduchotechnike a spevňova-
niu železnej konštrukcie,“ konštatoval konateľ firmy Milanko, s. r. o., 
ktorá je dodávateľom stavby, Milan Tkáč.

Ciele a  aktivity Digitálnej 
koalície podporujúce rozvoj di-
gitálnych zručností majú veľkú 
odozvu. Do radov koalície sa 
preto rozhodli pristúpiť ďalšie 
subjekty z  privátneho, verejné-
ho, neziskového a  akademické-
ho sektora, počet členov Digitál-
nej koalície sa tak rozšíri na 37. 
Novými členmi sa stávajú  Aso-
ciácia pre mládež, vedu a  tech-
niku, Datalan, Gymnázium P. O. 
Hviezdoslava v  Kežmarku, IT 
v  kurze, Konfederácia odboro-
vých zväzov SR, mesto Kežma-
rok, Orange Slovensko, Seges, s. 

r. o., SimpleCell Networks Slova-
kia, Slovenská informatická spo-
ločnosť, Slovenská živnostenská 
komora, Súkromná stredná od-
borná škola v Poprade – Tatran-
ská akadémia, Uber Slovakia, 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v  Košiciach  a  Výskumný ústav 
papiera a celulózy, a.s. Za zvlášť 
zaujímavých členov je možné 
označiť napríklad Konfederáciu 
odborových zväzov,  kde tradič-
ne konzervatívna odborová in-
štitúcia prejavila jasný záujem 
nasadiť moderné technológie 
a  zvýšiť digitálne zručnosti nie-

len svojich vlastných pracovní-
kov, ale aj členov odborových 
zväzov. Vstup živnostenskej 
komory signalizuje záujem 
drobných podnikateľov o využí-
vanie nových technológií, ktoré 
digitálne zručnosti priamo vy-
žadujú. Vstup mesta Kežmarok, 
ktoré má ambície stať sa  Smart 
City, v  kombinácii so  vstupom 
významných nadnárodných 
korporácií Uber a  Orange jed-
noznačne signalizuje pokrok 
smerom k  digitalizácii mestskej 
infraštruktúry aj na Slovensku.

„Digitálna koalícia je vďaka 

veľkému zanieteniu jej účast-
níkov projekt s raketovým štar-
tom. Za krátke obdobie od jej 
založenia sa podarilo zosieťovať 
a rýchlo zaktivizovať množstvo 
rozličných významných aktérov 
v oblasti IT, ktorí už priniesli reál-
ne výsledky. Vyzdvihnem najmä 
IT Akadémiu, národný program 
vzdelávania pre 21. storočie, do 
ktorého je zapojených 33-tisíc 
žiakov, 3-tisíc vysokoškolákov 
a  2 100 pedagógov,“  uviedol 
podpredseda vlády SR pre in-
vestície a informatizáciu Peter 
Pellegrini a dodal:  „Je našou 
povinnosťou už dnes robiť všet-
ky opatrenia, aby sme o desať 
– pätnásť rokov neoznamovali 
v médiách mesiac po mesiaci, že 
tá ktorá firma opúšťa našu kraji-
nu, lebo tu nenachádza dosta-
tok kvalifikovanej pracovnej sily 
a musí ísť do tretích krajín, kde 
tej sily je dostatok.“

 -rea-
 Zdroj: vicepremier.gov.sk

Odpočet stavu plnenia záväzkov a prijatie nových členov boli hlav-
nými bodmi rokovania výkonného výboru Digitálnej koalície, ktoré 
sa konalo začiatkom februára v Bratislave.

Patríme do Digitálnej koalície
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 	Nenávratný finančný príspevok 15  000 € môžu žiadať 
malé poľnohospodárske podniky aktívne minimálne dva roky. 
Tento príspevok môžu použiť na pestovanie zemiakov, aroma-
tických, liečivých, koreninových rastlín a  bylín, zeleniny, meló-
nov, jahôd, či na chov koní, hovädzieho dobytka, dojníc, prasníc, 
oviec, králikov, včiel, kačiek alebo nosníc. Žiadosti je potrebné 
podať do 13. apríla 2018. Všetky dodatočné informácie sa dozvie-
te na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.
sk. 

	Každá fyzická osoba má povinnosť podávať daňové 
priznanie k dani z príjmov vždy za uplynulý kalendárny rok, ta-
kže za zdaňovacie obdobie 2017  je každá fyzická osoba povin-
ná podať priznanie do 31. marca 2018. V tejto lehote je daňov-
ník  povinný daň aj zaplatiť. Vzhľadom na to, že 31. marec 2018 
pripadá na deň pracovného voľna, daňové priznanie k  dani 
z  príjmov za rok 2017 je potrebné podať  najneskôr v  utorok 
3. apríla.

	V termíne medzi 1. a 30. aprílom 2018 sa uskutočnia zá-
pisy žiakov do 1. ročníka základnej školy. Ak vaše dieťa dovŕši do 
31. 8. 2018 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niekto-
rú základnú školu.

	V januári sa ochranári zo Správy Tatranského národ-
ného parku zapojili do pravidelného medzinárodného zimného 
sčítania vtáctva. Pracovníci Správy TANAP-u monitorovali úseky 
na rieke Váh, Poprad, Oravica a ich prítokoch. Najčastejšie zare-
gistrovali kačicu divú, vodnára potočného, potápača veľkého, la-
buť hrbozobú, volavku popolavú, belušu veľkú, kačicu chrapku, 
potápku malú, ale aj orliaka morského a rybárika riečneho. Súčas-
ne s vtáctvom zmapovali ochranári aj stav znečistenia vodných 
tokov.

	Poslanci európskeho parlamentu schválili nariadenie, 
ktoré rozšíri a zjednoduší online prístup k cezhraničnému nákupu 
produktov a vstupeniek, k rezerváciám hotelového ubytovania či 
prenájmu automobilov.

	Utorok 13. februára bol podľa cirkevného kalendára 
posledným dňom, kedy sa mohli robiť rôzne oslavy. V minulosti 
to bola príležitosť na oslavy posledného fašiangu či pochováva-
nie basy. Popolcovou stredou sa začína 40-dňový pôst pred Veľ-
kou nocou. Začiatok pôstu i Veľká noc sú pohyblivými sviatkami 
a každý rok pripadajú na iný dátum. Veľká noc pripadá na prvú 
nedeľu po prvom jarnom splne. Od nej sa potom odvíjajú aj ďal-
šie sviatky v kalendári, na ktoré sú naviazané aj rôzne ľudové tra-
dície.

	Ak sa rozhodnete darovať 2 % z dane určitej organizá-
cii, požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúč-
tovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia 
o zaplatení dane. Následne vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % 
dane, uveďte vaše údaje a  sumu. Najneskôr do 30. apríla pošli-
te formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Zoznam 
všetkých príjemcov ako aj ďalšie informácie nájdete na www.dve-
percenta.sk.

V skratke

Do života sa uviedol 5. diel mo-
nografie s  titulom História mesta 
Kežmarok od 2. polovice 18. storo-
čia po súčasnosť. Podujatie sa usku-
točnilo začiatkom februára v  rámci 
realizácie projektu partnerských 
miest Kežmarok a Nowy Targ s ná-
zvom Materiálne a  kultúrno-spo-
ločenské dedičstvo Nového Targu 
a  Kežmarku. Touto knihou sme sa 
zaradili medzi rekordérov, pretože 
päť dielov monografie nemá dote-
raz žiadne slovenské mesto, možno 
ani európske.

Kniha nadväzuje na tradíciu 
z  roku 1804, kedy vyšla prvá mo-
nografia o  Kežmarku vďaka miest-
nemu rodákovi, historikovi, peda-
gógovi a  evanjelickému farárovi 
Kristiánovi Genersichovi. Nová pub-
likácia je výsledkom práce piatich 
autorov: podieľali sa na nej Nora 
Baráthová, Ivan Chalupecký, Erika 
Cintulová, Mária Jančeková a Bože-

na Malovcová. Kežmarská spisova-
teľka a historička Nora Baráthová 
nám prezradila, že tento piaty diel 
bol pre ňu najnáročnejší: „Ako zo-
stavovateľka som mala ťažkú prá-
cu v  spracovávaní materiálov. Tých 
sme v úvode našej práce mali príliš 
málo, no postupom času sme ich 
nazbierali až príliš veľa, a preto som 
musela veľa vypúšťať a upravovať.“

Monografia sa zameriava na his-
tóriu mesta až po súčasnosť, okrem 
toho obsahuje dejiny školstva 
a  kultúry od druhej svetovej vojny 
taktiež až do súčasnosti. Posledný 
diel monografie má úctyhodných 
takmer 500 strán, okolo 700 dobo-
vých fotografií a  váži takmer dva 
a  pol kila. Podľa slov primátora 
mesta Jána Ferenčáka, autori v pub-
likácii presvedčivo odkrývajú fakty 
o  politicko-hospodárskych pome-
roch a súvisiacich udalostiach.

 Mária Trajčíková

Uviedli sme do života
piatu monografiu

Ďalšia, už piata časť monografií o  Kežmarku 
oficiálne uzrela svetlo sveta na slávnosti 5. feb-
ruára v  Mestskom kultúrnom stredisku. Sláv-
nostný akt bol spojený aj s  autogramiádou, 
kde mali občania možnosť osobne sa stretnúť 
s autormi: Norou Baráthovou, Boženou Malov-
covou a Erikou Cintulovou.

Dokončenie zo str. 4
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Plánovaný študentský kampus 
pozostáva z troch budov. Do bý-
valých kasární sa majú presunúť 
tri stredné školy: Gymnázium P. O. 
Hviezdoslava, Hotelová akadémia 
Otta Brucknera a Stredná umelec-
ká škola. 

„Lepší areál pre tento účel ako 
bývalé kasárne v meste nemáme,“ 
uviedol primátor Ján Ferenčák. 

„Úlohou mesta bolo vysporia-
dať budovy s  PSK, pričom pod-
mienkou majetkových prevodov 
bolo odstránenie environmentál-
nej záťaže. Koncom septembra 
minulého roka prevzala celú ga-
ranciu nad odstránením záťaže 
vláda. Podmienka bola splnená, 
teraz v  spolupráci s  PSK chceme 
dospieť k  finálnemu rozhodnu-

tiu,“ dodal primátor. Mesto chce 
v budúcnosti zveľadiť celý areál.

Nový predseda PSK Milan Ma-
jerský potvrdil, že zámer krajská 
samospráva podporí. „Poslanci 
z okresu Kežmarok, ale aj odborní 
zamestnanci VÚC potvrdili, že bu-
deme pokračovať v projekte štu-
dentského mestečka. Ja si osobne 
myslím, že to bude mať prínos pre 

okres, ale najväčší zmysel pre štu-
dentov,“ povedal župan Majerský 
počas stretnutia 9. februára. 

Na úplnú realizáciu kampu-
su doposiaľ vyčlenený milión 
stačiť nebude. Podľa prvotných 
odhadov sa rozpočet pohybuje 
až do výšky 6 miliónov eur, pres-
nejšie číslo ukáže projekt. „My sa 
budeme snažiť v  ďalších rokoch 
financovať projekt tak, aby bol 
dokončený v plnej paráde,“ dodal 
Majerský. K  téme sa odborne vy-
jadrí ešte Komisia školstva pri Za-
stupiteľstve  PSK počas výjazdo-
vého stretnutia začiatkom marca 
priamo v Kežmarku. 

 Zuzana Šlosárová

Kampus bude sídliť v bývalých kasárňach. Prešovský samosprávny kraj podporí zámer mesta.

Na ťahu je Prešovský samosprávny kraj 

V roku 2014 pri povodni došlo 
k  podmytiu základov a  zosunutiu 
časti kamenného murovaného 
opevnenia  do toku. V  rámci za-
bezpečovacích prác  bola  po po-
vodni urobená kamenná zahádz-
ka spevňujúca breh.

„V  zmysle platnej legislatívy, 
mimo povodňových situácií, má 
mesto len obmedzené možnosti 
pre nariadenie  realizácie proti-
povodňových opatrení jednot-
livým subjektom, či správcovi 
toku. Môže iba žiadať o  realizáciu 
opatrení. Nariadiť opatrenia môže 
len orgán štátnej správy na úseku 
ochrany pred povodňami, kto-
rým je Okresný úrad v  Kežmarku. 
Mesto opakovane zvolávalo roko-

vania, doslova sme listami a roko-
vaniami bombardovali vodohos-
podárov, aby sa s  prácami začalo 
čím skôr,“ povedala vedúca odde-
lenia územného plánu, životného 
prostredia a stavebného poriadku 
Eva Kelbelová a dodala, že okrem 

protipovodňovej ochrany so stav-
bou oporného múru na tomto 
mieste úzko súvisí aj výstavba cyk-
lochodníka. 

„S prípravou opravy oporného 
múra Slovenský vodohospodár-
sky podnik začal hneď po povod-

ni, následne však zistil, že oprava 
bude  komplikovanejšia, či už 
z hľadiska projektovej prípravy, 
ale hlavne jej financovania. Vďaka 
opakovanému tlaku primátora, ale 
aj občanov v danej lokalite a ústre-
tovosti orgánov štátnej správy  sa 
v  konečnom dôsledku podarilo 
stavbu pripraviť a začať realizovať. 
Začiatok realizácie nás teší jednak 
z hľadiska protipovodňovej ochra-
ny, pretože kamenná zahádzka 
nemá takú stabilitu, ako oporný 
múr pri povodniach. Mohlo by 
dôjsť aj k podmytiu  základov mos-
ta a  zároveň na opornom múre 
bude spočívať aj časť cyklochod-
níka – prieťah mestom. Ten by 
sme chceli začať realizovať hneď 
ako to počasie dovolí a mal by byť 
ukončený do konca septembra. 
Po dohode s  vodohospodármi 
a dodávateľom stavby by stavba 
oporného múra mala byť uskutoč-
nená v takom časovom predstihu, 
aby nekolidovala s  harmonogra-
mom prác na cyklochodníku,“ 
uzavrela Kelbelová.

 Andrea Belošičová

Nový protipovodňový múr

Nad realizáciou projektu študentského kampusu zatiaľ visí otáznik. Vyčlenený pol miliónový 
príspevok štátu je účelovo viazaný a vyčerpať sa má do dvoch rokov, teda do konca roka 2018. 
Poslanci PSK pridali ďalších 500-tisíc eur. Projekt sa však nehýbe. Na ťahu je PSK.

Na toku Ľubica pri pekárni Gros sa koncom februára začalo pracovať 
na protipovodňových opatreniach.

Na toku Ľubica bude nový oporný múr.
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Vzdelanie - odbor 
sociálnej práce na 
Trnavskej univerzite, 
odbor predškolskej 
elementárnej peda-
gogiky v  Ružomber-
ku.
20 rokov praxe - za-
mestnaná ako učiteľ-

ka na MŠ Kuzmányho

Na naše otázky ohľadom svojich plánov 
do budúcnosti nám odpovedala riaditeľka Sylvia 
Pavligová: 

„Uchádzať sa o post riaditeľky som cítila ako taký 
môj osobný postup. Uvoľnilo sa tu miesto a mala som 
podporu v kolektíve aj doma, a ako kandidátka som 
vo voľbe uspela. Plánov do budúcna mám dosť, a to 
po rôznych stránkach. Naša MŠ tento rok oslavuje 
svoje 30-te výročie a  veľa z  vnútorného zariadenia 
MŠ má rovnaký vek. Došlo tu už k čiastočnej rekon-
štrukcii čo sa týka výmeny okien, dverí, zateplenia, 
prebehla rekonštrukcia školského dvora. No máme 
tu starý nábytok, pôvodné stoličky, stoly, tak isto 
aj osvetlenie. Podobne sú na tom aj staré elektrické 

rozvody, sú tu ešte nevymenené hliníkové káble. 
To by sme chceli v  spolupráci s  mestom postupne 
rekonštruovať. Momentálne nám robia kompletnú 
rekonštrukciu parkoviska pred MŠ. Didaktických po-
môcok máme dostatok, či už sú to interaktívne tabu-
le alebo počítače získané cez projekty.

Zvýšiť počet detí v MŠ by som chcela hlavne tým, 
že chcem šíriť dobré meno MŠ, čo sa dá dosiahnuť 
dobrým prístupom učiteliek k  detičkám. Máme tu 
veľký kolektív kolegov – 25 zamestnancov, tak by 
som si priala aj naďalej pretrvávajúcu dobrú sociálnu 
klímu a priateľskú rodinnú atmosféru. Pre mňa osob-
ne je MŠ zariadenie rodinného typu, keďže maličkým 
deťom potrebujeme spraviť prechod z  rodiny do 
školstva čo najplynulejší, aby sa vzťah detí k výchove 
a k vzdelávaniu utvoril čo najlepší. Preto by sme na 
tento účel mali vytvoriť príjemnú klímu medzi ko-
legami, ako aj medzi deťmi a  učiteľmi, založenú na 
vzájomnej spolupráci a dôvere.

Ako MŠ sa podieľame na rôznych akciách, v spo-
lupráci s CVČ, alebo s mestom, so Spoločnosťou pre 
predškolskú výchovu, zúčastňujeme sa rôznych akti-
vít, vystúpení, divadielok, súťaží. V rámci konkurenč-
ného boja naša MŠ ponúka veľké priestory, naše trie-
dy majú každá samostatnú spálňu, šatňu, aj sociálne 

zariadenie. Dostavovali sme napr. aj terasy, ktoré sme 
menili na telocvične, dávali sme tam kúrenie, zatep-
ľovali sa. Ďalej máme veľký školský dvor s dopravným 
ihriskom. Máme teda veľké priestory či už na pohyb 
detí, alebo aj na realizáciu edukačného procesu. 

Ako môj osobný prínos by som chcela do našej 
MŠ vniesť vzťah k  folklóru. Tým, že sa v  osobnom 
živote folklóru venujem ako umelecká vedúca FS 
Magura, chcela by som do nášho výchovno-vzdelá-
vacieho procesu vniesť viac prvkov ľudovej kultúry. 
Chcela by som dať viac do povedomia napr. ľudové 
rozprávky, aby aj malé detičky opäť spoznali Janka 
Hraška a  iné postavičky slovenskej ľudovej tvorby. 
Rada by som teda upriamila pozornosť na rozpráv-
ky, riekanky, vyčítanky, ale aj zvyky, ako napríklad 
jarné hry na lúke, vynášanie Morény, čo sú prvky, 
ktoré sa u  detí dajú krásne uplatniť. Propagovať 
by som chcela aj ľudové piesne a  tance, podobne 
aj remeslá. Každý mesiac tu v MŠ máme jedno diva-
delné predstavenie, to by som chcela napr. dvakrát 
do roka nahradiť pozvánkou remeselníka, aby tak 
naše deti mohli vidieť, ako sa robia košíky z prútia, či 
ako sa pletie korbáč na Veľkú noc. Alebo pozvať hrn-
čiara, alebo pani, čo sa venuje šitiu krojov, aby to deti 
mali možnosť spoznať takouto zážitkovou metódou. 
Na to by som chcela mojim kolegyniam ponúknuť 
rôzne metodické materiály a námety, ktoré som mala 
možnosť spracovať v rámci svojich záverečných prác.
 Mária Trajčíková

ZŠ s MŠ Nižná brána – Dušan Tokarčík
1995 – ukončené štú-
dium na Vysokej škole 
pedagogickej Univer-
zity Pavla Jozefa Šafá-
rika v Prešove
1997 – nástup na ZŠ 
Nižnú bránu ako uči-
teľ, neskôr šéftréner 
športových futbalo-
vých tried, aj tréner 

športových futbalových tried
2009 – riaditeľ Centra voľného času
2012 – úspešný konkurz na riaditeľa ZŠ Nižná brána
2018 – druhé funkčné obdobie riaditeľa
               ZŠ Nižná brána

Riaditeľa Dušana Tokarčíka sme sa opýtali na jeho 
plány do budúcna a  odpovedal nám nasledovne: 
„Ako inovačnú myšlienku by sme chceli pre deti pri-
praviť tzv. týždeň školskej prípravy, kde by aj pred-
školáci mohli zažiť pravú školskú atmosféru. Chceme 
preferovať v ZŠ aj MŠ šport, no aby nebol iba súčas-
ťou rozvrhu, ale aj súčasťou životného štýlu. Spojenie 
našej ZŠ s  MŠ Severná bolo veľmi dobrým rozhod-

nutím, hlavne z  praktickej stránky. Umožnilo nám 
to mať predprimárne a  primárne vzdelávanie pod 
jednou strechou. V budúcnosti by som rád využil na-
novo sprevádzkovaný zimný štadión na to, aby sme 
približne o dva roky mohli otvoriť športové hokejové 
triedy a už od septembra povinné korčuľovanie pre 
žiakov školy. Považujem tiež za veľmi dôležité, aby 
náš krásny športový areál bol využívaný a  otvorený 
pre širokú verejnosť aj naďalej, tak ako to bolo aj do-
teraz.

Ďalej by som chcel podporiť vzdelávanie nada-
ných, vyučovanie cudzích jazykov delením tried na 
skupiny už od tretieho ročníka. To by podporilo indi-
viduálny prístup k žiakovi, uľahčilo by to pedagogic-
kú činnosť učiteľov a žiaci by mali väčší záber a viac 
možnosti, ako nasať vedomosti. Stabilne otvárame 
3 prvácke triedy a jeden ročník prípravný, čo je ročník 
pre deti s  narušenou komunikačnou schopnosťou, 
tzv. logopedický ročník a v tom chceme aj pokračo-
vať. V edukácii by som rád zvýšil záujem o prírodo-
vedné predmety, a to o matematiku a biológiu. Vďaka 
projektu Modernizácia školských učební by sme od 
budúceho školského roka mali sprevázdkovať novú 
učebnňu biológie.

Ďalšiu vec, ktorú by som chcel trochu zlepšiť, 

je inkluzívnosť vo vzdelávaní, čo je podpora žia-
kov s  rôznorodým rozvojovým potenciálom. Máme 
totiž žiakov zo sociálne znevýhodneného pros-
tredia alebo so zdravotným znevýhodnením, či 
so špeciálne výchovno-vzdelávacími potrebami, 
no aj deti s  mimoriadnym nadaním. Na základe 
projektu Ako byť v škole úspešnejší sme mohli 
od prvého februára prijať 7 nových zamestnancov: 
2 odborných zamestnancov – špeciálneho a  sociál-
neho pedagóga a 5 asistentov učiteľa. 

V  minulom období moje aktivity smerovali pre-
ferovaniu tzv. „tvrdých“ indikátorov, ako financo-
vanie škôl, mzdy učiteľov, počty žiakov v  triedach, 
vybavenosť škôl technikou, výsledky v  testovaniach, 
a pod. Oveľa menej som sa sústredil na „mäkké“, ťaž-
šie uchopiteľné fenomény, ktoré majú na fungova-
nie a  kvalitu vzdelávacieho systému zásadný vplyv. 
Do tejto nedostatočne reflektovanej oblasti patria 
klíma organizácie, kde je potrebné dbať na korekt-
né vzťahy medzi vedením a  zamestnancami, zdravá 
socioklíma medzi pedagógmi, dobré vzťahy medzi 
učiteľmi a žiakmi, zdravá súťaživosť medzi žiakmi, ako 
aj ústretová komunikácia a spolupráca medzi školou 
a rodičmi. V rámci toho u nás fungujú prevažne na pr-
vom stupni a v MŠ netradičné triedne schôdzky, alebo 
tematické dni ako Deň matiek, na Vianoce pečenie 
medovníkov, organizovanie „opekačiek“, športových 
súťaží. Mojím zámerom je podobné akcie zaviesť aj na 
druhom stupni. Takéto neformálne stretnutia lepšie 
odhalia povahu aj charakter žiaka. Toto sú ponuky, 
ktoré skvalitnia výchovno-vzdelávací proces, ale aj 
zvýšia počet žiakov v škole s cieľom vytvoriť rodinný 
typ školy. “ Mária Trajčíková

Predstavujeme novozvolených riaditeľov

Na tradície by sme nemali zabúdať

Od prvého februára majú ZŠ s MŠ Nižná brána a MŠ Kuzmányho nových riaditeľov. 
Radi by sme vám ich predstavili, ich plány do budúcna, ich ciele, ktoré chcú za svoje 
funkčné obdobie dosiahnuť.
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spravodajstvo

Výsledky zisťovania sa vyu-
žijú na zabezpečenie potrieb 
informačného systému Štatis-
tického úradu SR, požiadaviek 
ministerstiev a štátnych organi-
zácií, osobitne na poskytnutie 
údajov na účely posudzovania 
úprav súm životného minima. 
Na Slovensku bolo do zisťovania 
pre tento rok vybraných viac ako 
150 obcí a viac ako 2090 domác-

ností, medzi nimi aj naše mesto. 
Zisťovanie potrvá do 30. 

apríla. V  tomto období vybrané 
domácnosti navštívi pracovník 
poverený funkciou opytovateľa. 
Je povinný preukázať sa oso-
bitným poverením. Oslovené 
domácnosti sú povinné podľa 
zákona č. 540/2001 Z. z. o  štát-
nej štatistike poskytnúť požado-
vané údaje. Všetky informácie 
a  názory, ktoré domácnosti po-
skytnú, budú anonymné a pou-
žité výlučne na štatistické účely. 
Za ochranu dôverných aj osob-
ných údajov zodpovedá Šta-
tistický úrad SR. Podrobnejšie 
informácie získate na www.susr.
sk alebo na t. č. 051/773 53 23 
(Iveta Popovcová).

 Zlata Jakubovie,
 generálna riaditeľka 

 sekcie zberu

Mesto Kežmarok postupuje 
v  napĺňaní memoranda, ktoré 
má do mesta priniesť vyso-
koškolské štúdium. Poslanci 
mestského zastupiteľstva dnes 
schválili prenájom priestorov 
bývalej Kežmarskej informačnej 
agentúry pre Vysokú školu eko-
nómie a  manažmentu verejnej 
správy v  Bratislave VŠEMvs.  
„Pre ďalší rozvoj mesta je dôle-
žité, aby sme v meste mali do-
statok vzdelaných ľudí. Preto 
spoluprácu s vysokou školou ví-

tam. Momentálne trpíme tým, 
že veľké mestá s vysokým škol-
stvom z  malých miest doslova 
vysávajú vysokoškolsky vzde-
laných ľudí, a  tí nám chýbajú,“ 
uviedol primátor Ján Ferenčák.

Študenti VŠEMvs sa môžu 
v rámci študijných programov 
užšie špecializovať napríklad na 
digitálny marketing, personál-
ny manažment a ľudské zdroje, 
či manažment start - upov. „Po-
zorne sledujeme vývoj na trhu 
práce a vnímame prirodzený 

dopyt digitálne zručných za-
mestnancov vo vybraných pro-
fesiách. Preto sme sa rozhodli 
reagovať na požiadavky trhu 
rozšírením ponuky v rámci štu-
dijných programov,“ povedala 
rektorka VŠEMvs Viera Cibáko-
vá.

V rámci štúdia ekonómie 
a  manažmentu verejných slu-
žieb sa študenti môžu profi-
lovať na oblasť zdravotníctva, 
vzdelávania či cestovného 
ruchu. Vysoká škola bude vy-

chovávať nových odborníkov 
na oblasť verejného obstará-
vania, financovania verejných 
projektov či digitalizáciu verej-
nej správy. VŠEMvs v novom 
akademickom roku 2018/2019 
ponúka aj štúdium v anglickom 
jazyku v akreditovaných študij-
ných programoch.

Miesto prvého kontaktu 
v  Kežmarku nájdete v  budove 
Barónky na Hlavnom námestí 
46, e-mailový kontakt je  kez-
marok@vsemvs.sk, MPK môže-
te kontaktovať telefonicky na 
0915 821 137.

Zdroj a ďalšie informácie 
na www.vsemvs.sk.

 Zuzana Šlosárová

Inovatívne zameranie vysokej školy v našom meste

V Kežmarku bude miesto prvého kontaktu Vysokej školy ekonómie 
a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zis-
ťovanie údajov pre štatistiku rodinných úč-
tov. Nebude tomu inak ani tento rok. Jeho 
cieľom je získať informácie o štruktúre, výš-
ke a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych 
typoch domácností.

Štatistické zisťovanie
aj u násKežmarskí cestujúci uvítali 

nový spoj MHD cez ul. Muče-
níkov, ale problém je v  tom, 
že pri predajni „Domäsko“ 
bývajú zaparkované autá ku-
pujúcich. Šoféri autobusov 
sa sťažujú na to, že vytočiť 
veľké autobusy pred touto 
predajňou k nemocnici alebo 
ku ZŠ Dr. Fischera dokážu len 
s „odretými ušami“. Hrozí mu 
havária.

Návrh na riešenie: nemusí 
sa urobiť veľa zmien a  môže 
sa zabrániť nešťastiu, keby 
sa zriadila zastávka pri ZŠ Dr. 
Fischera zo strany od lekár-
skych pavilónov. Tak by to 
mali cestujúci tiež blízko ku 
pošte, daňovému úradu, soc. 
poisťovni i k lekárom.

Spoje MHD k  nemocnici 

môžu jazdiť tak, ako jazdili 
po celé roky a bolo to dobré.

Za porozumenie ďakujem.
 Cestujúci z Juhu

Odpoveď mesta:
Dobrý deň,
na Ulici Dr. Fischera nie je 

možné z technických dôvodov 
vytvoriť zastávku. MHD zasta-
vuje, ale na ulici Mučeníkov pri 
ZŠ Dr. Fischera z  oboch strán. 
Komunikácia na ulici Mučení-
kov je v rekonštrukcii. Po ukon-
čení rekonštrukcie a  následnej 
úprave dopravného značenia, 
hlavne vyznačenia pre statickú 
dopravu, predpokladáme, že sa 
stav v doprave a taktiež aj ply-
nulosti prejazdu MHD vylepší.

 Eva Kelbelová,
 vedúca oddelenia ÚPŽPSK 

 MsÚ Kežmarok

Vaše pripomienky

Výzva
Do 5. marca je vydaná výzva na podávanie žiadostí v  oblasti kultúry o  ostatné dotácie 

v  zmysle VZN č. 3/2016. Základné kritériá pre žiadateľa a  podujatie musia byť v  zmysle VZN 
č. 3/2016. Ďalším kritériom je, aby sa realizácia podujatia, čerpanie dotácie a  jej vyúčtovanie 
uskutočnili v roku 2018.

 Ďalšie informácie poskytne oddelenie školstva, mládeže a športu.
 -mia-
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Zranená osoba 
Tretieho januára o 8.08 h sme cez kamero-

vý systém spozorovali v blízkosti Červeného 
kostola osobu, ktorá javila známky zranenia. 
Vyslaná hliadka poskytla osobe prvotnú 
pomoc, privolala RZP, ktorá zranenú osobu 
ošetrila a previezla do nemocnice.

Problémová zákazníčka 
Opäť 3. januára o  10.00 h sme prijali te-

lefonické oznámenie, že v Hostinci pod hra-
dom sa nachádza problémová zákazníčka. 
Hliadka MsP na mieste zistila, že ide o tehot-
nú mladú ženu, značne pod vplyvom alkoho-
lu. Privolaná RZP dotyčnú mladú ženu ošet-
rila a  následne previezla do nemocničného 
zariadenia.

Vyberanie kontajnerov 
Desiateho januára o 18.20 h sme cez ka-

merový systém spozorovali ľudí, ktorí sa 
prehrabávali v  kontajneroch. Vyslaná hliad-
ka našla pri kontajneroch občanov z  blízkej 
obce. Neporiadok pri kontajneroch upratali 
a následne boli vyriešení napomenutím. 

Obťažovanie zákazníkov
Dvanásteho januára o 15.32 h sme prijali 

telefonické oznámenie o tom, že v prevádz-
ke Fontána majú občana, ktorý obťažuje zá-
kazníkov. Situáciu vyriešila pracovníčka pred 
príchodom hliadky. O 17.20 h sme prijali po-
dobný oznam z  Kebabie. Hliadka na mieste 

zistila, že ide o  toho istého občana zo Spiš-
skej Belej, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. 
Dotyčný bol vyriešený napomenutím a odo-
slaný na autobusovú stanicu.

Výmena názorov 
Štrnásteho januára o 20.52 h bola hliadka 

privolaná na Ul. Gen. Štefánika. Išlo o hlučnú 
výmenu názorov medzi snúbencami. Po prí-
chode hliadky sa snúbenci upokojili, priestu-
pok bol vyriešený napomenutím.

Prepadnutá vozovka 
Sedemnásteho januára sme cez kamero-

vý systém zistili, že na ul. Pod lesom sa pre-
padla časť vozovky pri krajnici. Spôsobili to 
úpravy vodovodného a plynového potrubia. 
Následne bolo miesto ohradené vytyčova-
cou páskou a  daná situácia bola nahlásené 
kompetentným orgánom.

Elektromobil na MsP 
Mestská polícia Kežmarok mala od 18. do 

25. januára požičaný elektoromobil továren-
skej značky Kia Soul od Asociácie náčelníkov 
mestských polícií.  Medzi pracovníkmi, ktorí 
mali možnosť ho vyskúšať, mal test vozidla   
veľmi pozitívny ohlas.  K jeho výhodám patrí 
to, že šetrí životné prostredie - do ovzdušia 
nevypúšťa   žiadne splodiny, má tichý chod 
a  má špičkové zrýchlenie. Nabytie batérie 
trvá cca 4 hodiny vo finančnom vyjadrení za 
minimálne náklady a to za cca 1,50 €. Nevý-

hodou je dojazd na plne nabité batérie - max. 
212 km. Pri zvýšení dojazdovej vzdialenosti 
na jedno nabitie batérií aspoň nad 300 km ta-
kýto typ vozidla bude mať veľkú perspektívu 
využitia  pre mestské polície a samosprávy. 

Dopravná značka 
Pri svojej činnosti 21. januára hliadka MsP 

objavila v toku Ľubického potoka na sídlisku 
Sever dopravnú značku. Značka bola v strede 
toku, o súčinnosť a vybratie značky boli po-
žiadané Verejnoprospešné služby.

Odpočíval na chodníku 
O 19.17 h 24. januára sme na linke 159 pri-

jali oznam, že na chodníku pri pekárni Gross 
sa nachádza osoba, ktorá je zrejme pod vply-
vom alkoholu. Hliadka našla muža, pri ktorej 
sa už nachádzali rodinní príslušníci, ktorí sa 
postarali o  jeho doprovod do miesta bydlis-
ka.

Nepozorný vodič 
O dva dni neskôr o 5.57 h sme prijali ozná-

menie od vodiča zablokovaného vozidla, kto-
rý žiadal o príchod hliadky. Hliadka na mieste 
zistila, že vodič svojou nepozornosťou a ne-
skontrolovaním vozidla pred jazdou poškodil 
svoje auto a blokovacie zariadenie MsP, ktoré 
bolo umiestnené na vozidle za porušenie do-
pravného značenia. Vodič bol riešený v zmys-
le zákona. 

 Spracovala: Oľga Vilčeková

Vladimír I.
Všetko, čo sa v mes-

te urobí, bude fajn. Ak 
budú aj nejaké do-
pravné obmedzenia, 
určite budem tolerant-
ný. Prečo nie? Veď po-
tom budeme mať opravené cesty a chodníky. 

Marcela R.
Moje auto na týchto 

cestách trpí (smiech). 
Najmä po tejto zime sú 
komunikácie deravé. 
Budem brať dopravné 
obmedzenia s  pocho-
pením, keď sa budú 

cesty opravovať. S veľkým pochopením. A bu-
dem aj trpezlivá.

Božena P.
Nebudú mi vadiť 

žiadne rozkopávky. Bu-
dem rada, že sa v mes-
te niečo robí. Chodníky 
potrebujú opravu súr-
ne a v každom prípade. 
Len nech sa robia, ja osobne to privítam.

Viera Ž.
Samozrejme, privítam tieto aktivity. Ak 

sa to bude dať na chodníku obísť, napríklad 
s  kočiarom, prečo nie. Myslím si, že stále os-
tanú nejaké chodníky, ktoré budú v poriadku 

a  bude sa po nich dať 
prechádzať. Hlavne, že 
po rekonštrukcii budú 
pekné.

Lucia C.
Vnímam to úplne 

v  pohode. Nemám žiadny problém s  tým, že 
budú nejaké obme-
dzenia. Aj doma, keď 
chceme niečo prerobiť 
musíme vydržať aj ne-
poriadok, aj prach... 
Tak vydržíme aj roz-
kopávky chodníkov či 
ciest. 

 -bel-

Tolerancia? Samozrejme. Len nech sa v meste opravuje
Aj keď ešte na konci februára poriadne mrzlo a snehu bolo všade dostatok, mesto sa už pripravovalo na opravy chod-

níkov a ciest. S tým budú už v prvých teplejších dňoch súvisieť rozkopávky na viacerých uliciach a dopravné obmedzenia. 
Preto sme sa v uliciach Kežmarku pýtali: Ako vnímate fakt, že sa čoskoro budú rekonštruovať chodníky a cesty? Budú vám 
prekážať s tým súvisiace rozkopávky?
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história

Jeho prvým pôsobiskom bola ľudová škola 
v Matiašovciach. V rokoch 1940 – 1943 učil na ľu-
dovej škole v Kežmarku. V tomto období mal vy-
učovať aj teóriu v miestnej nemeckej hudobnej 
škole (zrejme súkromnej), a to v  jazyku sloven-
skom. Po roku 1945 mal učiť na meštianskej ško-
le, stretávame sa aj s údajom, že tam bol riadite-
ľom, v rokoch 1946 – 1949 pracoval ako osvetový 
inšpektor v Kežmarku, v  rokoch 1949 – 51 na 
Krajskom národnom výbore v Košiciach a 1951 – 
53 na Povereníctve informácií v Bratislave. 

Z  Bratislavy sa zase vrátil do Kežmarku na 
Štátnu odbornú školu pre ženské povolania, 
ktorá veľmi často menila svoje názvy a v  škol-
skom roku 1953 – 1954 mala až dve pomenova-
nia – Vyššia škola pre technológiu prípravy jedál 
a  Priemyselná škola potravinárskej chémie. Ján 
Duračinský sa stáva jej riaditeľom. Hoci v  Kež-
marku pobudol len jeden školský rok, zapájal sa 
do kultúrno – spoločenského diania v meste. 

Z  Kežmarku odišiel do Martina za šéfredak-

tora časopisu Osvetová práca, kde bol tiež len 
rok, v  rokoch 1955 – 1970 pôsobil vo viacerých 
redakciách časopisov v Bratislave, v rokoch 1971 
– 1981 pracoval v  Československom rozhlase 
v  Bratislave, kde bol šéfredaktorom Hlavnej re-
dakcie pre mládež a  vzdelávanie. Odtiaľ odišiel 
do dôchodku.

Písaniu sa začal venovať už za I. Slovenskej re-
publiky, v roku 1944 napísal divadelnú hru z de-
dinského prostredia Gazda Mokráč, ale o  jej in-
scenovaní nie je nič známe. Rozpísal sa až po 25 
rokoch. Témou jeho kníh sa stala príroda a zvie-
ratá. Napísal napr. knihu próz Vlkobijca (1970) a 
Z poľovníkovho zápisníka (1985), s  Břetislavom 
Truhlářom verše pre deti Deti o zvieratkách 
(1968), viacero rozhlasových hier a  literárnych 
pásiem pre dospelých, deti a mládež, písal do ka-
lendárov a zborníkov, ktoré sa týkali poľovníctva. 
K tomu možno prirátať niekoľko sto článkov.

Do Kežmarku prichádza pred oslavami 700. 
výročia udelenia mestských práv, ktoré pripadli 

na rok 1969. MsNV ho požiadal, aby zostavil kni-
hu o  dejinách Kežmarku, pretože po roku 1945 
nevyšla o  meste žiadna väčšia publikácia. Pred 
II. svetovou vojnou vychádzali len nemecké, prí-
padne maďarské.

J. Duračinský sa zhostil svojej úlohy, zosta-
vil zodpovedný kolektív autorov a  kniha pod 
názvom Kežmarok vyšla v Bratislave vo vydava-
teľstve Tatran v  roku 1969. Venovala sa hlavne 
rozvoju robotníckeho hnutia a činnosti KSČ, ale 
v spomínanej dobe to bolo samozrejmosťou.

 Nora Baráthová

JÁN DURAČINSKÝ

Červený kostol nazývaný aj Nový evanjelický 
kostol už nie je úplne nový, veď bol postavený 
v  roku 1894! Tento maják slobody viery okrem 
náboženskej funkcie dodnes pomáha verejnos-
ti pri orientovaní. Zároveň je treťou významnou 
pamiatkou v  tesnej blízkosti Dreveného artiku-
lárneho kostola a evanjelického Lýcea. 

Len aby sme si rozumeli, chlad sa zakráda až 
k špiku kosti, a preto naplnený vierou vchádzam 
mohutnou bránou do príbytku Božieho. Jedi-
nečný interiér okamžite prezrádza svoju zvlášt-
nosť. Za mohutnými čiernymi stĺpmi sa vynára 
nevšedný pohľad. Akoby pravá i ľavá strana boli 
zrkadlovým obrazom. Symetria je úplne všade! 
Dokonca aj dve kazateľne sú toho dôkazom. 

A je tu ešte niečo neobyčajné. Nádherne zdo-
bený vchod do mauzólea Imricha Thökölyho, 
kde v sarkofágu odpočívajú jeho ostatky. Vystá-
va otázka – prečo? Najlepšou odpoveďou je viera 

mladého muža, ktorý chcel od života viac. Pre-
dovšetkým náboženskú slobodu pre všetkých. 
Pretože Imrich povstal, keď to bolo ťažké, keď to 
bolo riskantné. Nasadzoval život pre budúcnosť, 
v ktorej sa slovo viera nemalo spájať so strachom 
a  útlakom. Za mnohé chrabré skutky bol tento 
Kežmarský vojvodca povýšený za sedmohradské 
knieža, ba stal sa kráľom, hoc sa tak sám netitu-
loval. Život kráľa z Kežmarku je pripomienkou aj 
do dnešných dní, že s vierou aj obyčajní ľudia do-
kážu neobyčajné veci.

Som si vedomý toho, že vnímať Imricha 
Thökölyho ako kráľa je do istej miery trúfalé a od-
vážne. Odvaha a pokora však vytvárajú priestor 
pre rast viery. Imrichova viera očakáva, že nová 
generácia Kežmarčanov preberie zažatú pocho-
deň hrdosti. Dokážme, že mal pravdu! Ako?

V dejinách Kežmarku vždy povstala generácia 
a urobila, čo bolo potrebné urobiť. Tentokrát je 

to volanie adresované nám – a  je na čase, aby 
naša generácia volanie vypočula. K  tomu nám 
pomôže naša neochvejná viera, že napriek všet-
kým problémom, ktoré máme, zvládneme si za-
pamätať jednu dôležitú vetu:

Svojou červenou farbou nevšedný Nový 
evanjelický kostol je skvost, v  ktorom odpočíva 
nekorunovaný kráľ Imrich Thököly. 

Nabudúce si povieme o zaujímavostiach rad-
nice.

 Jaroslav Šleboda – JADRO

Čo by mal každý vedieť o červenom kostole?

Červený kotol - vstup do mauzólea. 

Publikácia, ktorú zostavil J. Duračinský.

Ján Duračinský (22. jún 1919 Kolačkov – 23. december 1993 Bratislava) v Kež-
marku nielen študoval, ale aj pôsobil. V  rokoch 1930 – 1934 študoval v  prvých 
štyroch triedach československých pobočiek Nemeckého evanjelického dištriktu-
álneho gymnázia (samostatné slovenské gymnázium v Kežmarku ešte vtedy nee-
xistovalo), odtiaľ prestúpil na učiteľský ústav v Spišskej Kapitule, potom do Spiš-
skej Novej Vsi a Prešova, štúdiá skončil pravdepodobne v roku 1938.

Vietor bedáka a mraky zhadzujú zamrznuté slzy dažďa. Štedré dejiny, napriek 
nepohode, prehovárajú priamo k môjmu srdcu nesúc dôležité posolstvo. Posolstvo 
určujúce každého Kežmarčana. Posolstvo o viere, že každý môže dokázať čokoľvek 
za predpokladu, že chce. Túžba postaviť výnimočnú stavbu je toho dôkazom. Čer-
vený kostol, vďaka tejto neochvejnej viere predkov, strháva pozornosť očí sveta na 
naše mesto už viac než sto rokov...
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Aktuálne je verejnosti k  dis-
pozícii výstava V  tieni tureckého 
polmesiaca, ktorá je venovaná 
obliehaniu Viedne osmanskými 
vojskami v  roku 1683. Je sprí-
stupnená na prízemí traktu Kež-
marského hradu. Návštevníci si 
ju zadarmo môžu pozrieť do 15. 
marca.

Autorom a  riešiteľom výstavy je 
Miroslav Vetrík, ktorý je z  OZ Koru-
novačná Bratislava. Všetci myslím, že 
poznáme každoročné Korunovačné 
slávnosti v Bratislave, ktorého sprie-
vodným programom bola v  lete 
roku 2014 práve aj táto výstava, kto-
rú vtedy v Bratislave navštívilo okolo 
20 000 návštevníkov. Výstava pribli-
žuje významnú európsku udalosť 
– obliehanie Viedne osmanskými 
vojskami v  roku 1683. Najdôležitej-
šie osobnosti spomínaného oblie-
hania sú návštevníkom predstavené 
v  životnej veľkosti formou vosko-
vých figurín v  replikách dobových 
kostýmov. Ako vodca protihabsbur-

gských vojsk, ochranca protestan-
tov a spojenec Osmanov sa do ob-
liehania aktívne zapojil aj náš rodák 
Imrich Thököly. Hlavným veliteľom 
osmanských vojsk bol veľkovezír 
Kara Mustafa. Miestokráľa Uhorska 
a  záchrancu Viedne – Ostrihom-
ského arcibiskupa Juraja Pohronca 
Slepčianskeho – môžu návštevníci 
vidieť sediaceho v  kresle. Taktiež 
sediaceho za stolom nájdeme hlav-
ného veliteľa kresťanských vojsk 
a  osloboditeľa Viedne – poľského 
kráľa Jána III. Sobieskeho, ktorému 
robí spoločnosť figurína vojvodu 
Karola V. Lotrinského, ktorý bol veli-
teľom cisárskych vojsk a oslobodite-
ľom Bratislavy. Najprepracovanejšia 
sa však zdá byť figurína cisára Leo-
polda I., ktorý z područia Osmanov 
oslobodil uhorský národ.

Výstava je realizovaná s  finanč-
nou podporou Úradu vlády SR 
v  rámci programu Podpora regio-
nálneho rozvoja. 

 Mária Trajčíková

V tieni tureckého polmesiaca

MDŽ – Dámska jazda
8. 3. (štvrtok) o 19.00 h
Otcova volga
(komédia/dráma, ČR, 2018, 90 min, pôvodné znenie, MP12+)
+ ochutnávka Tatratea, žrebovanie o zaujímavé ceny

Kinotipy
2. – 4. 3. (piatok, sobota, nedeľa) o 19.00 h 
Čierny panter 3D
(akčný/sci-fi, USA, 2018, 126 min, titulky, MP12+)

16. – 17. 3. (piatok, sobota) o 19.00 h
Backstage
(tanečno-hudobný/romantický, SR/ČR, 2018, 90 min,
pôvodné znenie, MP12+)

Detské kino
3. – 4. 3. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
Včielka Maja 2: Sladké hry

(animovaná rozprávka, Nemecko/Austrália, 2018, 84 min,
dabing, MP)

10. – 11. 3. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
Coco 3D
(animovaná dobrodružná komédia, USA, 2017, 109 min,
dabing, MP7+)

17. – 18. 3. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
Leo da Vinci: Misia Mona Líza
(animovaný/dobrodružný, Taliansko/Poľsko, 2018, 82 min,
dabing, MP7+)

24. 3. (sobota) o 17.00 h
Chloe a trpaslíci
(animovaný, USA, 2017, 89 min, dabing, MP7+)

Filmový klub
5. 3. (pondelok) o 19.00 h

Bratříček Karel
(dokument, Česko/Poľsko, 2016, 79 min,
pôvodné znenie + titulky, MP12+)

12. 3. (pondelok) o 19.00 h
Rock’n Roll
(komédia, Francúzsko, 2017, 123 min, titulky, MP15+)

19.  – 22 . 3. (pondelok – štvrtok) o 19.00 h
Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest
(viac na www.klubiskra.sk)

26. 3. (pondelok) o 19.00 h
Na konci sveta
(dráma, Veľká Británia, 2017, 104 min, titulky, MP15+)

 Zmena programu vyhradená. 
 Kompletný aktuálny program kina nájdete na internetovej 
 stránke www.kinoiskra.sk.

PROGRAM KINA                MAREC 2018

Dvadsiaty piaty ročník Medzi-
národného festivalu filmových 
klubov (MFFK) Febiofest sa okrem 
hlavného programu v Bratislave 
predstaví aj v regiónoch. Pod Tat-
rami sa na výber filmov tohto pre-
stížneho podujatia môžeme tešiť 
v Kežmarku i Poprade.

Program kežmarského Febio-
festu otvorí v  pondelok 19. marca 
o  19.00 h najnovší a  zároveň avizo-
vaný posledný film legendárneho 
českého režiséra Jana Švankmajera 
Hmyz. Čierna komédia je inšpiro-
vaná divadelnou hrou bratov Čap-
kovcov Zo života hmyzu a novelou 
Franza Kafku Premena. Kombinuje 
prvky animovaného a hraného fil-
mu, zároveň dáva nahliadnuť do 
zákulisia a odkrýva proces tvorby 
ikony surrealizmu. V  utorok 20. 
marca Iskra o 19.00 h v  rámci MFFK 
uvedie Zlatým glóbusom za najlepší 
cudzojazyčný film ocenenú nemec-
ko-francúzsku drámu režiséra Fatiha 
Akina Odnikiaľ, ktorá kladie otázku, 

či je možné dosiahnuť spravodlivosť 
vo  svete plnom predsudkov a  ne-
návisti. Streda 21. marca o  19.00 h 
bude patriť americkej dráme režisé-
ra Seana Bakera The Florida Project, 
neobyčajne silnej snímke, ktorá sa 
stala miláčikom kritikov  i divákov 
ihneď od svojho uvedenia na festi-
vale v Cannes. Výnimočný herec Wil-
lem Dafoe je za stvárnenie vedľajšej 
úlohy v  tomto filme nominovaný 
na Oscara. Záverečný kežmarský 
večer festivalu, vo štvrtok 22. marca 
o  19.00 h, sa diváci môžu tešiť na 
novú českú komédiu Marka Najbrta 
Prezident Blaník, v  hlavnej úlohe so 
skvelým Markom Danielom. Príbeh 
filmu, nadväzujúceho na úspešný se-
riál Kancelář Blaník, sa odohráva na 
pozadí skutočných udalostí druhej 
priamej voľby prezidenta Českej re-
publiky. Vystupuje v ňom celý rad re-
álnych aktérov českého politického 
a spoločenského života. Pred touto 
projekciou budú uvedené i  víťazné 
snímky súťaže krátkych filmov V stre-
de Európy.  -bšl-

Febiofest aj u nás

Výstavu voskových figurín nájdete 
na prízemí Kežmarského hradu.

Občan: Viď foto
Kežmarok Mesto
Dobrý deň, oprava komuni-
kácií a chodníka Pod lesom 

Vaše názory
Listáreň

je naplánovaná v tomto roku, 
s predpokladom ukončenia naj-
neskôr do augusta 2018. Súčasťou 
je teda aj tento úsek. Hneď ako sa 
počasie ustáli a bude možné robiť 
stavebné práce začne sa realizo-
vať oprava.  S pozdravom
  Eva Kelbelová, MsÚ Kežmarok
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Základná škola – Grundschule,
Hradné námestie 38, Kežmarok

pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na

SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
v školskom roku 2018/2019, ktorý sa uskutoční

v dňoch 9. a 10. apríla 2018  
od 08:00 hod. do 16:00 hod.   

Milé deti, príďte medzi nás, aj vám sa splnia želania.
Treba si len priať. Získate nové vedomosti

a spoznáte nových kamarátov.

Naša škola ponúka:

K zápisu je potrebné priniesť:
rodný list dieťaťa, občiansky preukaz
zákonného zástupcu.

www.zshradnekk.edupage.org

Jazykové
kurzy,

projekty
a certifikátyVýučbu

cudzích jazykov 
od 1. ročníka

Bohatú
krúžkovú
činnosť

a činnosť
ŠKD

Vysokú
odbornosť
a kvalitné

vzdelávanie



pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na

SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
v školskom roku 2018/2019, ktorý sa uskutoční

v dňoch 9. a 10. apríla 2018  
od 08:00 hod. do 16:00 hod.   

Milé deti, príďte medzi nás, aj vám sa splnia želania.
Treba si len priať. Získate nové vedomosti

a spoznáte nových kamarátov.

Naša škola ponúka:

Základná škola s materskou školou
Nižná brána 8, Kežmarok

Predstavujeme vám modernú mestskú školu
všetko pre vás a vaše dieťa pod jednou strechou

Model modernej mestskej školy má charakter rodinnej školy, v ktorej umiestnite spolu všetky svoje deti  
už od predškolského veku. Škola vám zabezpečí ich celodenný program a starostlivosť ako

v dopoludňajšej vzdelávacej činnosti tak aj popoludní bez náročných presunov,
čím umožníme rodičom šetriť ich čas. Veľkou výhodou je možnosť navštevovania

odborov základnej umeleckej školy a jazykovej školy popoludní priamo v priestoroch školy.

Ponúkame:
• vzdelávanie detí od troch rokov v priestoroch materskej školy na škole
• zabezpečujeme logopedickú starostlivosť pre najmenších aj intenzívne formou prípravného logopedického ročníka pre 

deti v odklade školskej dochádzky
• učíme podľa nových výučbových programov, netradične, zážitkovo vo vynovených priestoroch a moderných učebniach
• ponúkame možnosť vzdelávania v triedach s programom pre mimoriadne nadané deti
• podporujeme zdravý životný štýl, týždenne tri hodiny telesnej a športovej výchovy
• výborne vybavený športový areál a tri telocvične, tartanová dráha, multifunkčné ihriská
• prinášame kvalitné jazykové vzdelávanie podľa modernej metodiky už od prvého ročníka
• úspešne sa zúčastňujeme súťaží a olympiád
• poskytujeme kvalitné zdravé stravovanie vo vlastnej školskej jedálni
• vytvárame priestor pre širokú paletu popoludňajších aktivít ako je školský klub detí, vysunuté pracovisko  

ZUŠ Petržalská (tanečný odbor) a jazykovej školy TARGET
• máme bohatú krúžkovú činnosť, pre najmenších futbalovú a hokejovú prípravku, gymnastiku, atletiku
• pre starších žiakov volejbal, futbal, florbal
• podporujeme moderné a netradičné športy a rôznorodé pohybové aktivity detí

Príď k nám!
Škola naša super je, učiť sa nám stále chce.
Preto nikdy neváhaj, do školy sa ponáhľaj.

Každé ráno zvonec zvoní,
malý žiačik hlavu kloní.

Nekloň hlavu žiačik bystrý, určite si si istý,
že do školy chodiť chceš.

Škola hrou povieš si, preto rýchlo utekaj,
do lavice sadni si.

Liana Strakulová

Naša úžasná škola
Nižná brána pekná je,
každý tu rád športuje.

Táto škola nemá chybu,
neodídeš bez pohybu.

Prichádzam tu každé ráno,
vždy jej poviem svoje áno.

Máš tu veľa príležitostí
zašportovať si do sýtosti.

Noemi Bernadeta Glodžáková
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„Čaká nás ďalšia etapa opráv 
chodníkov na Ulici Martina Lányi-
ho. Najprv však musíme uskutočniť  
výberové konanie na dodávateľa, 
pretože tieto práce nebudú robiť 
naše Verejnoprospešné služby,“ 
konštatovala vedúca oddelenia 
územného plánu, životného pros-
tredia a  stavebného poriadku Eva 
Kelbelová a  dodala, že  Verejno-
prospešné služby budú opravovať 
schody na Ul. Obrancov mieru a na 
Michalskej ulici, presne v tej časti, 
kde bolo minulý rok vymenené 
zábradlie. Zároveň  budú realizo-
vať mnohé ďalšie opravy.

Rekonštrukcia ciest
Výmena obrubníkov a  ob-

rusných vrstiev komunikácií sa 
v tomto roku uskutoční  na uliciach 
Kamenná baňa, Krvavé pole, Mu-
čeníkov, Lanškrounská, Petržalská, 
Obrancov mieru, Baštová - spodná 
časť, Komenského, Zochova, Pod 
lesom, Severná, v časti Kostolné-
ho námestia, v časti Dr. Alexan-
dra a Vyšný mlyn. Úplnou rekon-
štrukciou prejde ulica Trhovište, 
kde je plánovaná okrem opravy 
miestnej komunikácie  aj obnova 
chodníkov a  realizácia dažďovej 
kanalizácie. „Na Krvavom poli sme 
urobili aj rozsiahlejší výrub pre-
starnutej zelene.   Následne v  jar-
ných mesiacoch dôjde k  úprave 
zelených plôch a  výsadbe nižších 
kríkov, ktoré nebudú zasahovať do 
prechodového profilu chodníka 
a cesty, ako to bolo u zelene, ktorá 

bola odstránená,“ podotkla Kelbe-
lová.

Rozšírenie parkovísk
Rozšírenia parkoviska sa dočka-

jú na Košickej ulici a keďže je tam 
neprehľadná križovatka, upraví 
sa aj vodorovné a  zvislé doprav-
né značenie. Na ulici Vyšný mlyn 
prejde rekonštrukciou  nielen 
komunikácia, ale zruší sa priľahlý 
nefunkčný chodník a zrealizujú 
sa v  tom priestore plochy pre sta-
tickú dopravu. Verejnoprospešné 
služby budú realizovať aj úpravu 
chodníkov v Pradiarni. V  hornej 
časti boli minulý rok osadené ob-
rubníky a urobené  podkladové 
vrstvy chodníka, v tomto sa doplní 
dlažba a  úpravou prejde aj spod-
ný chodník. Dokončenia sa dočká 
ulička z  Hlavného námestia sme-
rom k súdu. 

Výstavba cyklochodníkov
Z  väčších investičných akcií, 

ktoré nás čakajú tento rok, bude 
výstavba cyklochodníkov - prie-
ťah mestom a  okolo historického 
jadra. Prieťah mestom by mal byť 
dokončený najneskôr do konca 
septembra. Rekonštrukciou prejde 
oplotenie kasární od Michalskej 
ulice. „V tomto období beží verejné 
obstarávanie na dodávateľa tých-
to prác. Následne v  rámci aktivity 
s  názvom Občania skrášľujú svoje 
mesto by sa mala urobiť estetizá-
cia oplotenia. Návrhy už boli pred-
ložené,“ uviedla vedúca oddelenia. 

Úprava lesoparku
Na úpravu čaká časť lesoparku, 

dokončené má byť detské ihrisko 
na sídlisku Juh. Ak budeme úspeš-
ní, k detskému ihrisku pribudne na 
Juhu multifunkčné ihrisko. Mesto 
požiada o  dotáciu na jeho reali-
záciu. Ďalšie ihrisko pribudne na 
Záhradnej ulici, doplní sa detské 
ihrisko na Martina Lányiho o nové 
prvky. „Mesto bolo úspešné v pro-
jekte zameranom na revitalizáciu 
vnútroblokov na sídlisku Sever. 
Tieto práce sa začnú realizovať tiež 
v  jarných mesiacoch,“ zdôraznila 
Kelbelová.

Most Sever
Dôležitou investičnou akciou je 

most na Severe. Podľa zmluvy mal 

byť dokončený do konca februára, 
ale druhý mesiac v roku bol veľmi 
studený, preto bolo nevyhnutné 
termín presunúť do konca mája. 
„Nemôžeme na dodávateľa tlačiť, 
pretože za takýchto poveternost-
ných podmienok sa nedá dodržať 
technologický postup, hlavne pri 
betonáži, čo by sa mohlo následne 
prejaviť na kvalite diela,“ uzavrela 
vedúca oddelenia.

Celkovo by v tomto roku malo 
mesto na stavebných prácach 
preinvestovať okolo 5 miliónov 
eur. V  štádiu projektovej prípra-
vy sú ďalšie rozsiahle investície, 
o  ktorých budeme informovať 
v ďalších číslach našich novín.

 
 Andrea Belošičová

Most na Severe bude hotový do konca mája.

Opravné budú chodníky aj cesty, pribudnú
parkovacie miesta

Hneď ako sa počasie umúdri, začne sa v mes-
te s  opravou miestnych komunikácií. Prvý 
chodník sa bude robiť na ulici Pod lesom.

V článku s názvom Iba jed-
no dieťa chýbalo do tisícky 
v  č. 2/2018 na strane 5 sme 
uviedli chybný údaj o  počte 
narodených detí v  kežmar-
skej nemocnici. Podľa zápisov 

v matrike sa v roku 2017 naro-
dilo 1 004 detí, z toho 13 dvoj-
čiat. To znamená že bolo 991 
pôrodov. Za chybu sa ospra-
vedlňujeme.

 Redakcia

„Medziročný pokles evido-
vanej miery nezamestnanosti 
predstavuje 5,09 percenta,“ 
uviedla riaditeľka odboru slu-
žieb zamestnanosti na Úrade 
práce, sociálnych vecí a rodi-
ny v Kežmarku Alena Krajčo-

vá. Počet uchádzačov o  za-
mestnanie bol k 31. 12. 2016 
presne 6 809 a k 31. 12. 2017 
je to číslo 5 106. Medziročný 
pokles počtu uchádzačov 
o zamestnanie je 1 703.

 -bel-

Oprava

Nezamestnaných ubúda
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku evidoval 

mieru nezamestnanosti k 31. decembru 2017 vo výške 15,44 
percenta. V roku 2016 to bolo k rovnakému dátumu 20,53 %.
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PROGRAM športových
klubov - marec 2018

V piatok 16. februára bol projektovým dňom na Gymnáziu P. O. Hviezdosla-
va v Kežmarku. Absolventi mohli navštíviť svoj bývalý „gympel“ a pozrieť si 
rôzne prezentácie bývalých absolventov nášho gymnázia. Každá učebňa 
bola venovaná inej oblasti spoločenského života: napríklad svetu financií, 
zdravotníctva, informatiky, športu, či verejnej správe. -mia-

Volejbal
Extraliga žien: podľa umiestnenia v konečnej tabuľke
10. 03. 2018 Kežmarok - Prešov 17.00

v prípade postupu
21. 03. 2018 Kežmarok - STRABAG Bratislava 18.00

Prípadný 4. zápas
28. 03. 2018 Kežmarok - STRABAG Bratislava 18.00
Juniorky:
24. 03. 2018 Kežmarok  -  Hnúšťa 11.00, 14.00

Žiačky:
24. 03. 2018  Kežmarok – Lendak 10.00, 12.00

ZŠ hradné námestie

Basketbal
II. liga  mužov
24. 03. 2018 Kežmarok -  Levoča 18.00

Žiaci
25. 03. 2018 Kežmarok- Humenné 11.00, 12.45  

Stolný tenis 
V. Liga muži
18. 03. 2018 Fortuna ,,C“ - Lesnica ,,A“ 14.00
IV. Liga mužov

25. 03. 2018 Fortuna ,,B“
-  Stará Ľubovňa/ Jakubany

10.00

I. liga mužov
17.03.2018 Kežmarok -  Kalinovo 10.00

Kežmarok - Rimavská Sobota                                        16.00
Hokejbal

Extraliga 
03. 03. 2018 Kežmarok - LG Bratislava 13.30
04. 03 .2018 Kežmarok - Ružinov Ba 13.30
24. 03. 2018 Kežmarok - JOKERIT Ba 13.30
25. 03. 2018 Kežmarok - Skalica 13.30
31. 03. 2018 Kežmarok - Třinec 13.30

Futbal mládež 
U 19  
31. 03. 2018 Kežmarok – FAM Poprad 14.00

Chcete sa dozvedieť dôležitú 
informáciu exkluzívne ako prví? 
Budete vedieť ako prví o meteoro-
logickej výstrahe, výnimočnom kul-
túrnom podujatí, významnej inves-
tičnej aktivite, dôležitej udalosti, či 
zásadnom rozhodnutí mestského 
zastupiteľstva. Stačí ak sa zadarmo 
zaregistrujete na www.kezmarok.sk 
a tieto informácie dostanete indivi-
duálne e-mailom skôr, než budú 
oficiálne zverejnené.

Služba sa nazýva „Email hlás-
nik“ a slúži pre vašu informovanosť 
o dianí v meste. Neskôr k  nej pri-
budne služba SMS hlásník - infor-
mácie dostanete  priamo na mobil.

Všetky zaregistrované e-ma-
ilové adresy budú každý mesiac 
zaradené do žrebovania o  5 vstu-
peniek na kultúrne podujatie, 
organizované Mestským kultúr-
nym strediskom.  

 -kia-

Email hlásnik

Koncom februára sa uskutočnilo okresné 
kolo 51. ročníka súťaže v prednese poézie a pró-
zy žien a dievčat pod názvom Vansovej Lomnič-
ka. Organizátormi udalosti sú Únia žien Sloven-
ska a  Mestské kultúrne stredisko. Na súťaži sa 
zúčastnilo 19 súťažiacich dievčat a žien rôznych 
vekových skupín: v 1. kategórii boli súťažiace vo 
veku 16 – 25 rokov. Tu sa s  postupom na kraj-
ské kolo súťaže umiestnili v próze Silvia Hladká 
a v poézii Dominika Ondo Eštoková, bez postu-

pu (vzhľadom k svojmu mladému veku do 18 ro-
kov) v próze zvíťazili Martina Tomalová a v poé-
zii Karin Majerčáková. V 2. kategórii vo vekovom 
rozpätí 25 – 40 rokov neboli žiadne súťažiace, 
a v poslednej kategórii nad 40 rokov predniesli 
všetky súťažiace poéziu, pričom na krajskú súťaž 
postúpila Sylvia Česanková, bez postupu boli 
tiež ocenené aj Darina Cveková a Marta Deveč-
ková. Všetkým víťazným súťažiacim srdečne gra-
tulujeme. Mária Trajčíková

Okresné kolo súťaže v prednese – Vansovej Lomnička

(podujatia sa uskutočnia v Mestskej športovej hale V. Jančeka)
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Na jar židovská obec slávila starožidovský 
sviatok Pesach, nazývaný aj Sviatkom nekva-
sených chlebov, ako pripomienku exodu Židov 
z  egyptského otroctva pod vedením Mojžiša. 
Najdôležitejším rituálom sviatku je tzv. pesa-
chový seder, sederová večera predstavujúca 
domácu liturgiu, ktorou sa začína rodinné slá-
venie sviatku. Slovo seder znamená poriadok 
alebo poradie. Poradie úkonov, ako nasledujú 
jeden za druhým, určuje knižôčka „Pesachová 
haggada“. Obsahuje texty aj s pokynmi, čo tre-
ba robiť, čo povedať. Sederová večera pozostá-
va zo 14 alebo 15 bodov, ale hlavné slávnostné 
jedlo je až desiaty bod v programe. Predchádza-
jú mu úkony ako požehnanie vína, umytie rúk, 
jedenie horkých bylín s nekvaseným chlebom 
a iných symbolických pokrmov, ktoré nezasýtia, 
ale pripomenú udalosti z Knihy Exodus o živote 
izraelských otrokov. 

Prejavy slávenia židovského sviatku Pesach 
sa v Kežmarku a okolí stretávali s prevládajúci-
mi kresťanskými tradíciami. V meste, okolitých 
mestečkách a  blízkych obciach tvorilo v  tom 
období majoritu nemecké obyvateľstvo. Nemci 
mali rovnako, ako popri nich žijúci Slováci, Ma-
ďari, Židia a iné národnosti, popri cirkevnej litur-
gii aj vlastné zvyky a tradície spojené so sláve-
ním Veľkej Noci, ktoré sa viazali predovšetkým 
k  Veľkonočnému pondelku. Žili nimi predo-
všetkým dospievajúce dievčatá a chlapci, ktorí 

sa už mohli  zúčastňovať na stretnutiach v tzv. 
Rockenstuben (výraz označoval pôvodne tzv. 
kúdeľné izby, kde sa v minulosti schádzali ženy 
a dievčatá počas zimného obdobia na priadky). 
Vo veľkonočný pondelok boli medzi takýchto 
chlapcov a dievčatá prijímaní noví členovia z ra-
dov žiakov posledného ročníka ľudovej školy. 
Dievčatá sa museli do tzv. Rockenstube „vkú-
pať“, čiže ich poriadne pooblievali a chlapci sa 
museli „vkúpiť“ zaplatením prípitku. Inak už od 
rána chlapci chodili po domoch, vytiahli dievča-
tá na dvor a poriadne ich pooblievali s vedrami 
plnými studenej vody. Okrem toho v neskorších 
doobedňajších hodinách oblial chlapec svoje 
vlastné dievča ružovou vodou (voňavkou), za 
čo ho ono počastovalo nielen niečím pod zub 
a pohárikom pálenky, ale darovalo mu aj písané 
veľkonočné vajíčko s pamätnými veršíkmi, kto-
ré sa vyškrabávali ostrým nožíčkom do vopred 
zafarbeného vajíčka. Večer dievčatá priniesli 
na spoločné posedenie v  tzv. Rockenstube na 
oplátku koláče a víno. Vo Veľkej Lomnici pokra-
čovala oblievačka aj v nasledujúci deň. V utorok 
ale už mohli oblievať aj dievčatá chlapcov, a tak 
sa na uliciach pred domami odohrávali zápasy 
s vedrami s vodou, kedy sa navzájom oblievali 
príslušníci oboch pohlaví.

Tieto tradície sa viazali hlavne na prostredie 
vidieka a menších mestečiek. V meste ako Kež-
marok máme len málo správ o  veľkonočných 

zvykoch z obdobia spred polovice 20. storočia. 
V  medzivojnovom období sa napr. udomácnil 
zvyk prevzatý z materských nemeckých oblas-
tí, schovávať deťom v  dome rôzne drobnosti 
(hlavne sladkosti), ktorých hľadanie predstavo-
valo pre deti príjemné spestrenie veľkonočnej 
nedele po návrate zo svätej omše. 

V dobách Kežmarského lýcea trávili v meste 
Veľkú noc aj študenti, ktorí si nemohli dovoliť 
cestovať na sviatky domov. V  Čiernej knihe lý-
cea, do ktorej sa zapisovali priestupky študen-
tov a  tresty za ne udelené, sa uvádza dnes už 
úsmevná historka. Študenti, ktorí ostali v mes-
te, sa počas sviatkov schádzali v krčme Koruna 
a  popíjali. Keď ich tam našiel pedel (školník), 
rozšafne ho pozvali, aby si s nimi vypil. Ten im 
pravdaže vynadal, keďže študenti nemali čo se-
dieť v krčme. Oni ho na oplátku obliali. Za trest 
si užili 24-hodinový karcer (školské väzenie). 
Aj takúto úsmevnú podobu mala v  minulosti 
Veľká noc v Kežmarku. 

 Marta Kučerová,
 Múzeum v Kežmarku

Mesto Kežmarok je sídlom 
Oblastnej organizácie cestov-
ného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny 
a  jedným z  jej zakladajúcich 
členov, ktorá využíva elektro-
nickú komunikáciu a moderné 
trendy v  marketingu s cieľom 
osloviť čo najširšiu škálu poten-
ciálnych návštevníkov regiónu. 
Rast záujmu o  región a  mesto 
Kežmarok z  roka na rok rastie, 
o  čom svedčia nárasty počtu 
prenocovaní a  tržby za preno-
covania.

Nevynechávame ani tradič-
né formy prezentácie, ktoré 
majú svoje stále miesto v port-

fóliu propagačných nástrojov. 
Kežmarok sa bude v spolupráci 
ostatnými členmi v  roku 2018 
prezentovať na tradičných vý-
stavách a  veľtrhoch cestovné-
ho ruchu v  Európe. V  ja nuári 
tomu tak bolo na výstave GO 
REGIONTOUR Brno a ITF Slo-
vakiatour v Bratislave, kde bola 
výrazne prezentovaná pamiat-
ka UNESCO – drevený arti-
kulárny kostol. Vo februári sa 
naši zástupcovia zúčastnili na 
Holiday World Praha. V najbliž-
ších mesiacoch sa ukážeme na 
UTAZAS v Budapešti a  GLOBE 
v poľských Katowiciach. Ne-

mecky hovoriacich turistov si 
budeme získavať v  júni v ne-
meckom Kolíne. 

 Gabriela Bodnárová,
 výkonná riaditeľka
 OOCR TSP

Propagácia mesta Kežmarok v roku 2018
v zahraničí bude intenzívnejšia

Veľká noc a ako sa oblievalo u nás v minulosti

Obdobie Veľkej noci patrí k najvýznamnejším sviatkom nielen kresťanského cir-
kevného roka. Do druhej svetovej vojny žila v Kežmarku, ale aj okolitých obciach 
významná židovská minorita (Huncovce, Slovenská Ves). V tomto roku oslávime 
veľkonočné sviatky od 30. marca do 2. apríla.
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„Byť tvorivým, znamená cítiť 
sa vždy na začiatku. Vziať na seba 
riziko nepodarkov je predpoklad, 
aby sa človeku raz niečo podarilo“. 
Tieto slová z úst Marty Perignátho-
vej, riaditeľky Strednej umeleckej 
školy v  Kežmarku otvorili výnimoč-
né slávnostné zhromaždenie. Jeho 
významnou časťou bolo vyhod-
notenie súťaže o  najkrajší grafic-
ký návrh ponožiek, ktorý vypísala 
firma Tatrasvit Svit - SOCKS, a. s., 
Svit. Súťaže sa zúčastnilo spolu 27 
žiakov, z  ktorých si dve žiačky štvr-
tého ročníka v  odbore propagačné 
výtvarníctvo Miroslava Sivačková 
a Katarína Benková prevzali oce-
nenia v podobe finančnej odmeny 
a reálne zhotovených ponožiek 
podľa vlastného návrhu a priamo 
z rúk predstavených firmy - výkon-
ného riaditeľa Dušana Repaského 
a asistenta obchodného riaditeľa 
Petra Antala. Poďakovanie a  uzna-
nie bolo vyslovené aj pedagógom 
Jozefovi Česlovi a Milade Kotorovej, 

pod vedením ktorých žiaci praco-
vali.

Zúčastnení hostia, ktorí mali 
možnosť pozrieť si výstavu návrhov 
ponožiek ako aj fotografie z mobilít 
žiakov z Cypru a z  Krakowa, vyslo-
vili prácam všetkých žiakov a škole 
mnoho pochvál.

Aj v minulom roku sa škola uchá-
dzala o  európske projekty. V  rámci 
projektu Erasmus+ 2017 získala 
grant vo výške 28 989 eur, vďaka kto-
rému sa vybraní žiaci školy zúčastnili 
odborných stáží v zahraničí.

Ďalšia skupina žiakov z  odboru 
fotografický dizajn sa učila v  Kra-
kowskej umeleckej škole vnímať 
a  vytvárať kompozíciu, poznávať 
technologickú, interiérovú a kon-
cepčnú fotografiu, módnu fotogra-
fiu a gumotlač, čo je špeciálny druh 
spracovania fotografie, fotili zátišie, 
nočný Krakow a mestský život.

Zástupcovia miestnej samosprá-
vy viceprimátor Miroslav Perignáth 
a prednosta mestského úradu Karol 

Gurka, vyslovili slová uznania a vďa-
ky Strednej umeleckej škole, že šíri 
dobré meno školy a mesta v regióne 
aj v Európe. Slová vďaky odzneli aj  
riaditeľke školy Marte Perignáthovej, 

ako aj pedagógom, pod vedením 
ktorých žiaci pracovali. Čo všetko 
videli a čo sa naučili je zverejnené aj 
na webovej i  facebookovej stránke 
školy. SUŠ Kežmarok

Škola nechce zaostávať ani 
v  ďalšom zvyšovaní odbornosti 
učiteľov nemčiny, a  tak úzko spo-
lupracuje s  Goetheho inštitútom 
v  Bratislave či Štátnym pedagogic-
kým ústavom. Na to, aby učitelia 
nemčiny napredovali aj po osob-
nostnej stránke, umožňujeme im 
priebežne sa zdokonaľovať priamo 
v Nemecku. V nedávnych týždňoch 
absolvovala štipendijný pobyt na 
Goetheho inštitúte v Schwäbische 
Hall Mgr. Belejkaničová, pre ktorú 

bol tento jazykový kurz určitou vý-
zvou a šancou spoznať každodenný 
život obyvateľov spolkovej krajiny 
Baden-Württemberg, ich zvyky 
v  predvianočnom období a  zažiť 
niečo nové. Na dva týždne sa vráti-
la do študentských čias, zasadla do 
školskej lavice, ubytovala sa v  štu-
dentskom domove, stravovala sa 
v  menze a  stretávala sa s  novými 
„spolužiakmi“, ktorí pricestovali do 
tohto malebného historického mes-
tečka zo 42 krajín z celého sveta. 

Na úvod prešli vstupným 
testom, na základe ktorého ich 
zaradili do skupín podľa úrovne 
ovládania nemeckého jazyka. Dva 
týždne intenzívneho jazykového 
tréningu prispeli nielen k zdokona-
leniu jazykových kompetencií, ale 
aj k rozšíreniu poznatkov o Nemec-
ku. Počas kurzu sa venovali každej 
oblasti – slovnej zásobe, gramatike, 
počúvaniu, písaniu a  konverzácii. 
Počas celého dňa bola k  dispozícii 
knižnica – Mediothek, vybavená 

množstvom študijného materiálu, 
časopismi, DVD, PC s  prístupom 
na internet. Dopoludnia sa o  nich 
starali špičkoví lektori a  v  popo-
ludňajších hodinách bol pre nich 
pripravený pestrý program, ktorý 
bol zostavený tak, aby sa navzájom 
zoznámili, spoznali ľudí, ktorí spo-
lupracujú s  Goetheho inštitútom, 
uvideli čo najviac z pamätihodností 
mesta a jeho okolia. 

V  mene školy ďakujeme Judite 
Kubincovej a celému Goetheho in-
štitútu v  Bratislave za spoluprácu 
a  ponuky, ktoré zvyšujú odbornú 
úroveň našich pedagógov. 

 ZŠ Grundschule

Učitelia Grundschule na študijnom pobyte

Na slávnostnom zhromaždení boli ocenené dve študentky propa-
gačného výtvarníctva.

Prepájanie teórie a praxe
v slovenskom 
aj európskom zmysle

Základná škola – Grundschule v Kežmarku je jednou z piatich škôl na Slovensku s vyučovaním 
jazyka nemeckej národnostnej menšiny. Všetky ostatné predmety sa vyučujú ako v bežných ško-
lách, ale na nemčinu sa tu kladie oveľa väčší dôraz.

Stredná umelecká škola v Kežmarku dlhodobo spolupracuje s fir-
mami doma aj v zahraničí, aby žiaci mohli pracovať v odborných ko-
lektívoch v praxi a získavať know-how potrebné pre ich odborný rast. 
Škola je vďaka dlhodobej medzinárodnej spolupráci vlajkovou loďou 
východoslovenského regiónu vo vzdelávaní v európskom zmysle.

Vo štvrtok 22. februára mali v  SOŠ Garbiarska deň otvorených dverí. 
V dielňach na Tvarožnianskej ulici si mohli návštevníci, ale najmä žiaci 
deviatych ročníkov pozrieť najmodernejšie  prístrojové vybavenie, ktoré 
škola kúpila v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok schvále-
ného vládou SR. -mia-
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Oheň je pre les veľkým nebezpečenstvom, 
lebo poškodzuje jednotlivé stromy aj celé 
porasty nielen mechanicky, ale aj fyziologic-
ky. Okrem samotných stromov a  dreva, ničí 
aj všetky ostatné zložky lesného ekosystému 
- pôdu, opadnuté lístie - hrabanku a všetky 
rastliny a živočíchy, ktoré zasiahne.

Tieto požiare sú nebezpeč-
nejšie aj preto, lebo sa často 
vyskytujú na lokalitách neprí-
stupných pre hasičskú tech-
niku, s  nedostatočnými, resp. 
nevhodnými zdrojmi vody pre 
hasenie, vyžadujú si enormné 
nasadenie počtu ľudí, špeci-
álnej hasičskej a niekedy i le-
teckej techniky. Pri požiaroch 
lesov vznikajú priame i nepria-
me škody. 

Priame škody súvisia so zne-
hodnotením živých stromov, 
spracovanej i nespracovanej 
drevnej hmoty, stratou prí-
rastku alebo zhoršením kvali-

ty drevnej suroviny. Nepriame 
škody vznikajú nástupom ďal-
ších druhotných škodcov, ako 
aj zvýšením nákladov na od-
straňovanie následkov požiaru. 
Navyše, lesné požiare predsta-
vujú reálnu hrozbu ohrozenia 
ľudských životov a spôsobu-
jú ekologickú a ekonomickú 
ujmu na sídlach a priľahlých 
urbanizovaných priestoroch. 
Práve tým, že pri požiari do-
chádza k poruche všetkých 
zložiek biocenózy, je návrat 
k pôvodnému stavu mimoriad-
ne zložitý. 

Štatistiky za rok 2017 nám 

hovoria, že v Prešovskom kraji 
vzniklo viac ako 20 požiarov 
lesa. Najhoršie mesiace z  hľa-
diska požiarovosti boli marec 
a apríl. 

A preto ochrana lesov pred 
požiarmi nesmie byť len po-
vinnosťou majiteľov, užívate-
ľov lesov, hasičov a ostatných 
zainteresovaných orgánov, 
ale musí sa stať záležitosťou 
všetkých občanov a návštevní-
kov lesov. Záleží nám na tom, 
aby tento rok bolo požiarov 
v  lesoch čo najmenej a aby sa 

neničila flóra ani fauna našich 
lesov. 

Do budúcnosti je potrebné 
dosiahnuť stav, aby pre širo-
kú verejnosť bolo samozrej-
mosťou dodržiavanie zákazu 
vypaľovania tráv a suchých 
porastov, zakladania ohňov 
v prírode mimo určených miest 
a zákazu fajčenia a používania 
otvoreného ohňa.

 
 Jana Kolodzejová,
 odd. požiarnej prevencie
 OR HaZZ v Kežmarku

Najdôležitejšie opatrenie CO

Chráňme naše lesy pred ohňom.

Nech máme les bez ohňa

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva nasledovnými signálmi:

V  meste Kežmarok je vybudovaná va-
rovacia sieť civilnej ochrany. Pozostáva zo 
šiestich elektronických sirén. V meste Kež-
marok bude v roku 2018 hlasité preskúša-
nie prevádzkyschopnosti systému varo-
vania elektronických sirén vykonané 9. 3. 
2018, 8. 6. 2018 a 14. 12. 2018. 

Varovanie obyvateľstva  je jedno z naj-
dôležitejších opatrení civilnej ochrany. Je 
vykonávané  varovnými signálmi  uskutoč-
ňovanými prostredníctvom sirén a doplne-
né hovorenou informáciou.

 Zvuk sirény znamená  vždy  nejaké ne-
bezpečenstvo. Upozorňuje  obyvateľov 

na to, že  môže dôjsť alebo už došlo k mi-
moriadnej udalosti, ktorá ohrozuje životy 
a zdravie občanov, majetok a životné pro-
stredie.  

 Mesto Kežmarok
 Úsek: Civilná ochrana

Názov signálu Tón „hovorené slovo“
Povodeň Šesťminútový stály tón sirény „pozor, ohrozenie vodou“ 3x na konci varovného signálu 

Požiar Dvojminútový kolísavý tón sirény „pozor, ohrozenie požiarom“ 3x na konci varovného signálu

Ohrozenie čpavkom Dvojminútový kolísavý tón sirény „pozor, ohrozenie čpavkom“ 3x na konci varovného signálu

Ohrozenie chlórom Dvojminútový kolísavý tón sirény „pozor, ohrozenie chlórom“ 3x na konci varovného signálu

Chemický poplach Dvojminútový kolísavý tón sirény „pozor, chemické ohrozenie“ 3x na konci varovného signálu

Radiačný poplach Dvojminútový kolísavý tón sirény „pozor, radiačné ohrozenie“ 3x na konci varovného signálu

Vzdušný poplach Dvojminútový kolísavý tón sirény „pozor, vzdušný poplach“ 3x na konci varovného signálu

Všeobecné ohrozenie Dvojminútový kolísavý tón sirény -------------------

Všeobecné ukončenie Dvojminútový stály tón sirény -------------------

Koniec ohrozenia Dvojminútový stály tón sirény „pozor, koniec ohrozenia“ 3x na konci varovného signálu  

Skúška sirén Dvojminútový stály tón sirény
„pozor skúška sirén“ 3x na začiatku varovného signálu 
„koniec skúšky sirén“ 3x na konci varovného signálu



KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ 21

rozhovor

Ako dlho funguje občianske 
združenie Spokojná žena, kto ho 
založil a prečo vzniklo?

Keď sa povie, že na začiatku bol 
sen, tak pre Spokojnú ženu to platí 
na sto percent. Približne pred 2 rok-
mi sa mi v noci prisnil veľmi živý sen, 
v ktorom som pred očami videla 
veľký nápis www.spokojnazena.sk. 
Priznám sa, že som vôbec netušila, 
čo to znamená. Každopádne ten sen 
bol taký živý, že som ho nemohla len 
tak pustiť z hlavy.  A tak som zaregis-
trovala internetovú doménu, vytvo-
rila profil na sociálnej sieti a postup-
ne hľadala cestu, ako ideu tohto sna 
naplniť. Časom som na spoluprácu 
oslovila Soňu Špinerovú, ktorú vte-
dy ešte nie celkom jasná myšlienka 
spokojnej ženy oslovila, a tak sme 
v decembri 2016 založili občianske 
združenie Spokojná žena. Zaklada-
júcimi členkami som ja, Soňa Špi-
nerová a naše dcéry Petra a Natália. 
Neskôr s nami začala aktívne spolu-
pracovať Monika Hlinková. A odpo-
veď na otázku prečo naše občianske 
združenie vzniklo je asi takáto – aby 
spájalo ľudí, ktorí sa chcú rozvíjať, 
aktívne stretávať a pomáhať iným 
ako aj sebe navzájom. 

V akých oblastiach sa snažíte 
presadiť a možno aj pomôcť ľu-
ďom? Kto všetko zo známych ľudí 
na Slovensku alebo v zahraničí 
s vami sympatizuje a pomáha 
vám, napríklad aktívnou účasťou 
na vašich podujatiach?

Myslíme si, že každá žena je výni-
močná a jedinečná, no nie každá si 
to aj uvedomuje. Občas sa na ceste 
životom kdesi stratia, nedôverujú si 
a zabúdajú na seba. Dnešná doba 
je veľmi rýchla. Ženy toho dokážu 
stihnúť veľmi veľa, no na to, aby 
boli spokojné, by nemali zabúdať na 
seba, na svoje záľuby či potreby. Je 
dôležité nájsť si na nich čas, dopriať 
si relax alebo iné potešenie. A práve 

preto organizujeme rôzne semináre, 
školenia, workshopy a iné podujatia 
v oblasti vzdelávania, rozvoja finanč-
nej gramotnosti, osobného rozvoja, 
rozvoja talentov, športu a efektívne-
ho trávenia voľného času. Pri väčších 
podujatiach sa usilujeme o to, aby 
výťažok z nich pomohol tým, ktorí to 
potrebujú. Zatiaľ sú to najmä rodiny 
s hendikepovanými detičkami.

Je úžasné, že od nášho vzni-
ku stretávame množstvo skvelých 
a inšpiratívnych ľudí. Napriek tomu, 
že aktívne fungujeme len rok, mali 
sme možnosť zorganizovať veľmi 
úspešné podujatia napríklad s Pet-
rom Urbancom, Jánom Dubničkom, 
Marcelou Hrubošovou, Pavlom Hira-
xom Baričákom, Jánom Hubinským 
či Evou Černou. 

Viem, že tento rok pripravuje-
te viac podujatí práve v Kežmar-
ku. Je to tým, že ste Kežmarčanka 
a vidíte potrebu rozvoja osobnos-
ti v našom meste? Aké akcie tu 
plánujete najbližšie?

Od začiatku sme si povedali, 
že naše aktivity budeme smerovať 
hlavne do Podtatranského regiónu 
-  Popradu, Kežmarku a okolia. V Kež-
marku máme množstvo známych, 
rodinu, chodili sme tu na stredné 
školy. Stretávame sa tu s ochotou 
a výbornými podmienkami na spo-
luprácu. Náš úplne prvý workshop 
bol v kaviarni KLEE lounge cafe. Keď 
sme hľadali vhodné priestory pre 
prvú väčšiu prednášku, okrem iných 
sme oslovili aj riaditeľku hotela 
Hviezdoslav Sylviu  Holopovú. Vďa-
ka jej ústretovosti a profesionalite 
odvtedy v prekrásnom prostredí ich 
hotela organizujeme väčšie pred-
nášky a stretnutia so zaujímavými 
osobnosťami. Rovnako výborná je 
naša spolupráca s Centrom voľného 
času, kde organizujeme zväčša raz 
mesačne kreatívne workshopy. 

Vo februári sme pripravili bene-

fičné podujatie s názvom Hýbme sa 
s Marošom Molnárom. Bolo to špor-
tové popoludnie v ZŠ Nižná brána, 
kde sme mali možnosť pod vedením 
profesionálnych trénerov - Maroša 
Molnára a jeho manželky zacvičiť si 
crossfit, jumping alebo jogu. Vďa-
ka sponzorom bolo pre všetkých 
účastníkov pripravené zdravé ob-

čerstvenie a pitný režim. Keďže išlo 
o benefičné podujatie, odovzdali 
sme sponzorské dary aj dvom ro-
dinám z Kežmarku, ktoré sa starajú 
o hendikepované detičky. 

Máme radosť z toho, že okruh na-
šich priaznivcov sa rozrastá a tešíme 
sa na všetky naše ďalšie spoločné 
stretnutia. -rea-

Najprv bol sen, potom prišlo jeho preklopenie do reality

Rozvoj osobnosti sa v súčasnej dobe skloňu-
je čoraz častejšie. A práve tomuto fenomé-
nu sa venuje občianske združenie Spokojná 
žena. O tom ako vzniklo, ale aj o všeličom 
inom sme sa porozprávali s jeho spoluzakla-
dateľkou Kežmarčankou Andreou Benkovou.

FIRST MOMENT 2018 do konca marca.
Zakúpte si zájazd už teraz!

Využite zľavy a akciové detské ceny.
Pri objednaní zájazdu postačí zaplatiť zálohu.

V našej cestovnej agentúre Vám pripravíme ponuky podľa 
požiadaviek. Môžete si vybrať z ponúk všetkých sloven-

ských i zahraničných cestovných kancelárii bez navýšenia 
cien. U nás nájdete stovky ponúk na poznávacie i pobytové 

zájazdy, plavby a exotické dovolenky.

Na seminári J. Hubinského. Andrea Benková je vpravo.
 Foto: Archív A. Benkovej
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Bežecké lyžovanie sa v posledných rokoch 
teší čoraz väčšej obľube. Mnohí bežkári cho-
dievajú do Veľkej Lomnice, či na Štrbské Pleso. 
Chceli sme túto možnosť ponúknuť Kežmar-
čanom a návštevníkom v domácom prostredí. 
Iniciátorom myšlienky bolo oddelenie komuni-
kácie, propagácie a regionálneho rozvoja, v spo-
lupráci s o.z. SPORT-M Academy. Do projektu sa 
ochotne pridalo oddelenie školstva, mládeže 
a športu a podporilo ju vedenie mesta.    

Verejnosť môže lyžovať na ideálne rovnom 
povrchu bez poplatku. Počas pracovného týž-
dňa je trať prístupná od 9.00 do 17.00 h a cez 
víkendy od 7.30 do 17.00 h. Nadšenci si môžu 
vyskúšať klasickú stopu, ale aj korčuliarsku me-
tódu. V prípade väčšieho záujmu sprístupníme 
areál tiež vo večerných hodinách s využitím 
umelého osvetlenia. Za túto službu sme zvažo-
vali zaviesť mierny poplatok.

Potešilo nás, že sa už do myšlienky zapojil 
tréner lyžiarskeho oddielu MŠK Martin Traj-
čík. Bez dlhých rečí a s ochotou byť bezplatne 
k dispozícií pre úplných začiatočníkov sa s pro-
jektom zžil. Prví záujemcovia sa na 400-metro-
vý okruh na novom štadióne vydali v nedeľu 
4. februára. Pridali by ste sa, ale nemáte výba-
vu? Nevadí... Môžete si ju rezervovať cez Mar-
tina na 0944 075 395. Hor sa na lyže, priatelia!

 Zuzana Šlosárová

Lyžovanie na futbalovom štadióne? A prečo nie

Pomysleli ste si niekedy, že by sa na futbalovom štadióne 
mohlo lyžovať? Verte, dá sa to a dokonca zadarmo! Začiat-
kom februára nám Perinbaba aj v Kežmarku dožičila asi 20 
centimetrov nového snehu a futbalový štadión našiel netra-
dičné zimné využitie. Konkrétne, atletická dráha sa preme-
nila na bežecký lyžiarsky okruh.

Univerziáda, čiže Svetové študentské hry 
alebo Svetové univerzitné hry je vysoko-
školské medzinárodné športové podujatie, 
akousi olympiádou pre vysokoškolských 
študentov. Koná sa každé dva roky, a to vždy 
v  nepárnych rokoch, čiže vtedy, keď nie je 
olympiáda (tá sa koná v  rokoch párnych). 
Je rozdelená, rovnako ako olympiáda, na let-
nú a zimnú, tá úplne prvá bola v roku 1959 
v  Turíne (letná), tá posledná v  roku 2015 
v  Gwang-ču (letná) a  v  Granade, na Štrb-
skom Plese a v Osrblí (zimná). Na Slovensku 
sme svetovú Univerziádu hostili už viackrát, 
v roku 1987 Štrbské Pleso a v roku 1999 Po-
prad. Hlavným organizátorom hier je Medzi-
národná federácia vysokoškolského športu 
(International University Sports Federation - 
FISU). Pre súťažiacich platí vekové obmedze-
nie do 26 rokov a dôležitá je ich akademická 
príslušnosť. Názov je kombináciou slov „uni-

verzita“ a „olympiáda“. No a  5. február bol 
dňom, kedy mal na slovenskej univerziáde 
svoj súťažný deň aj tanečný šport.

Súťažilo sa vo všetkých troch disciplínach, 
a  to v  štandardných, latinsko-amerických 
i desiatich tancoch. Úplne najúspešnejším 
slovenským vysokoškolským tanečným pá-
rom sa stali Kežmarčanka Kristínka Bajusová 
so svojím tanečným partnerom Slavomí-
rom Nálepkom z Tanečného centra Fortuna 
Poprad. Na súťaži v  zmysle pravidiel repre-
zentovali svoju „Alma mater“, konkrétne 
Filozofickú fakultu a  Fakultu manažmentu 
Prešovskej univerzity v Prešove. A ako si po-
čínali?

V štandardných tancoch nenašli premoži-
teľa a zvíťazili. V latinsko-amerických tancoch 
si potom vybojovali strieborné medaily. No 
a v celkovom súčte desiatich tancov si opäť 
odniesli kovy najcennejšie – zlaté medaily. 
Dve zlaté a jedna strieborná medaila z troch 
súťažných disciplín – to hovorí za všetko. 

 Peter Pastorek,
 prezident TC Fortuna 

 Poprad

Od 5. do 9. februára sa na Technickej Univerzite vo Zvolene 
konala Zimná Univerziáda Slovenskej republiky 2018.

Fortuňáci víťazmi slovenskej zimnej Univerziády

Bežecké lyžovanie je vhodné pre všetky vekové skupiny.

Na zimnej univerziáde dominovali Kežmarčania.
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inzercia, spomienky

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko bez 
Teba byť, láska však smrťou nekončí, v na-
šich srdciach budete stále žiť. Dňa 4. januá-
ra sme si pripomenuli 19. výročie smrti na-
šej mamky Anny Lachovej. 

Dňa 16. marca uply-
nie 18 rokov od smrti 
našej babky Márie Špal-
dovej.

Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej spolu s  nami ti-
chú spomienku.

 Smútiaca rodina

Dňa 24. januára uply-
nulo 10 rokov, čo nás 
navždy opustila naša 
mama, babka a  prabab-
ka Mária Poláková.

Dňa 19. februára sme 
si  pri-

pomenuli 35. výročie 
smrti otca a dedka Jána 
Poláka.

 S láskou a úctou 
 spomínajú deti, 
 vnúčatá a pravnúčatá. 

Dňa 14. februára sme 
si pripomenuli tretie výro-
čie, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, 
ocko, dedko a pradedko 
Ján Bachleda. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku. 

 S láskou a úctou spomína
  manželka,  dcéra, synovia, vnuci vnučka 

 a pravnuci.

Prestalo srdce tĺcť, 
prestali sa ústa smiať.

Budeme, drahý náš 
ocko, na Teba stále s lás-
kou a úctou spomínať.

Dňa 1. marca si pripo-
menieme prvé výročie 

odchodu do večnosti nášho drahého man-
žela, ocka, dedka, svokra a brata Andreja 
Bieľaka.

 S láskou na Teba spomína
 smútiaca rodina.

„Pane, stala sa vôľa 
Tvoja, zhasli oči, ktoré 
nám boli tak drahé, do-
tĺklo slabé srdce, ktoré 
sme mali tak radi, stuhli 
ruky, ktoré pre nás tak 
pilne pracovali.“

Štrnásteho februára uplynulo 10 rokov 
od úmrtia nášho drahého manžela, otca, 
svokra a dedka Štefana Kurica, dlhoročné-
ho učiteľa v Kežmarku. 

 Tí, ktorí ste ho
 poznali, venujte 

 mu tichú
 spomienku.

Všetko odchá-
dza, láska ostáva.

Šiesteho marca 

uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil Igor 
Dlugolinský.

 S láskou v srdci
 naňho spomína  manželka, syn s  rodinou 

 a spomínajúca  rodina a priatelia.

Čas plynie, ale smútok ostáva. V  našich 
srdciach si stále s nami.

Dňa 15. februára uply-
nulo 21 rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý 
ocko, svokor, ópapa Šte-
fan Kiss.

 S láskou a úctou 
 spomínajú dcéry s rodinami.

Len ten, kto stratil, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.

Dňa 17. marca si pri-
pomíname druhé výro-
čie, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, 
otec, dedko, svokor La-
dislav Brutovský.

 S láskou na neho spomína a za tichú 
 spomienku ostatným ďakuje celá rodina.

Dňa 3. marca sme si 
pripomenuli prvé výro-
čie, čo nás opustil náš 
milovaný manžel, otec, 
dedko a svokor Martin 

Oravec. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

 S láskou a úctou spomína manželka 
 a synovia Marcel a Martin s rodinami.

Dňa 31. marca uply-
nulo 28 rokov, kedy nás 
opustil náš manžel, otec 
a dedko Ján Čarnogur-
ský. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spo-
mienku. 

 S láskou a úctou  spomína manželka
 Mária, dcéry Alena, Anna, Jana, Marcela 

 s rodinami a syn Ján s rodinou.

Spomienky

Riadková inzercia
•  Darujem stavebnú unimobunku za od-

voz. T. č. 0903 900 743.

•  Firma PMS-Group hľadá zváračov: ROZ, 
MAG, TIG, elektrikárov, murárov, zámoč-
níkov – zváračov. Podmienkou je zák-
ladná znalosť nemeckého jazyka. Prá-
ca v  Nemecku. T. č. +421  949  780  381, 
+421 949 554 891 (Hovančák Dušan).

•  Predám konzumné zemiaky.
 30 kg balenie za 12 €. T. č. 0911 551 182.

Gen.Štefánika 27
Kežmarok

www.superstrava.sk
info@superstrava.sk
Po - Pi : 9:00 - 17:00

Po predložení tohto KUPÓNU

na CELÝ nákup

zľava 10%

Ďakujem primárovi Petrovi Bártovi 
z ODCH Kežmarok a kolektívu za ľudský 
prístup k môjmu bratovi Antonovi 
Ničpánovi. Veľmi si to vážime.

 Margita Kraváriková

Poďakovanie
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Spravidla od inštruktora závisí prezentá-
cia karate - či ide o šport, bojové umenie, 
metódu duchovného rozvoja, relaxačné 
cvičenia, pohybové a  dýchacie cvičenia 
a  podobne. Kolískou karate je japonská 
Okinawa. Ryukiu je najväčším ostrovom 

súostrovia, nachádza sa v Tichom oceáne. 
Shorin ryu Karate pochádza práve z  tejto 
oblasti. V roku 2017 začal výcvik tohto štýlu 
bojového umenia aj na Slovensku. 

Slovenská federácia je členom rozvet-
venej celosvetovej organizácie Shorin ryu 

Karate. Tento štýl je špecifický tým, že až 
do dosiahnutia určitého vzdelávacieho 
stupňa sa cvičí ako bezkontaktné bojové 
umenie. Cvičenci – žiaci na Slovensku - sa 
zdokonaľujú v koordinácii tela a ducha, sú 
vedení k disciplíne a zdravému životnému 
štýlu. Učia sa bojovým sebaobranným tak-
tikám a aktívnej obrane. Po dosiahnutí ur-
čených technických stupňov sa zúčastňujú 
medzinárodných súťaží a podujatí. 

Shorin ryu Karate je vhodné pre deti, 
mládež a  dospelých a  hlavne pre tých, 
ktorí sa chystajú na profesionálnu dráhu 
vojaka, policajta, pracovníka iných bez-
pečnostných služieb (colníci, justičná stráž, 
SBS a pod.). Samozrejme, je vhodné aj pre 
tých, ktorí sa chcú vedieť účinne a efektív-
ne brániť a rozvíjať svoje telesné a duševné 
schopnosti. 

V Kežmarku bol otvorený krúžok Shorin 
ryu Karate v septembri 2017 na Základnej 
škole Dr. Fischera. Šestnásteho januára sa 
uskutočnili historicky prvé skúšky štýlu 
Shorin ryu Karate v Kežmarku.

 Jozef Marhefka,
 podpredseda Shorin ryu 

 Karate na Slovensku

Na turnaj prijali pozvanie družstvá: FK Po-
prad U12, FK NOVES Spišská Nová Ves U12, 
FAMT Prešov, ŠK ODEVA Lipany a Tatran Ľubi-
ca. Všetkých šesť tímov si to rozdalo systémom 
každý s  každým. Každé družstvo odohralo 
5 zápasov po 20 minút. Po dramatických zá-
poleniach a  pomerne vyrovnaných zápasoch 
vyhralo s  12 bodmi domáce družstvo 1. MFK 
Kežmarok, na druhom mieste skončilo druž-
stvo FK NOVES Spišská Nová Ves s 9 bodmi, na 
treťom FK Poprad - 7 bodov, na štvrtom FAMT 
Prešov – 7 bodov, na piatom ODEVA Lipany 
– 6 bodov, na šiestom Tatran Ľubica – 3 body. 

Teší nás skutočnosť, že na turnaji sme mali 
družstvo s  najnižším vekovým priemerom, 
prezentovali sa vyrovnanými kvalitnými her-
nými výkonmi a dokázali sme zdolať družstvá 
aj z prvej ligy. 

1. MFK reprezentovali: Jakub Krempaský, 
René Dinda, Annamária Labudová, Sebastián 

Duda, Matej Melikant, Filip Hanečák, Jakub 
Ilenčík, Marcel Madeja, Peter Irha, Alex Koval-
čík, Šimon Hanečák, Ján Zgraja, Michal Pitoňák 
a Oliver Heldák. 

Výsledky a góly 1. MFK Kežmarok (KK): 
KK – TATRAN Ľubica
  3:1 Filip Hanečák,
  Kovalčík, Ilenčík
KK – FK Poprad  1:0 Filip Hanečák
KK – FK Spišská Nová Ves 
  2:1 Melikant,
  Filip Hanečák
KK – ODEVA Lipany  1:2 Filip Hanečák
KK – FAMT Prešov 1:0 Filip Hanečák

Počas turnaja panovala v hľadisku výborná 
športová atmosféra, ktorú vytvorili rodičia hrá-
čov. Ďakujeme za podporu. 

 Ladislav Melikant, tréner

Víťazný turnaj v Kežmarku

Na konci januára sme v športovej hale Focus+ zorganizovali fut-
balový turnaj mladších žiakov. K jeho úspešnému zvládnutiu po-
mohlo Mesto Kežmarok, MŠK Kežmarok, CVČ Kežmarok, Žaneta 
Matalíková, Marián Pirhala Focus+ a Miroslav Krupka KKFOL. 

 Futbalový turnaj mladších žiakov sa konal v športovej hale Focus+.

Prvé skúšky štýlu Shorin ryu Karate v Kežmarku

V súčasnej dobe počet ľudí, ktorí praktizujú bojové umenia vo 
svete, predstavuje asi 140 miliónov. Po mnoho rokov sa karate 
vymyká jasnej definícii toho, čo v podstate je. 

Nové bojové umenie u nás
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Lekár, inžinier a politik diskutovali, ktorá z ich 
profesií je najstaršia. Lekár hovorí:
- Na šiesty de  vzal Boh rebro z Adama a stvoril 
Evu. Bol prvým chirurgom, preto medicína je 
najstaršia profesia.
Inžinier hovorí:
- Ale ešte predtým stvoril Boh nebo a zem              
z chaosu a zmätku. Bol prvým inžinierom,              
preto inžinierstvo je staršie ako medicína.
Politik na to povie:
- Áno, ale o myslíte,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

Baran (21. 3. – 20. 4.) – Ak chcete 
niekoho kritizovať, počítajte najprv 
do povestných desať. Ste teraz dosť 
citliví na to, akú má o vás blízka verej-

nosť mienku. Aby ste predišli hádkam, 
vybehnite do prírody, alebo sa zavrite 

s knihou v ruke do izby. V polovici marca by ste už mali 
byť vo svojom živle.

Býk (21. 4. – 21. 5.) – Múdry človek sa poučí z minu-
lých chýb. A  vám vrodená inteligencia nechýba. Ak by 
ste šli do spoločnosti, nenechajte sa zaviesť do rozho-
vorov na tému, ktorá vás irituje, aby ste sa nestrápnili.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) –  Ak cítite v oblasti krku na-
pätie a dokonca máte problém s dýchaním, zamyslite sa 
prečo. Niekedy je príčinou to, že sa človek bojí povedať 
pravdu tomu, na kom mu záleží. Nájdite v sebe odvahu 
a hovorte pokojne o svojich pocitoch.

Rak (22. 6. – 22. 7.) – Plánujte, nové veci. Začínajte 
ale pomaly a postupne tam, kde vás teraz tlačí topánka. 
Popri práci nezabúdajte aj relaxovať. Doprajte si naprí-
klad kúpeľ vo voňavých bylinkách. Počúvajte hudbu, 
napríklad relaxačnú. Ak máte partnera, nezanedbávajte 
ho.

Lev (23. 7. – 22. 8.) –  Ak ste mali pocit, že vám ubú-
da zo síl i nálada je melancholická, máte sa už na čo tešiť. 
Možno vybehnete na hory alebo si naplánujete športo-
vanie v meste. Možností je dosť, stačí si len vybrať. Marec 
sa bude niesť v znamení pohody doma i na pracovisku.

Panna (23. 8. – 22. 9.) – Úprimnosť v správnom po-
daní je výborná vec. V týchto dňoch môže viac vašich 
priateľov potrebovať pomoc. Vy im ju viete poskytnúť, 
ale nemáte problém povedať svoj názor rovno do očí 
a viete si za ním stáť. Ten pravý priateľ sa síce za pravdu 
nehnevá, ale radšej použite diplomaciu.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) – Objekt vašej lásky možno 
čaká na prvý krok z vašej strany. Vybehnite si za športom 
alebo za kultúrou. Ak ste umelecky založení, tvorte. Hodí 
sa návšteva divadla alebo koncertu. Choďte tam spolu. 
Pokiaľ nemáte partnera, možno tam niekoho zaujímavé-
ho stretnete.

Škorpión ( 24. 10. – 22. 11.) – V marci by ste sa mali 
venovať duchovnejším veciam. Nasledujúce dni vyze-
rajú byť akčnejšie, preto si naplánujte aj športovanie. 
Samozrejme, podľa veku a možností. Počas víkendov si 
však doprajte malú chvíľu iba pre seba.

Strelec (23.11. – 21. 12.) – Posledné dni sa možno 
cítite nanič. Obmedzenia, ktoré často pociťujete, skús-
te prekonať modlitbami, cvičením alebo prechádzkami 
v prírode. Najlepšou liečbou vám môže byť váš koníček. 
Poučte sa z minulosti.

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.) – Komunikácia je u väč-
šiny z vás v poriadku, horšie je to asi s počúvaním. Skús-
te to v  marci zmeniť. Viac počúvajte a  menej hovorte. 
Popritom však nezabúdajte, že všetko záleží od jedinca 
a jeho pohľadu na svet. 

Vodnár (21. 1. – 20. 2.) – Pocitovo sa nedajte vyviesť 
z miery ľuďmi, ktorí už dávnejšie hľadajú na vašom kona-
ní chyby. Hlava v chlade a nohy v teple. Platí to aj obraz-
ne. Uvedomte si, že za všetko si vlastne môžeme sami. 
Záleží na našom uhle pohľadu na určitú situáciu. 

Ryby (21. 2. – 20. 3.) - Spojte prácu so zábavou 
a koníčkami. Po večeroch skúste prácu a problémy v nej 
vyhodiť z hlavy. Zájdite si do posilňovne alebo si zacvič-
te doma. V tejto dobe sú vhodné cviky na kĺby a kosti.

Priateľka mi našla vo vrecku 
rúž. 

Povedal som jej, že ju podvádzam s inou. 
Cítil by som sa trápne, keby som jej mal 
povedať, že predávam Avon.

Viktória sa chváli kamarátom: 
- Počúvajte, naučila som kapra žiť na 
suchu. 
Kamaráti sa pýtajú: A ukážeš nám to? 
- Nemôžem, minulý týždeň spadol do 
vedra s vodou a utopil sa.

Tehotná blondínka stojí pred zrkadlom, 
hladká si bruško a hovorí: 
- Dúfam, že je to moje...

- Oci, prečo všetci nadávajú tomu páno-
vi vedľa nás?
- Pretože hodil po rozhodcovi kameň.
- Ale veď ho netrafil.
- Veď práve preto!

Zídu sa všetky zvieratká z džungle a lev 
hovorí: - Pôjdeme na výlet. - Pôjdeme na 
výlet, zopakuje žaba. 
- Zbaľte si veľa jedla a pitia. – hovorí 
lev. - Zbaľte si veľa jedla a pitia, opakuje 
žaba. 
Lev sa už nahnevá a vraví: - To zelené 
zviera s veľkou papuľou nikam nepôjde! 
A žaba na to: - Chudák krokodíl, a ten sa 
taaak tešil!

Zasmejme sa

Krížovky s úsmevom

relax
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Začiatkom februára sme 
sa rozprávali s  Martinom Cho-
rogwickím na tému zhodnote-
nia doterajšej lyžiarskej sezóny: 
„Momentálne sezóna ešte len 
prebieha, prebiehajú súťaže Vý-
chodoslovenskej lyžiarskej ligy, 
Tatranskej lyžiarskej ligy a  Slo-
venského pohára, na ktorých sa 
priemerne zúčastňuje 15 prete-
károv z nášho klubu LO MŠK. Vý-
sledky zatiaľ hodnotíme celkom 
pozitívne, som s výkonmi našich 
zverencov spokojný. K  dnešné-
mu dňu (13. február) je v hodno-
tení mladších predžiakov zatiaľ 
na druhom mieste Slovenského 
pohára Viktor Sloveňák, Filip 
Brutovský je na treťom mies-
te a  Mia Chorogwická je zatiaľ 
na druhom mieste. Čakajú nás 
cez víkend preteky, všetko sa to 
ešte môže otočiť. V  rámci klubu 
teraz Filip dosahuje vynikajúce 
výsledky. Za celú históriu klubu 
sme mali len zopár pretekárov, 
ktorí sa dokázali prebojovať na 
súťaže s  medzinárodnou účas-
ťou. Podarilo sa to aj Martinovi 
Uličnému, Nine Pažákovej, Do-
minikovi Vráželovi, a  nedá mi 
nespomenúť Alexa Cukera, kto-
rý v  slalome získal výborné 3. 
miesto v Říčkach v ČR. Ale tohto 
roku sa vyslovene darí Filipovi 
Brutovskému. Nominoval sa na 
viacero medzinárodných prete-
kov, takže aj pre neho osobne je 
to určite vrchol sezóny. Dokázal 
to napriek tomu, aké teraz máme 
v  rámci lyžovania podmienky, 
nie všade to teraz je vyhovujú-
ce. Ešte môžem spomenúť Miu 
Chorogwickú, ktorá ako staršia 
predžiačka v  štvrtom kole Slo-
venského pohára získala druhé 
miesto. Veľmi úspešná bola aj 11. 
februára, kde sa v treťom kole Vý-
chodoslovenskej lyžiarskej ligy 
umiestnila na víťaznom prvom 
stupienku víťazov. V klube máme 

momentálne približne 70 detí, 
rozdelené sú do piatich skupín, 
kde sa o nich stará šesť trénerov: 
Jaroslav Štancel, Danka Ferulí-
ková, Martin Chorogwicki, Bra-
nislav Pažák, Ivan Nagy a Martin 
Trajčík. Trénujeme v Bachledovej 
doline, kde nám vytvárajú domá-
ce podmienky. Snažíme sa, aby 
naše deti v  športe napredovali. 
No nie je to vôbec ľahké udržať 
u nás deti pri lyžovaní, pretože to 
je veľmi drahý šport, v  lyžovaní 
je všetko záležitosť peňazí. Finá-
le predžiakov ukončí sezónu 10. 
marca a  finále žiakov v  polovici 
marca. Prebiehajú aj súťaže Mas-
ters, kde sa tiež zúčastňujú naši 
pretekári, uvidíme aké výsledky 
dovtedy dosiahneme.

V  rámci mimoklubových ak-
tivít organizujeme aj Zimné ly-
žiarske kurzy pre deti a  mládež. 
Na nich sa naši tréneri pod ve-
dením Martina Trajčíka venujú 
začínajúcim lyžiarom na indivi-
duálnych alebo skupinových vý-
ukach. Po ukončení lyžiarskych 
lekcií sa malí lyžiari môžu v  prí-

pade záujmu zapojiť do trénin-
gového procesu v klube, kde sú 
deti rozdelené podľa vekových 
skupín. Tréneri srdečne uvítajú 
všetkých záujemcov o lyžovanie.“

Výsledky našich zverencov 
na druhom kole Tatranskej 
lyžiarskej ligy (7. februára): 
mladšie predžiačky: 3. miesto 
Martinka Šoltýsová, mladší 
predžiaci: 1. miesto Viktor Slo-
veňák, staršie predžiačky: 2. 
miesto Mia Chorogwická, starší 
predžiaci: 3. miesto Maximilián 

Brutovský, mladší žiaci: 1. miesto 
Filip Brutovský, mladšie žiač-
ky: 2. miesto Barbora Sopková. 
Na treťom kole Východosloven-
skej lyžiarskej ligy (11. februára) 
sa umiestnili nasledovní prete-
kári: mladší predžiaci: 4. miesto 
Viktor Sloveňák, staršie predžiač-
ky: 1. miesto Mia Chorogwická, 
starší predžiaci: 2. miesto Maxi-
milián Brutovský, mladšie žiačky: 
2. miesto Barbora Sopková.

 
 Mária Trajčíková

Tohtoročná lyžiarska sezóna našim pretekárom praje

Hojná účasť našich zverencov na pretekoch Tatranskej lyžiarskej ligy začiatkom februára.

Začiatok letného času je v  tomto roku stanovený na 25. 
marca. V noci si presunieme hodiny z 2.00 na 3.00 h. Zmene 
času sa venovali aj poslanci Európskeho parlamentu. Prostred-
níctvom nelegislatívneho uznesenia vyzvali na dôsledné pre-
hodnotenie striedania letného a zimného času v EÚ, ktoré by 
mohlo viesť k jeho zrušeniu. Uznesenie si všíma negatívny po-
stoj časti verejnosti k marcovému a októbrovému striedaniu 
letného a zimného času, ktorý sa prejavil aj prostredníctvom 
občianskych iniciatív. -rea-

Zmena času





12. – 23. 3. Kežmarský hrad

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
Tradičné podujatie (12. ročník), zamerané na oboznámenie sa so zvykmi a obyčajmi našich predkov v období 
veľkonočných sviatkov.

13. 3.
utorok
8.30 a 10.30 hod.

Mestské kultúrne stredisko

CESTA K MUZIKÁLU
Predstavenie pre stredné školy.

17. 3.
sobota

Šport pre všetkých Kežmarok, o.z.

BEH K HUBERTOVI - KEŽMAROK RUNNING TOUR 2018
Beh k Hubertovi je prvým zo série  3 originálnych behov. Krásnou odmenou je unikátna séria medailí, ktorú si účastníci 
behov vyskladajú. Registrácia pretekárov na stránke:http://pretekaj.sk/sk/podujatia/krt2018.
Organizátor: Šport pre všetkých Kežmarok, o.z., e-mail: sportprevsetkychkk@gmail.com

21. 3.
streda
19.00 hod.

Mestské kultúrne stredisko

SKROTENIE ZLEJ ŽENY
Komédia Williama Shakespeara v podaní Divadla COMMEDIA Poprad. Účinkujú: Veronika Žoldáková, Dušan Kubaň, 
Vlado Benko, Michal Novák.

25. 3.
nedeľa
16.00 hod.

Mestské kultúrne stredisko

PACI PAC
Zábavné predstavenie pre deti s pesničkami.

26. 3.
pondelok
17.00 hod.

Mestské kultúrne stredisko

DEŇ UČITEĽOV
Kultúrny program pre pedagógov.

30. 3. Kežmarský hrad - nádvorie

KRÍŽOVÁ CESTA NA NÁDVORÍ HRADU
Rímsko-katolícka cirkev - farnosť Kežmarok, tradične iniciuje Krížovú cestu na Kežmarskom hrade, aby tak priblížila 
udalosti na Kalvárii v netradičnom prostredí hradu.

do 15. 3. | Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 46

MOJE (NE)ISTOTY
Výstava súťažných výtvarných a fotografických prác žiakov  
a študentov ZŠ, SŠ a ZUŠ, v pracovné dni  od 9:00 – 12:00  
a 13:00 –17:00 hod.

7. – 26. 3. | Galéria u Anjela, Starý trh 53

MILINA ZIMKOVÁ + NORBERT KELECSÉNYI 
Výstava výtvarných diel s figurálnou tematikou.

Kežmarská informačná agentúra
Hlavné námestie 64, 060 01 Kežmarok
tel./fax: 052 449 21 35, e-mail: info@kezmarok.sk
www.kezmarok.sk

Mestské kultúrne stredisko
Starý trh 47, 060 01 Kežmarok, tel.: 052 452 21 65, 0904 496 442
fb: Kultúra v Kežmarku, e-mail: programy@mskskezmarok.sk
www.mskskezmarok.sk
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