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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
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Podľa platnej legislatívy ešte v roku 2016 
došlo k prehodnoteniu platného územného 
plánu. Vyplynula z  toho potreba aktualizo-
vať dokument na súčasné pomery a  záme-
ry v  území. „Aktualizovaný územný plán 
bude slúžiť pre efektívnejšie využitie územia 
s ohľadom na súčasné požiadavky,“ konštato-
vala v úvode verejného prerokovania návrhu 
s verejnosťou, fyzickými a právnickými oso-
bami vedúca oddelenia územného plánu, 
životného prostredia a stavebného poriadku 
Eva Kelbelová. Stretnutie sa konalo posledný 
februárový deň v kine Iskra a odpovedať na 

otázky bol pripravený autorizovaný architekt 
Martin Baloga, ktorý zmeny a doplnky vypra-
coval, primátor Ján Ferenčák a už spomínaná 
Eva Kelbelová, ktorá je odborne spôsobilá na 
obstarávanie územného plánu.

„Územný plán musí reflektovať niekoľ-
ko záväzných dokumentov, ktoré sú určené 
štátnymi inštitúciami, alebo inými organizá-
ciami v rámci územného plánovania, a to je 
Prešovský samosprávny kraj, prípadne štátne 
inštitúcie, ktoré majú tiež svoje zámery v da-
nom území. Z môjho pohľadu nemalo mesto 
pripravené žiadne rozvojové územie na bý-
vanie a  služby. Tieto územia boli vyčlenené 
na miestach, ktoré sú buď ťažko dostupné, 
alebo boli v  súkromnom vlastníctve. Preto 
chceme vytvoriť väčšiu zónu, vysporiadať 
pozemky, dobudovať infraštruktúru a  otvo-

riť nové rozvojové územie,“ skonkretizoval 
zámer mesta primátor. Ako dodal, územný 
plán koncepčne rozvrhuje situovanie prie-
myslu, služieb či bývania, ale dá sa do neho 
aj vstúpiť, ak o tom rozhodne mestské zastu-
piteľstvo.

Eva Kelbelová vysvetlila, že podľa platnej 
legislatívy má mesto povinnosť raz za štyri 
roky prehodnotiť platný územný plán. Mesto 
dospelo k názoru, že je potrebné urobiť roz-
siahlejšiu aktualizáciu, kde by sa premietli 
ciele a  zámery mesta, občanov, fyzických 
a právnických osôb, ktoré pôsobia na území 

mesta. Zohľadnili sa aj požiadavky inštitúcií – 
orgánov štátnej správy a správcov verejného 
technického dopravného vybavenia územia. 
„Každý mohol podať požiadavku na zmenu 
územného plánu. Od viacerých občanov 
prišli požiadavky rovnako, ako aj od dotknu-
tých orgánov štátnej správy a správcov sietí. 
Na ich základe boli spracované pokyny pre 
zadanie autorizovanému architektovi. Ten 
ho prehodnotil z  urbanistického hľadiska,“ 
vysvetlila Kelbelová.

Martin Baloga potom predstavil verej-
nosti návrh Zmien a doplnkov II Územného 
plánu mesta Kežmarok a odpovedal na otáz-
ky prítomných. Dokument bude schvaľovať 
mestské zastupiteľstvo na svojom najbliž-
šom rokovaní 26. apríla.

 Andrea Belošičová

Predstavili aktualizovaný
územný plán

Po dobu tridsiatich dní bolo možné nahliadnuť a pripomien-
kovať návrh Zmien a  doplnkov II Územného plánu mesta 
Kežmarok. 

Verejnosť sa mohla zoznámiť s územným plánom.

Veci sa dejú dobré aj zlé

Čo niekomu vyho-
vuje, inému sa nepáči.

Jeden potrebuje 
pre svoje šťastie a spo-
kojnosť niečo celkom 
iné, ako ten druhý. 

Ale všetci preciťuje-
me rovnako negatívne 

pocit únavy alebo krivdy. Hľadáme dôvo-
dy, lúskame opatrenia, aby sme to zmenili 
a našli úľavu a uspokojenie.

Napriek našej ľudskej rôznorodosti je 
miesto, ktoré dokáže všetkých utešiť. Ne-
poznám nikoho, kto by povedal, že nemá 
rád prírodu, kde si oddýchne a  načerpá 
energiu. 

Veci sa dejú dobré aj zlé. Snažíme sa 
chrániť svojich blízkych, zdravie, možno aj 
vlastný charakter pred zlými vplyvmi. Zne-
pokojujú nás nápisy na obaloch potravín, 
ktoré obsahujú stále dlhšie zoznamy látok, 
prvkov, čísel a značiek, ktorým prestávame 
rozumieť. Prečo nás menej strašia znečis-
tené lúky a  lesy s  pohodenými fľašami, 
plastami a plechovkami? Asi preto, lebo 
ich nevidíme a náš priamy kontakt s príro-
dou je minimálny.

Kto ochráni prírodu? Skupiny osamote-
ných nadšencov, alebo sa pridáme všetci?

Stále je príležitosť na zmenu: vyberá-
me si takzvané bio potraviny, aby sme boli 
zdravší, cvičíme, lebo túžime zmeniť svoje 
telo, vzdelávame sa, aby sme si zvýšili od-
bornosť a šancu uplatniť sa v práci.

Rovnako môžeme zmeniť aj svoj dote-
rajší ľahostajný prístup k prírode a pomôcť, 
aby sa jej nediali zlé veci. Najprv ju však 
treba pozorovať a dobre spoznať.

Apríl je ako stvorený na naštartovanie 
pravidelných prechádzok do okolitej prí-
rody. Len tak, poprechádzať sa, či objaviť 
nové chodníčky. Môžeme si upratať myš-
lienky v hlave, ale aj pozbierať tie škaredé 
zlé veci, ktoré do prírody nepatria a ona 
nás bude obdarovávať a  liečiť tak, ako to 
zažili aj predchádzajúce generácie Kež-
marčanov.

 Gabriela Bodnárová, 
 Klub Slovenských turistov
 Zlatná Kežmarok
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	Posledný februárový deň bolo zaregistrované ob-
čianske združenie Klub slovenských turistov Zlatná Kežma-
rok, ktoré chce nadviazať na tradície organizovanej turisti-
ky v  Kežmarku. Pozývame všetkých záujemcov o  členstvo 
v  tomto klube na stretnutie, ktoré sa uskutoční 10. apríla 
o 16.00 h v malej sále Mestského kultúrneho strediska.

	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej repub-
liky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku na zateplenie rodinného domu. Žiadosti je možné 
elektronicky podávať od 1. apríla do 31. augusta 2018, ale-
bo do naplnenia počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí 
o príspevok, ktorý je stanovený pre 500 žiadostí. Podľa záko-
na č. 555/2005 Z. z. príspevok možno poskytnúť do výšky 40 
% oprávnených nákladov, najviac však 8 800 eur.

	Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Minister-
stvom kultúry SR vyhlasuje nový, v poradí už 15. ročník súťa-
že Národná cena za dizajn. Prihlasovanie diel do súťaže bude 
prebiehať v termíne od prvého marca do 18. apríla prostred-
níctvom online formuláru. Súťaž je v roku 2018 zameraná na 
komunikačný dizajn a je určená pre profesionálnych grafic-
kých dizajnérov, študentov grafického dizajnu a súvisiacich 
odborných disciplín, tiež pre iných odborníkov pracujúcich 
v oblasti komunikačného dizajnu a klientov v oblasti komu-
nikačného dizajnu.

	Galéria Jána Koniarka v Trnave a  Organizačný vý-
bor TPT (Trienále Plagátu Trnava) 2018 pozývajú k účasti na 
medzinárodnej súťaži plagátov. Ďalšie informácie ohľadom 
registrácie, podmienok súťaže a  pokynov pre súťažiacich 
nájdete na webe: www.tpt.sk/sk/tpt-2018/. Uzávierka je 1. 
mája.

	V  polovici februára rakúsky prezident Alexander 
Van der Bellen spolu so slovenským prezidentom Andrejom 
Kiskom spustili nové umelecké vlakové spojenie. Projekt je 
symbolickým vyjadrením priateľských vzťahov medzi Ra-
kúskom a Slovenskom. Netradičná galéria súčasného ume-
nia bude do novembra premávať v pravidelnom vlakovom 
spojení medzi viedenskou a bratislavskou hlavnou stanicou 
jedenásťkrát denne.

	Druhého apríla si pripomenieme Medzinárodný 
deň detskej knihy. Tento deň bol stanovený na počesť na-
rodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena 
v roku 1805. Účelom je podpora vydávania hodnotných kníh 
pre deti na celom svete a ich sprístupňovanie. Cieľom je pod-
nietiť lásku detí ku knihám, lásku k slovu, čítaniu, materin-
skému jazyku, literatúre, aby sa kniha stala ich každodennou 
súčasťou života. Odporúča sa deň osláviť čítaním rozprávok 
deťom, darovaním novej knihy alebo návštevou knižnice.

	Deň narcisov bude 13. apríla. Nesie sa v  znamení 
žltej farby umelých a živých narcisov na podporu všetkých, 
ktorí čelia zákernej rakovine. Zakúpením tohto jarného 
kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadrí spolupatrič-
nosť a podporu onkologickým pacientom. Finančná zbierka 

V skratke

 pokračovanie na str. 6

Drevený artikulárny kostol. Práve tam smerovali prvé kroky vzácnej náv-
števy - amerického veľvyslanca na Slovensku Adama Sterlinga, ktorý 
k nám zavítal 2. marca. Potom si pozrel lýceum, zapísal sa do pamätnej 
knihy mesta a na radnici besedoval s občanmi mesta.
 -bel-

Približne 150 ľudí sa zúčastnilo pochodu Kežmarok za slušné Slovensko, ktorý sa 
konal 16. marca. Jeho hlavným organizátorom bol Adam Brodanský a so svojimi 
príhovormi okrem neho vystúpili novinár zo Zamagurských novín, filmár a diva-
delník Lukáš Marhefka, evanjelický farár Roman Porubän a Ľubomír Adamčák. 
Sviečky pred Redutou zapálili Kežmarčania na znak pamiatky Jána Kuciaka 
a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Ďalší pochod sa uskutočnil 23. marca. 
 
„Vedenie mesta plne podporuje možnosť prejaviť slobodnú vôľu občanov mes-
ta demokratickým spôsobom. Vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám zavražde-
ných mladých ľudí Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej a odsu-
dzuje akýkoľvek prejav násilia v spoločnosti. Žiada kompetentných o dôsledné 
vyšetrenie celej veci a zadosťučinenie spravodlivosti.” - Ján Ferenčák, primátor, 
Miroslav Perignáth, zástupca primátora -zs-

V stredu 7. marca sa v našom meste konalo výjazdové zasadnutie komisie 
školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu Prešovského samosprávneho 
kraja ohľadom areálu kampusu. Marián Damankoš – predseda komisie 
si s ostatnými členmi vypočul návrh architekta Jozefa Figlára a prezentá-
ciu projektu. Osobne si pozreli aj samotný plánovaný areál kampusu, aby 
mohli objektívne zaujať svoje stanovisko.  -mia-
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Aby mohla pribudnúť fontá-
na pred radnicou, boli najskôr 
vypracované štyri štúdie s vizu-
alizáciou. Víťazná predpokladá 
opravu stropnej dosky sute-
rénu a  úpravu predpolia tejto 
kežmarskej dominanty. Pribud-
ne tam nová dlažba, lavičky, 
prvky drobnej architektúry, 
samotná fontána, iluminačné 
osvetlenie a  zeleň. „Opravu 
stropnej dosky suterénu, vzhľa-
dom na jej stavebnotechnický 
stav, by sme boli nútení urobiť 
tak, či tak, preto sme radi, že 
sme na túto rekonštrukciu zís-

kali finančné prostriedky z pro-
jektu. Realizácia bude mať teda 
dvojaký efekt, opraví sa strop 
suterénu a zároveň sa skrášli 
časť centra mesta,“ vysvetlila 
vedúca oddelenia územného 
plánu, životného prostredia 
a stavebného poriadku Eva Kel-
belová. Podľa jej slov je doku-
mentácia spracovaná, povole-
nie vydané a bol podaný návrh 
na začatie verejného obstará-
vania na dodávateľa. So samot-
nými prácami by sa malo začať 
v polovici alebo koncom apríla. 
„Presný termín ešte nemáme, 

pretože začiatok je závislý od 
ukončenia procesu verejného 
obstarávania,“ podotkla vedú-
ca oddelenia a  prezradila, že 

voda do fontány bude čerpaná 
zo studne, ktorá je situovaná 
v podzemí radnice.

 -bel-
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Už toto leto sa budeme môcť schladiť pri fontáne.

Fontánka bude čerpať vodu zo studne pod radnicou

Rozdielni správcovia
ciest
Často zjednocujeme správcu 

komunikácií. Je v  tom však roz-
diel. Štátne cesty spravuje jedna 
a  mestské cesty iná organizácia. 
Poruchy povrchu asfaltového 
koberca na štátnej ceste I. triedy 
I/66 na uliciach Huncovská a Mi-
chalská zabezpečuje správca Slo-
venská správa ciest (SSC). Cesty 
II. a  III. triedy na uliciach Ľubická 
cesta, Jakuba Kraya, Rakúska 
cesta, Slavkovská cesta spravuje 
Správa a údržba ciest Prešovské-
ho samosprávneho kraja. Ostatné 
sú mestské komunikácie, ktorých 
správu a údržbu zabezpečuje pre 
mesto Kežmarok príspevková or-
ganizácia Verejnoprospešné služ-
by mesta Kežmarok.

V mrazoch to nejde
Poviete si... diera na diere 

a  nikto s  tým nič nerobí... Musí-
me však rátať s tým, že v zimnom 
období a  v  čase mrazov, aké tu 

donedávna boli, nie je možné 
opravy realizovať. „S  opravou 
miestnych komunikácií s  pou-
žitím zimnej zmesi sme na naj-
horších úsekoch už začali. Tento 
spôsob opravy je však finančne 
náročný, preto je možné ho apli-
kovať len v  nevyhnutnom roz-
sahu. Ihneď ako mrazy ustúpia 
začne mesto opravovať výtlky na 
svojich komunikáciách, ktorých 
povrchy nebudú v  tomto roku 
komplexne vymenené,“ infor-
movala Eva Kelbelová, vedúca 
oddelenia územného plánu, ži-
votného prostredia a stavebného 
poriadku.

Komplexná oprava
mestských ciest
Pri extrémnych zimách, ako je 

v tomto období aj táto, najviac 
trpia vekovo staršie povrchy vo-
zoviek, ktoré už majú dnes už 15 
aj 25 rokov. Dobrou správou je, 
že niektoré mestské cesty budú 
opravené komplexne. „Mesto 

má v roku 2018 v rozpočte mes-
ta plánovanú opravu obrusných 
vrstiev viacerých miestnych ko-
munikácií. Ide o ulicu Mučeníkov, 
časť ulice Krvavé pole od Gen. 
Štefánika, Obrancov mieru, čas-
ti ulíc Lanškrounská, Petržalská, 
Zochova, Kamenná baňa, Pod 
lesom, Severná, prepoj Garbiar-
ska – Možiarska, časť ulice Vyš-
ný mlyn a Garbiarska," spresnila 
Kelbelová. Ostatné komunikácie 
s výtlkmi, ktoré sú v správe mes-
ta, budú postupne v  jarnom ob-
dobí opravené. 

Na prieťah mestom
je uplatnená reklamácia
Opravy porúch a  poklesov 

na štátnej ceste I. triedy I/66 sú 
totiž predmetom reklamačného 
konania medzi správcom cesty 
Slovenskou správou ciest a  do-
dávateľom stavby už dva roky. 
„Uvedený úsek cesty je toho 
času v záručnej dobe po kom-
pletnej oprave krytu vozovky 

v roku 2013. Z dôvodu zistených 
vád diela počas záručnej doby, 
ktorá končí v  septembri tohto 
roku, boli tieto vady reklamované 
u zhotoviteľa. Nakoľko sa po zim-
nom období stav povrchu znač-
ne zhoršil a je na ňom množstvo 
výtlkov, dodávateľ prác bol vy-
zvaný na bezodkladne odstráne-
nie vzniknutých porúch,“ uviedla 
hovorkyňa SSC Lucia Karelová. 
Úplnú opravu prieťahom mesta 
plánuje SSC realizovať, ale ter-
mín zatiaľ nevieme. „Komplexnú 
opravu cesty I/66 v rámci progra-
mu modernizácie cestnej siete 
plánujeme navrhnúť v  najbliž-
šom období, podľa množstva pri-
delených finančných prostried-
kov,“ dodala Karelová.

Obrňme sa trpezlivosťou
Aj touto cestou chceme ob-

čanov požiadať o  trpezlivosť pri 
opravách a rekonštrukciách. Jar je 
predo dvermi a s ňou nás v meste 
čaká množstvo obmedzení súvi-
siacich s opravami. Odporúčame 
sledovať mestské média, ktoré 
vás budú bližšie informovať.

 Zuzana Šlosárová

Kedy opravia výtlky na cestách?

Tohtoročná zima bola naozaj tuhá a ani koncom marca sa nechce vzdať svojej moci. Po zime sú cesty 
v meste v zlom stave. Mnohí občania nám prostredníctvom portálov posielali pripomienky. Preto sme 
zisťovali, kedy s opravami správcovia začnú a ktoré úseky ciest budú opravné.

Vodný prvok priamo v  centre mesta. Toto že-
lanie viacerých Kežmarčanov sa čoskoro splní. 
Mesto si môže totiž „odškrtnúť“ ďalší úspešný 
projekt s poetickým názvom Spája nás voda.



6

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

4/2018 spravodajstvo

sa vracia verejnosti späť vo forme financovania programov 
a  projektov na podporu onkologických pacientov i  širokej 
verejnosti.

	Titul najúspešnejšieho športovca Prešovského sa-
mosprávneho kraja za rok 2017 získal horolezec Peter Hámor. 
Popradský himalájista sa na vrchol ankety posunul ako prvý 
Slovák, ktorý zdolal všetky osemtisícovky a vystúpil na najvyš-
šie vrcholy všetkých kontinentov. Už 15. ročník slávnostného 
vyhlásenia najúspešnejších športovcov a  športových kolektí-
vov Prešovského samosprávneho kraja za rok 2017 sa konalo 
7. marca v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

	Nadácia Slovenskej sporiteľne pripravila 6. ročník 
grantového programu Obec bližšie k vám. Ten je zameraný na 
obnovu lokálne významných pamiatok a na ochranu a skvalit-
nenie životného prostredia. Obce a mestá môžu získať na svoj 
projekt až šesťtisíc eur. Žiadosti je potrebné podať výlučne cez 
elektronickú podateľňu nadácie do 13. apríla. Zoznam podpo-
rených projektov bude následne zverejnený 31. mája. Celkovo 
na tento program vyčlenila nadácia 100-tisíc eur.

	Lesnícke dni 2018 sú najväčším celoslovenským pod-
ujatím organizovaným lesníckymi inštitúciami na Slovensku. 
V poradí 12. ročník Lesníckych dní nadväzuje na úspešné pred-
chádzajúce ročníky, ktoré sa konajú od roku 2007. Aktivity Les-
níckych dní sa sústreďujú na 5 základných regiónov: Zvolen, 
Bratislava, Kežmarok, Košice a Prešov. Projekt prebieha každo-
ročne v rovnakom termíne od 21. apríla do 1. mája. Slávnostné 
otvorenie Lesníckych dní 2018 sa uskutoční 20. apríla na Ná-
mestí SNP vo Zvolene, v Kežmarku sa lesníci stretnú 26. apríla.

	Strážna služba Správy Tatranského národného parku 
uskutočnila v Západných a Vysokých Tatrách monitorovaciu 
akciu, ktorej cieľom bolo dodržiavanie zákona o ochrane prí-
rody a krajiny, so zameraním sa na pohyb mimo platných tu-
ristických chodníkov. Deviati profesionáli a jeden dobrovoľník 
počas jednej marcovej nedele zistili spolu viac ako 50 priestup-
kov. Jedenásť z nich vyriešili aj v blokovom konaní. Vzhľadom 
na enormný tlak na tieto lokality budú ochranári v takýchto 
kontrolách pokračovať.

	Podtatranské múzeum v Poprade po viac ako dva 
a pol roku opäť otvorili. Slávnostné sprístupnenie zrekon-
štruovaných priestorov sa uskutočnilo 28. marca. Komplexná 
obnova budovy v rokoch 2015 až 2016 priniesla múzeu nový 
vzhľad a úpravu exteriéru a moderný interiér. Vlani sa pozor-
nosť a práce múzejníkov sústreďovali predovšetkým na novú 
expozíciu Poprad a okolie v zrkadle vekov.

	Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadol 
na štvrtok 22. marca, pripravil Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Poprade konzultačné služby pre širokú verej-
nosť na svojom pracovisku od 8.00 do 14.00 h. Záujemcovia 
mohli využiť bezplatné orientačné stanovenie hodnoty dusič-
nanov a dusitanov vo vzorkách pitnej vody.

V skratke
pokračovanie zo str. 4

Dialyzačné stredisko v Kežmarku, ktoré patrí do siete B. Braun Avitum, otvo-
rilo 8. marca svoje dvere všetkým záujemcom o bezplatné vyšetrenie obli-
čiek. Práve v tento deň sme si pripomenuli Svetový deň obličiek. 
 -bel-

V hoteli Hviezdoslav sa 14. marca konala konferencia venovaná súčasnosti, 
rozvoju a budúcnosti regionálneho zdravotníctva na Slovensku. Svoje skú-
senosti prišli predstaviť experti z Veľkej Británie. Kežmarok chce byť pilotným 
mestom, kde by sa zrealizoval projekt integrovaného zdravotného centra. 
Podľa vyjadrení expertov sú takéto centrá trendom vo vyspelom svete a mali 
by prinášať benefity pre pacienta aj pre verejné financie.  -zs-

Deviateho marca to v ZŠ s MŠ Nižnej bráne žilo. Mali tam Deň otvorených 
dverí spojený s návštevou z poľskej partnerskej školy Publiczna Szkoła Pod-
stawowa Nr 5 im. Jana Matejki z mesta Bochnia pod vedením riaditeľa 
Jerzyho Sumara. Žiaci a učitelia sa zamerali na rôzne aspekty spolupráce 
a vzájomných vzťahov medzi Poľskom a Slovenskom. Jednotlivé triedy, no aj 
chodby školy boli venované tejto tematike. Mohli ste tam nájsť triedy veno-
vané osobnostiam, ako vedkyňa Mária Curie Sklodowská, pápež Ján Pavol 
II. alebo katolícky kňaz Maximilán Kolbe. Žiaci prezentovali napríklad aj mu-
zikál Na skle maľované, tradičné poľské a slovenské výšivky, alebo testovali 
svojich spolužiakov ohľadom zaujímavých faktov o Poľsku.
 -mia-

 pokračovanie na str. 26
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„Priestory v  našej materskej škole sú už 
teraz veľkorysé. Po rekonštrukcii získajú aj 
na atraktivite. Vznikne nám krásny priestor 
pre tvorivé komunitné spolužitie detí,“ 
uviedla riaditeľka MŠ Možiarska Elena Ma-
linová.

Estetická a funkčná budova
Momentálne prebieha verejné obsta-

rávanie na zhotoviteľa stavby, zmluva na 
začatie prác je už podpísaná. Rekonštruk-
cia v  prvom rade prinesie rozšírenie exis-
tujúcich kapacít o  jednu triedu, zateplenie 
budovy, opravu chodieb, výmenu okien 
na všetkých chodbách. Okrem toho vznik-
ne prístavba jednej triedy. „Plánujeme tam 
umiestniť najmenšie deti. Nový priestor 
bude zložený zo vstupnej šatne, triedy, spál-
ne, umyvárky, WC a kuchynky, ale iba v rám-
ci edukácie. Na stravovanie slúži jedáleň,“ 
vysvetlila riaditeľka a dodala, že k existujú-
cim štyrom triedam pribudne piata. 

Nová hracia zostava
V  rámci rekonštrukcie materskej školy 

bude dovybavený aj areál záhrady, v  kto-
rom pribudne jedna hracia zostava. Budova 
a  celý areál vytvoria po opravách atraktív-
ny priestor zodpovedajúci požiadavkám 
súčasnej doby. „Aj doteraz sme pre deti 
robili maximum, potom budeme pre nich 
robiť maximum v atraktívnych priestoroch. 
K dispozícii už teraz máme telocvičňu, veľkú 
záhradu, jedáleň, veľké priestranné chodby, 

ktoré sú tiež veľmi opodstatnené. Po ukon-
čení rekonštrukcie budeme mať budovu 
s piatimi triedami s počtom detí 105. Záro-
veň rátame s prijatím dvoch pedagogických 
pracovníkov,“ prezradila Elena Malinová.

Ctíme človeka a prírodu 
Podľa skúsenosti riaditeľky, deti po spo-

ločnosti ich rovesníkov vyslovene túžia. 
V tomto veku sa kladú základy pre ušľach-
tilý, vzácny vzťah – pre priateľstvo. Mater-
ská škola má voči rodine mnoho ďalších 
pozitívnych funkcií a  stáva sa spojencom 
rodičov. „Preto je potrebné hľadať materskú 
školu, ktorá spolupracuje s rodičom a spo-
lucíti s dieťaťom. Toto všetko u nás ponúka-
me,“ zdôraznila Elena Malinová. V  MŠ Mo-
žiarska už niekoľko rokov zapracovávajú do 
vzdelávacieho procesu vzťah k vážnej hud-
be. Výsledkom sú predstavenia v  hudob-
no-dramatickom prevedení určené širokej 
verejnosti. Aj tento rok pozývajú všetkých 
do kina Iskra, a  to 18. apríla na Vivaldiho 
štyri ročné obdobia. „Kostýmy pre deti nám 
ušili v Súkromnej spojenej škole Biela voda. 
Sú prekrásne. Tento projekt podporilo aj 
mesto Kežmarok, za čo mu patrí naša vďa-
ka. A ja sa teším, že máme klasickú hudbu 
v  materskej škole,“ povedala riaditeľka 
a dodala, že od septembra začnú realizovať 
projekt Les a  lúka. S pomocou kvalifikova-
ných lesných pedagógov sa budú deti učiť 
vnímať prírodu ako neoddeliteľnú súčasť 
bytia človeka.

O projekte
Cieľom projektu je podpora vzdeláva-

nia detí v materských školách, a to najmä 
v oblasti zvýšenia zaškolenosti detí pro-
stredníctvom zvýšenia kapacít materskej 
školy. Základnou filozofiou projektu je 
v nadväznosti na nevyhnutnosť zvýšenia 
existujúcej kapacity materskej školy o de-
sať nových miest z pôvodných 95 na 105 na 
základe analýzy potreby navýšenia kapaci-
ty materskej školy a vykonať také staveb-
né úpravy, ktoré jednak umožnia priame 
zvýšenie kapacity prístavbou, ale zároveň 
v ostatných existujúcich priestoroch zvýšia 
kapacitu sociálnych zariadení a materiál-
no-technického vybavenia, úpravou are-
álu a tiež zároveň umožnia znížiť celkovú 
energetickú náročnosť objektu ako celku. 
Naplnenie cieľa sa dosiahne realizáciou na-
sledovných aktivít zameraných na zvýšenie 
a rozšírenie kvality vzdelávania materskej 
školy. Názov projektu je: Rekonštrukcia 
a  rozšírenie existujúcich kapacít Materskej 
školy Možiarska 1, Kežmarok.

  Andrea Belošičová

Na Materskú školu Možiarska čaká rekon-
štrukcia. 

Vznikne krásny priestor pre tvorivé spolužitie detí

Materská škola Možiarska získala 259 089,99 € z Integrova-
ného regionálneho operačného programu. Tieto finančné 
prostriedky sú prioritne určené na rozšírenie kapacity tohto 
predškolského zariadenia.

Jarné predajné trhy pred nami
Tento mesiac sa uskutočnia Jarné predajné trhy. Nakupovať môžete 17., 18. a 19. apríla (utorok, streda, štvrtok). V stánkoch na 

vás bude čakať rôznorodý tovar a nebude chýbať ani občerstvenie. -rea-
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Ako sa to všetko
začalo?
- Som rodený Kežmarčan, 

po ZŠ Grundschule (vtedy ešte 
Hradnej škole) som študoval na 
škole TASGYM v Poprade, a po 
škole som pracoval v zahraničí 
(Anglicko, Francúzsko, Česko, 
Holandsko). Potom som opäť 
naslepo odišiel do Holandska, 
kde som dva a  pol roka pra-
coval v  obchode s  oblečením 
značky Bershka. Cítil som, že 
potrebujem zmenu, tak som 
dal výpoveď a vrátil sa domov. 
Doma som sa spontánne roz-
hodol, že chcem cestovať. Ani 
som nevedel, čo všetko si mám 
zbaliť. V  apríli minulého roka 
som šiel z Kežmarku do Maroka 
a naspäť na elektrobicykli. Ces-
ta trvala tri a pol mesiaca, pre-
šiel som skoro 11 000 km, bolo 
to veľmi zaujímavé. Cestoval 
som sám.

Prečo si sa rozhodol
cestovať práve
do Austrálie na e-biku?
- Nápad ísť do Austrálie sa 

zrodil, keď som sa ešte počas 
mojej prvej cesty stretol v  Mi-
láne s  jednou kamarátkou, 
ktorá je z Austrálie. Stretli sme 
sa potom ešte tri krát, a potom 
som ju pozval sem na Sloven-
sko. A teraz mám u nej v Aus-
trálii viac-menej moju rodinu, 
keď tam dorazím. No nepo-
trebujem sa nutne dostať do 
Austrálie, ja jednoducho pôj-
dem a čo sa po ceste stane, tak 
podľa toho sa zariadim. Keď 
sa mi niekde zapáči, tak si tam 
možno nájdem prácu, keď sa 
niekde budem cítiť doma, tak 
tam zostanem. Nakoniec mi 
bohužiaľ neudelili víza do Aus-
trálie, čiže teoreticky sa môžem 
dostať iba do Indonézie. Ko-
niec koncov, nechcel by som, 
aby to boli preteky, ale cesta za 
poznaním.

V čom bude toto Tvoje
druhé cestovanie
odlišné od Tvojej prvej
cesty do Maroka?
- Cesta do Maroka bola pre 

mňa v  mnohom jednoduchá, 

pokiaľ som bol v  Európe. Te-
raz v  Ázii bude určite iná kul-
túra. Aj vtedy, keď som prešiel 
zo Španielska do Maroka, tak 
všetko bolo iné. Ľudia, spôsob 
života, atmosféra žitia, extrém-
ne rozdiely medzi chudobnými 
a bohatými, veľká chudoba. No 
nechcem sa nechať odradiť re-
čami. Aj moja rodina sa bojí, že 
chcem ísť cez Irán a  Pakistan, 
že tam sú vojny, no všetky svo-
je informácie majú len z televí-
zie. Ja televíziu nepozerám, nie 
za účelom utvorenia si názoru, 
názor si tvorím podľa vlastných 
skúseností. Nedávno som stre-
tol jedného Araba, volá sa Fai-
sal, ktorý bol zo Sýrie, z Aleppa 
(momentálne bombardované 
mesto v  Sýrii), vyrozprával mi 
príbehy, a ja som sa ho len pý-
tal a pýtal, a taktiež ma uistil, že 
moja naplánovaná trasa je bez-
pečná. Nešiel by som do vojno-
vej zóny. Idem za poznaním.

Čo je najťažšie
na bicyklovaní
na takéto dlhé trate? 
Aké prípravy
sú na to potrebné?
- Z mojej prvej cesty som sa 

poučil v  tom, že som predtým 
mal príliš veľa vecí. Úplne stačí 
mať 2 páry ponožiek, 2 tričká, 1 
bundu, 1 tepláky, veď človek si 
všetko vie hneď vyprať v  umý-
vadle. Takže teraz pôjdem už 
úplne minimalisticky nabalený.

Ako plánuješ
financovať svoj
„worldtrip“?
Ako sa Ťa dá podporiť?
- Zatiaľ nemám žiadnych 

sponzorov. Na môj prvý trip 
som si zarobil v  Holandsku. 
A na tento druhý som si penia-
ze našetril podobne. Viac-me-
nej mám približne vykalkulova-
né, že by mi moje momentálne 
financie mali vystačiť na pol 

roka. Okrem toho som sa regis-
troval na dvoch stránkach (ad-
resy na konci článku), ktoré slú-
žia ako zbierky na moju cestu. 
Z  vyzbieraných peňazí chcem 
50% darovať ľuďom v  núdzi, 
ktorých náhodne stretnem. 
Fotky a  videá budem pridávať 
na môj Instagram: Laciworld-
trip.

Čo máš na bicyklovaní
najradšej?
- Slobodu pohybu, som 

schopný denne prejsť 100-150 
km bez ohľadu na terén a vie-
tor. Keby to bolo nevyhnutné, 
tak aj 200-250 km, to by už ale 
bol extrém. Keďže mám elek-
trický bicykel, tak moje vyčer-
panie dokážem viac držať pod 
kontrolou. Napríklad raz som 
išiel z Kežmarku do Krakova na 
klasickom bicykli, a  to som sa 
tak vysilil, že som sa z vyčerpa-
nia celý až triasol. Teraz s e-bi-
kom si môžem dovoliť aj takéto 
dlhé vzdialenosti bez extrém-
neho zaťaženia. Veľa ľudí to od-
sudzuje, že elektrické bicykle 
sú len pre starých ľudí, no ja si 
to vôbec nemyslím. Ja som už 
na tomto jednom elektrobicyk-
li prešiel 28 000 km. Mám teraz 
pred cestou trošku obavy, či to 
motor vydrží, ale verím, že to 
bude dobré.“

Laci sa na cestu vydal 5. mar-
ca a jeho obavy o elektromotor 
sa žiaľ potvrdili. Zo svojej cesty 
sa už z hraníc Maďarska musel 
vrátiť pre vážnej technické ťaž-
kosti s  bicyklom. Momentálne 
je ešte doma v  Kežmarku, no 
hneď ako sa mu podarí tech-
nické problémy napraviť, chce 
opäť vyraziť na cestu a splniť si 
svoj plán.

Ak vás Laciho príbeh zaujal 
a chceli by ste ho podporiť, tak 
mu môžete prispieť na spomí-
nané zbierky: mesačne v  do-
lároch na: www.patreon.com/
laciworldtrip, alebo jednorázo-
vo v  eurách na: https://www.
gofundme.com/ebike-trip-to-
asia-help-to-continue.

 
 Ďakujeme.
 Mária Trajčíková

Laci Jurdik – mladý kežmarský cestovateľ na e-biku

Laci - odvážny cyklista.
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Prvá a druhá etapa opráv
Rekonštrukcia Kežmarského hradu, ktorá úspeš-

ne začala v roku 2016, bola financovaná z rozpočtu 
Prešovského samosprávneho kraja s výnimkou do-
tácie z Úradu vlády vo výške 250 000€. V rámci prvej 
etapy, ktorá bola ukončená v  roku 2017, sa zreali-
zovalo odvlhčovanie hradu z  nádvoria, urobili sa 
sanačné práce, vymenili sa okná, dvere, a urobili sa 
aj reštaurátorské práce. Plynule z prvej etapy sa pre-
šlo do druhej etapy v roku 2017, na ktorú boli opäť 
vyčlenené finančné zdroje z rozpočtu PSK vo výške 
479 250 €. V rámci tohto rozpočtu boli zahrnuté aj 
práce, ktoré sa vyskytli v  procese realizácie rekon-
štrukcie ako práce navyše, napr. rozsiahla prasklina 
na východnej veži, riešenie havarijného stavu štítu 
kaplnky atď. Do konca roku 2017 bolo preinvesto-
vaných 131 079 € a v  tomto kalendárnom roku to 
bude 348  171€. Celkové náklady v  rámci oboch 
etáp rekonštrukcie hradu sú vo výške takmer dvoch 
miliónov eur. Podrobný postup prác na hrade je 
konzultovaný na kontrolných dňoch, na ktorých sa 
zúčastňujú zástupcovia pamiatkového úradu, zho-
toviteľ prác, riaditeľka hradu, stavbyvedúci a taktiež 
projektant – architekt M. Neumann. Práce na druhej 
etape boli kvôli poveternostným podmienkam pre-
rušené koncom roka 2017. Rekonštrukcia hradu na 
základe zmluvy bude ukončená do 30. júna 2018. 

V druhej etape sa bude pokračovať v rozbehnu-
tých prácach z prvej etapy: odvlhčovanie hradu, od-
straňovanie vlhkých a padajúcich omietok, a ďalšie 
sanačné práce vrátane nových omietok. Zároveň sa 
vymenia zvyšné okná vrátane hradnej kaplnky. Naj-
krajšia časť prác budú reštaurátorské práce, vďaka 
ktorým sa očistia a zafixujú vzácne kamenné prvky 
na hrade, ktoré dodávajú hradu punc výnimočnosti 
a krásy.

Mnohých turistov, no možno aj Kežmarčanov 
zaujíma otázka osvetlenia hradu: „Samozrejme, keď 
už bude hrad v peknom šate, tak budeme riešiť aj 
otázku vhodného osvetlenia hradu, no momen-

tálne existujú aj odborné názory ochranárov proti 
osvetľovaniu historických pamiatok kvôli smogu, 
ktorý môže pamiatku, a predovšetkým našu atmo-
sféru, poškodzovať. Aj z uvedených dôvodov potre-
bujeme projekt osvetlenia hradu riešiť s odborník-
mi z  rôznych oblastí,“ vysvetľuje riaditeľka múzea 
Erika Cintulová.

Plánovaná rekonštrukcia
podzemnej hradnej vinárne
Riaditeľka Erika Cintulová nám ďalej prezradila: 

„Vďaka Prešovskému samosprávnemu kraju sme 
získali ďalšiu dotáciu na vypracovanie projekto-
vej dokumentácie podzemných priestorov hradu, 
(ktorú Kežmarčania poznajú ako hradnú vináreň). 
V  týchto priestoroch, ktoré sa nachádzajú pod 
celým traktom hradu, nájdeme nádherné klenby 
a  taktiež sa tu zachovali ešte pôvodné kamene 
z kostola Sv. Alžbety, takže ide o skutočne unikátny 
priestor. Tu bude najväčším problémom odstráne-
nie vlhkosti, pretože tento objekt je hlboko vsadený 
v zemi. Momentálne tam prebiehajú reštaurátorské 
práce, reštaurujú sa tam portály, na ktorých boli 
nánosy farby. Proces odvlhčenia hradnej vinárne 
bude vyžadovať počas projektovej dokumentácie 
zapojenie viacerých odborníkov, úplné odstráne-
nie vlhkosti zrejme nebude možné, ale chceme sa 
pokúsiť ju eliminovať v čo najväčšej možnej miere. 
Ďalej tam plánujeme vyriešiť vykurovanie a osvet-
lenie, podlahy. Najprv však potrebujeme úspešne 
vypracovať projektovú dokumentáciu a  následne 
žiadať o  zafinancovanie úprav týchto priestorov. 
Týmto by potom bol celý hrad komplexne zrekon-
štruovaný.“

Opravovať sa bude aj meštiansky dom
na Hlavnom námestí
Okrem hradu sú v správe majetku PSK ešte aj dva 

meštianske domy v centre mesta a bašta mestské-
ho opevnenia. V  meštianskom dome na Hlavnom 

námestí č. 55 je umiestnená expozícia meštianskej 
bytovej kultúry. Tam bude potrebné tiež vypracovať 
projektovú dokumentáciu na kompletnú rekon-
štrukciu tohto objektu, Múzeum v  Kežmarku ešte 
v minulom roku podalo projekt na MK SR ohľadom 
opravy strešnej krytiny v tomto objekte. Tento dom 
sa totiž nachádza v  susedstve zdevastovaného 
domu, ktorý obývajú rôzni neprispôsobiví občania, 
takže vznikajú dosť vážne obavy, že v prípade požia-
ru alebo iného živlu by došlo k poškodeniu aj tohto 
meštianskeho domu a unikátnej expozície múzea. 

Druhým meštianskym domom je výstavná sieň 
na ul. MUDr. Alexandra č. 11, kde sa počas celého 
roka pripravujú výstavy. Tento rok máme končiaci 
číslom 8, čo aj v spoločnosti dosť rezonuje z histo-
rického hľadiska. Múzeum preto pripravuje v me-
siaci september výstavu, ktorá bude venovaná 
vzniku Československej republiky s  dôrazom na 
udalosti v meste Kežmarok a jeho okolí. Samozrej-
me na výstave budú zachytené aj obdobia pred 
rokom 1918 a  následne po ňom. Posledným ob-
jektom múzea, ktorý je vo vlastníctve PSK, je bašta 
mestského opevnenia, ktorá je využívaná ako de-
pozitár.

Priestory hradného námestia sú počas roka 
využívané na rôzne akcie, tohtoročným prvým 
podujatím bola Krížová cesta na veľkonočný Veľký 
piatok. Neskôr sa tu budú organizovať rôzne podu-
jatia: rozprávky, divadlá, koncerty, otvorenie letnej 
turistickej sezóny, premietanie filmov. Tešíme sa 
na všetky zaujímavé akcie, ktoré nám pracovníci 
múzea pripravia v tejto krásnej a výnimočnej his-
torickej pamiatke. Všetky informácie o pripravova-
ných podujatiach múzea nájdete na stránke www.
kezmarok.com.

 Mária Trajčíková

Rekonštrukcia hradu pokračuje

Rekonštrukcia múrov hradu viditeľne pokračuje.

Reštaurovaný kamenný portál na vstupnej 
bráne do hradu.
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Za ostatných tridsať dní sú dokončené 
práce na strope a streche. Patrí k nim klam-
piarska časť zvonka, zvnútra je to klimati-
zácia, všetky potrebné zámočnícke práce 
a  elektroinštalácia. Jej hrubá montáž je 
ukončená na deväťdesiat percent.

Okrem strechy pokročili práce aj v dol-
nej časti zimného štadióna. „Dodávateľská 
firma začala s  realizáciou ľadovej plochy. 
Urobený je kanál a  technológia, bude sa 
ťahať kúrenie, ktoré sa betónuje. Na to 
pôjde izolácia, technologická časť a ďalšia 

betonáž,“ podotkol konateľ a dodal, že do 
konca mája by mala byť ľadová plocha (nie 
ľad) dokončená. Potom bude tvrdnúť 28 
dní, a  tak sa môže pristúpiť k  ďalším prá-
cam na jej finalizácii. 

Pripravené sú už sociálne zariadenia, 
kde pribudli stienky, deliace steny a všetko 
je pripravené na ich kompletáž. Podlahár-
ske práce by sa mali začať už po Veľkej noci.

„Musí nám trochu začať priať aj počasie. 
Potrebujeme, aby v hale bolo nad päť stup-
ňov Celsia,“ uzavrel Milan Tkáč.

 Andrea Belošičová

Príprava na ľadovú plochu pred jej finalizáciou

Z 
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Nocľažník na schodoch 
Prvého februára o 22.25 h sme na lin-

ke 159 prijali žiadosť o pomoc od obyva-
teľky obytného domu na Košickej ulici, 
ktorá prichádzala domov z poobedňajšej 
zmeny a mala obavy, nakoľko na medzi-
poschodí sa nachádzala nejaká spiaca 
osoba. Vyslaná hliadka na mieste osobu 
stotožnila a vykázala ju z miesta.

Ležiaca osoba 
Štvrtého februára bola kamerovým 

systémom zachytená ležiaca osoba pred 
vchodom do nemocnice s poliklinikou Dr. 
Alexandra. Vyslaná hliadka zistila, že ide o 
človeka bez domova, značne pod vply-
vom alkoholu, bez viditeľných zranení. 
Osoba nežiadala lekársku pomoc a sama 
z miesta odišla.

Podozrivé osoby 
Štrnásteho februára o 12.02 h sme pri-

jali telefonický oznam, že na Ul. Petržalská 
sa pohybujú dve podozrivé osoby, núka-
júce alternatívneho dodávateľa elektric-
kej energie, ktoré sa odmietajú legitimo-
vať. Po preverení situácie bolo zistené, že 

ide o legitímnych zamestnancov firmy.

Arogantný zákazník 
Šestnásteho februára o 19.35 h sme na 

linke 159 prijali oznámenie od personálu 
reštauračného zariadenia Severka, že sa 
tam nachádza osoba mužského pohla-
via, značne pod vplyvom alkoholu, ktorá 
bezdôvodne napadá obsluhu. Hliadka na 
mieste vyriešila vec v rámci zákona a oso-
ba bola odoslaná do miesta trvalého byd-
liska. 

Agresívny pes
Sedemnásteho februára o 14.25 h sme 

prijali oznam o tom, že v parku za hradom 
bola pani so svojim psíkom napadnutá 
iným psom. Zranený pes bol ošetrený ve-
terinárnym lekárom. Celá vec bola postú-
pená na priestupkové konanie.

Dopravná nehoda 
V ten istý deň o 17.14 h bola kamero-

vým systémom zaznamená a  následne 
telefonicky oznámená dopravná nehoda 
pri Grundschule. Vodič osobného moto-
rového vozidla narazil do stĺpu verejného 

osvetlenia, ktorý ostal poškodený. Vec 
prevzal okresný dopravný inšpektorát. 
Vyslaná hliadka mestskej polície vyty-
čovacou páskou vyznačila priestor, aby 
zabránila prípadnej ďalšej dopravnej ne-
hode. 

Zabudnuté kľúče 
Osemnásteho februára o 19.00 h hliad-

ka mestskej polície pri svojej pochôdzko-
vej činnosti našla na Kostolnom námestí 
kľúče vo dverách osobného motorového 
vozidla. Lustráciou bol nájdený a vyrozu-
mený majiteľ vozidla, ktorý si kľúče pre-
vzal na stálej službe mestskej polície. 

Zranená osoba 
O 23.39 h 28. februára telefonicky na-

hlásil vodič taxislužby ležiacu osobu, kto-
rá sa mala nachádzať pri predajni Ankaz. 
Kamerovým systém bola osoba nájdená, 
zároveň na miesto bola vyslaná hliadka 
mestskej polície. Ležiaca osoba bola zra-
nená, hliadka privolala RZP, ktorá zranenú 
osobu na mieste ošetrila a následne pre-
vzala do svojej starostlivosti. 

 Spracovala: Oľga Vilčeková

Po mesiaci práce na zimnom štadióne opäť pokročili. „Tro-
chu nás spomaľovalo chladné počasie, ale celkovo sme v sú-
lade s  plánovaným harmonogramom,“ uviedol konateľ fir-
my Milanko, s. r. o., ktorá je dodávateľom stavby, Milan Tkáč.

Začali sa práce na ľadovej ploche. Sociálne zariadenia  sú už pred dokončením.
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Už od mladosti ho zaujímala astronómia 
a matematika, ako 17-ročný na univerzite v Cam-
bridge získal titul bakalára umenia, potom si šiel 
vzdelanie rozšíriť do Holandska a po návrate do-
mov a ďalších štúdiách získal vyšší titul – majster 
umení. 

Už vtedy bol obvinený z  čarodejníctva, lebo 
skonštruoval nejaký prístroj. Bola to zrejme apa-
ratúra, ktorou chcel meniť kovy na zlato či strieb-
ro a vyrobiť kameň múdrosti, ktorý by ľuďom za-
istil večný život. To už so skutočnou astronómiou 
a matematikou nemalo nič spoločného. Dee totiž 
prepadol alchýmii. (Alchýmia je podľa definície 
pseudovedecká a filozofická disciplína, ktorá 
kombinuje prvky chémie, metalurgie, fyziky, me-
dicíny, astrológie, mystiky, umenia atď. Mnohí ju 
považujú za vedu ešte aj v 21. storočí.) 

Po čase bol Dee obvinený, že počaril samotnej 
kráľovnej a  bol uväznený. Po prepustení pokra-
čoval vo svojej činnosti a  začal experimentovať 
s krištáľovou guľou – videl cez ňu duchov i anje-
lov... Zrejme počas týchto experimentov spoznal 
svojho mladšieho krajana – alchymistu Edwarda 
Kelley-ho, s ktorým spojil svoj osud a obaja sa za-
čali venovať aj čiernej mágii. 

Keď im doma prihorievalo, obaja prešli na 
európsky kontinent. Dee sa stal dvorným astroló-
gom cisára Rudolfa II. v Prahe a podobne sa tam 
uchytil aj Kelley. Tu údajne Dee premenil ortuť 
na zlato a venoval cisárovi svoju krištáľovú guľu 
i magické zrkadlo z antracitu.

Po pražskom pobyte zamierili r. 1583 do Poľ-
ska na tamojší kráľovský dvor. Cestou sa stavili na 
kežmarskom hrade u jeho majiteľa Alberta Laske-
ho, ktorý bol tiež poľského pôvodu. Mohlo to byť 
preto, že aj Lasky sa zaujímal o  alchýmiu. Touto 
„vedou“ sa zaoberali viacerí Kežmarčania (Ber-
tram, Smith, Kriebel...). Ale zlé jazyky hovoria, že 
príčina pobytu v Kežmarku bola úplne iná a má ju 
na svedomí práve hradný pán Albert Lasky, kto-
rý trpel večnou finančnou tiesňou a  rozmrhal aj 
vená dvoch predchádzajúcich manželiek. Jedna 
z  nich ešte stále bola zavretá v  hladomorni, ale 
on už mal tretiu a nikomu to nevadilo...

Pán Lasky šiel alchymistov privítať až do 
Hniezdneho. Obaja alchymisti sa usadili na kež-
marskom hrade. Kde mali svoju „čiernu kuchyňu“, 
nevieme, ale nie je vylúčené, že bola na druhom 
poschodí vstupnej hradnej veže, kde sa dodnes 
zachoval pôvodný krb. Mešťanov očaril hlavne 

Kelley svojou vysokou postavou, mal fúzy, bradu, 
dlhé vlasy, ktoré skrývali chýbajúce uši (dávnej-
šie mu ich odrezali ako čarodejníkovi) – vyzeral 
ako skutočný černokňažník. Obaja alchymisti za 
úlohu vraj mali pre hradného pána vyrobiť zlato. 
Traduje sa, že ušli obaja s tou „vzorkou“, ktorú im 
dal na rozmnoženie. 

Pravdu sa už zrejme nedozvieme. Ak odišli le-
gálne, mohlo to byť vtedy, keď hrad v roku 1584 
získal Thököly. Dee sa vrátil do Anglicka a tam aj 
umrel normálnou smrťou. Kelley sa usadil v  Če-
chách, kde svoj podivný život skončil samovraž-
dou. Nora Baráthová

Anglický čarodejník v Kežmarku

Občas potrebujeme, aby sme prišli o  niečo 
vzácne, čo nami poriadne otrasie. Aby sme si ná-
sledne uvedomili, že si zaslúžime oveľa viac, ako to, 
s čím sme sa doposiaľ uspokojili. To si uvedomovali 
aj Kežmarčania po osudnom požiari v  roku 1922. 
Ich beznádej prerastala v hnev a hnev sa pretavil 
do odhodlania vybudovať ešte veľkolepejšiu stav-
bu. 

Pribudla nadstavba nad druhé poschodie, 
bola opravená veža s hodinami i zborená strecha. 
Radnica opäť povstala z prachu skazy, a tentokrát 
v ešte väčšej kráse. Staviteľ Juraj, ktorý položil zák-
lady novej radnice v roku 1461, by bol na poslednú 
rekonštrukciu právom hrdý. 

Takmer šesť storočí radnica odoláva požia-
rom a iným pohromám, aby sa v nej rozhodovalo 
o chode nášho mesta. Nezdolnosť kameňov a sila 
múrov k nám v tejto súvislosti hovorí jasnou rečou. 
Aj my, Kežmarčania, sme ako tá naša radnica. Ne-
želali sme si ťažké dni, ktoré nám nadelili okolnosti, 

či vrtochy prírody naprieč stáročiami. Avšak vždy 
sme po ťažkých časoch povstali a k niekdajšej krá-
se ešte čo to pridali. 

Dnes pocestní z  celého sveta vnímajú našu 
radnicu ako nádhernú. My, domáci, však vieme, že 
táto nádhera je symbolom nášho domova, domo-
va, ktorý je pre nás krajší než celý svet. A vôbec ne-
záleží na tom, že naše mesto je malé a svetu zatiaľ 
málo známe. Kežmarok je medzi obrími mestami 
sveta len trpaslíkom. Sme teda trpaslíci, no trpaslí-
ci stojaci na pleciach obrov. Pri svojej malosti neraz 
dovidíme ďalej za obzor, než obri. Aj v tom spočíva 
výnimočnosť nás, nášho mesta, našej Perly pod 
Tatrami.

Žijem v malom meste, avšak v meste dosť veľ-
kom pre naše sny. Pokiaľ sa ku mne pridáte v tom-
to bdelom snívaní, pokiaľ začujete volanie osudu 
a uvidíte, čo ja vidím, ako sa pred nami rozžiaria dni 
budúcnosti s  nekonečnými možnosťami, pokiaľ 
ucítite, čo ja cítim, to, že nastal čas striasť zo seba 

prach nezáujmu a  dobre splatiť dlh, ktorý máme 
voči minulým i budúcim generáciám, potom bude 
Kežmarok našim nefalšovaným domovom, na kto-
rý budeme veľmi hrdí! Dnes, na spoločnom začiat-
ku, dokončime prácu, ktorá musí byť dokončená 
a zapamätajme si pri našej radnici túto vetu:

Radnica v srdci mesta odolala naprieč storo-
čiami mnohým požiarom, aby navždy pripomí-
nala nezlomnosť Kežmarčanov.

Nabudúce odhalíme skutočnú pravdu o redu-
te. Jaroslav Šleboda – JADRO

Máme byť hrdí na radnicu?

John Dee.

Pohľad na horiacu radnicu.

Stačilo sa na ňu pozrieť, viete? Len sa pozrieť a bolo vám dobre. Krása plynúca z jediného 
pohľadu priam nútila k obzretiu, a to hneď dvakrát, i trikrát. V ten deň na ňu hľadeli všetci, 
pričom nedokázali od nej odtrhnúť zrak. Jediné, čo ich vzrušovalo väčšmi než rozkoš, bola 
pálčivá bolesť! Tá prišla v podobe ohnivých jazykov zahrýzajúcich sa do kežmarskej radnice.

V tomto roku si pripomíname 410. výročie úmrtia Johna Dee. Našťastie neumrel v Kež-
marku, ale vo svojom rodisku v Londýne a dožil sa na tú dobu vysokého veku – 81 rokov. 
Našťastie preto, lebo by ho možno ešte počas života zniesli nejakým spôsobom zo sveta.
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Počas dvoch týždňov v mar-
ci – od 12. do 23. – sa mohli 
deti pod vedením svojich pe-
dagógov zúčastniť tvorivých 
dielní na Kežmarskom hrade 
pod názvom Veľkonočné in-
špirácie. Cieľom veľkonočných 
tvorivých dielní je priblížiť de-
ťom tradície spojené s  Veľkou 
nocou, keďže mnohé z nich už 
v  súčasnosti nepoznajú, čo to 
znamená kúpačka a  oblievač-
ka, ako sa vyrábajú veľkonočné 
ozdoby, či pletú korbáče, pre-
tože väčšinou odchádzajú s ro-
dičmi tráviť tieto sviatky mimo 
domovov. Lektorky sa deťom 
snažia na hrade pripomenúť, 
ako sa Veľká noc oslavovala 
kedysi na našom území, aké 
tradície a  rituály sa praktizo-

vali. V  rámci dielní sa zamerali 
práve na výrobu veľkonočných 
ozdôb. Náplň tvorivých dielní 
prispôsobujú veku a  zručnos-
tiam detí, ktoré sa im nahlá-
sia. Pre tých najmenších majú 
pripravené rôzne tvorenia 
z papiera. Väčšie detičky určite 
zaujmú techniky ako batiko-
vanie, vytváranie mozaiky na 
vajíčku, servítkovú techniku, 
no ponúkajú aj prírodné tech-
niky ako olepovanie vajíčok 
slamou alebo strukovinami. 
Medzi školami sa táto aktivita 
teší veľkej obľube, žiaci sa do 
tvorivých dielní na hrad hlásia 
nielen z Kežmarku, ale aj z jeho 
blízkeho okolia. 

 
 Mária Trajčíková

V piatok 9. marca sa uskutočnila vernisáž výsta-
vy výtvarných a fotografických prác s názvom 
Moje (ne)istoty. Organizátormi tejto súťaže sú 
Stredná umelecká škola Kežmarok a Mestské 
kultúrne stredisko Kežmarok. Témou tohto 
ročníka bolo: Tam, kde sa cítim doma. 

Štátny tajomník Peter Kraj-
ňák, ktorý prevzal záštitu nad 
touto udalosťou, hodnotí túto 
súťaž a  výkony žiakov veľmi 
pozitívne: „Už pri letmom po-
hľade na jednotlivé práce žia-
kov môžem dať pomyselný klo-
búk dolu, výstava je naozaj na 
úrovni. Je to pokračovanie už 
rozbehnutej tradície a ja sa veľ-
mi teším, že máme šikovných 
žiakov na základných a  stred-
ných školách, ale aj na zák-
ladných umeleckých školách. 
Umelecké vzdelanie je veľmi 
dôležitý aspekt humanizácie 
spoločnosti. Naša spoločnosť 
potrebuje kvalitných odborní-
kov a umelcov rovnako ako iné 
povolania. Do súťaže sa neza-
pájali len žiaci z  prešovského 

kraja, ale aj zo zahraničia, a  to 
len svedčí o  tom, že tu v  Kež-
marku máte kvalitné a  dobré 
školy,“ dodáva na záver.

Jedným z  členov poroty 
v hodnotení prác bol aj tunaj-
ší učiteľ Marek Majerčák. „Prác 
bolo spolu 149, a boli z 24 škôl 
z  nášho kežmarského regiónu 
a ďalej z ôsmych škôl zo zahra-
ničia, zastúpené bolo aj Maďar-
sko a Poľsko. No my ako porota 
sme nemali informácie o  tom, 
odkiaľ pochádzali jednotlivé 
práce, našou úlohou bolo hod-
notiť výtvarnú stránku práce 
a  tiež aj myšlienku, ideu. Po 
prvotnom selektovaní prác 
bolo rozhodovanie už ťažšie. 
Kvalitne obsadená bola zák-
ladná umelecká škola, práce jej 

žiakov boli veľmi dobre zvlád-
nuté po výtvarnej stránke, no 
aj po tej myšlienkovej. Na tých 
najlepších bolo hneď z prvého 
pohľadu jasné, čo chcel v danej 
práci žiak vyjadriť. Čo sa týka 
hlavnej myšlienky súťaže: Moje 
istoty a  neistoty, tak mladí ľu-
dia na základnej škole vnímajú 
len istoty: istota rodiny, priate-
ľov, domáci miláčik. Žiaci stred-
ných škôl vnímajú svet okolo 

seba už abstraktnejšie, a pasu-
jú sa s témami ako: budúcnosť, 
láska, priateľstvo, ako to vyze-
rá na Slovensku, ako vo svete, 
či je spravodlivosť na Zemi 
a podobne. Niektoré práce na-
ozaj očarili aj nás.“ 

Výstava bola inštalovaná vo 
výstavnej sieni Barónka a  ve-
rejnosti bola prístupná od 9. 
do 26. marca.

 Mária Trajčíková

Spokojné víťazky v súťaži.

Sústredenosť pri tvorení je nevyhnutná.

Piaty ročník súťaže Moje (ne)istoty

Tvorivosť detí podnietená vo veľkonočných 
dielňach na hrade
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školstvo

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

Na zápis si prineste: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu
Ostatné informácie: www.zsnizbkk.edu.sk

Základná škola s materskou školou Nižná brána 8, Kežmarok
Moderná mestská škola všetko pre vás a vaše dieťa pod jednou strechou

Vás pozýva na

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA
9. – 10. apríla 2018 

od 8.00 – 16.00 hod.

v dopoludňajšej vzdelávacej činnosti tak aj popoludní bez náročných presunov,

Na zápis si prineste: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu

v dopoludňajšej vzdelávacej činnosti tak aj popoludní bez náročných presunov,

Na zápis si prineste: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu

Základná škola
Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
www.zsfiskk.edupage.sk

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
na vstup do 1. ročníka, občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Fišeráci sa tešia na nových Fišerákov
bez ohľadu na miesto trvalého pobytu

Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom
budúcich prvákov, že

sa uskutoční 
9. apríla 2018 v čase 800 – 1200 hod. a 1300 – 1600 hod. 

10. apríla 2018 v čase 1300 – 1600 hod.
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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.   

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

Aj žiaci ZUŠ A. Cígera sa sna-
žili pochopiť význam farby, jej 
symboliku i emocionálnu výpo-
veď. Na základe fantázie, mieša-
ním a skladaním farieb zachytili 
atmosféru, vyjadrili farbou ná-
ladu a  takto vytvorili originálne 
a  zaujímavé práce. Tieto dielka 
reprezentovali našu školu na tra-
dičnej súťaži Anjel Vianoc v Tat-
ranskej galérii v Poprade, kde na 
slávnostnom odovzdávaní cien 
sa osobne zúčastnila aj žiačka 
našej školy Soňa Džadoňová. 
S prácou Anjelské posolstvo zís-
kala 1. miesto. Vynikajúci úspech 
získali aj žiačky: Lenka Drozdová 

Anjelik – 3. miesto a Slávka Brik-
siová Anjel – Čestné uznanie. 
Ocenené práce v súčasnom ob-
dobí zdobia priestory Cukrárne 
Sladký sen na námestí v Popra-
de. Vo februári sa žiaci našej 
školy zúčastnili výtvarnej súťaže 
Moje (ne)istoty, ktorú organizo-
vala SUŠ v Kežmarku. Cenu za 2. 
miesto si prevzala žiačka Tatiana 
Lorencovičová za prácu S mojou 
rodinou.

Srdečne blahoželáme a praje-
me mnoho ďalších úspechov. 

 Jana Vaksmundská,
 ZUŠ A. Cígera Kežmarok
 Foto: Rastislav Džadoň

Farba nás obklopuje od prvých okamihov 
nášho života. Berieme ju automaticky, samo-
zrejme. Často si neuvedomujeme jej význam, 
pôsobenie na nás.  Náš farebný prejav a fareb-
né cítenie je individuálne a hovorí o nás veľa.

Žiaci výtvarného odboru opäť úspešne reprezentovali

Ocenená Soňa Džadoňová.
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mozaika

Futbal
Dospelí – V. liga skupina Podtatranská
1. 4. o 15.30 h   TJ Slovan Nálepkovo – 1. MFK Kežmarok
8. 4. o 15.30 h 1. MFK Kežmarok – TJ Nový život Kluknava
15. 4. o 15.30 h FK 05 Levoča – 1. MFK Kežmarok
22. 4. o 16.00 h  1. MFK Kežmarok – FK Prakovce
29. 4. o 16.00 h FK Veľká Lomnica – 1. MFK Kežmarok
Dorast – III. liga skupina Podtatranská
7. 4. o 14.00 h  J Slovan Smižany – 1. MFK Kežmarok
14. 4. o 14.00 h  1. MFK Kežmarok – TJ Tatran Ľubica
21. 4. o 16.00 h  FK Vysoké Tatry – 1. MFK Kežmarok
28. 4. o 14.00 h 1. MFK Kežmarok – TJ Dunajec Sp. St. Ves
Žiaci – II. liga VSFZ skupina C, U13 a U15
3. 4. o 10.00 a 11.45 h  1. MFK Kežmarok – FK Svit   
14. 4. o 10.00 a 11.45 h TJ Tatran Ľubica – 1. MFK Kežmarok
21. 4. o 10.00 a 11.45 h  1. MFK Kežmarok – FK Vysoké Tatry
28. 4. o 10.00 a 11.45 h  FK 05 Levoča – 1. MFK Kežmarok 

Volejbal
Extraliga žien:
podľa umiestnenia v konečnej tabuľke
8. 4. o 16.00 h zápas o 3. miesto 
14. 4. o 17.00 h  zápas o 3. miesto (prípadný 4. zápas)
Žiačky
14. 4. o 10.00 h, 12.00 h  Grundschule – Kežmarok – Prešov

Basketbal
II. liga mužov
21. 4. o 18.00 h  Kežmarok – Martin
Juniori 
21. 4. o 14.00 h  Kežmarok – Spišská Nová Ves 

Stolný tenis
V. liga muži
15. 4. o 14.00 h  Fortuna C – Poprad
IV. liga muži
15. 4. o 10.00 h Fortuna B – Sp. Bystré

Hokejbal
Extraliga
Play off zápasy podľa umiestnenia v dlhodobej časti

Karate
28. 4. od 8.30 h  Majstrovstvá Tatranskej únie
(všetky podujatia sa budú konať v Mestskej športovej hale V. Jančeka,
ak nie je uvedené inak)

Milí čitatelia, 
rubrika Listáreň dáva priestor 

pre vaše listy, otázky, pripomien-
ky, či podnety z portálu City Mo-
nitor alebo Odkaz pre starostu.

Podnet od občana
Poškodené zábradlie a výmo-

le na priľahlej komunikácii na 
Tvarožnianskej. 

Odpoveď
Mesto Kežmarok
Dobrý deň, ďakujeme za pod-

net. O situácii vieme. Oprava sa 
bude realizovať hneď, ako to po-
časie dovolí. Za takých mrazov, aké 
boli vo februári sa nedalo opraviť 
ani zábradlie, ani výtlky na ces-
tách. Okrem toho sme zvažovali aj 
možnosť výmeny zábradlia za ma-
sívnejšie zvodidlá. Žiaľ, vzhľadom 
na šírkové usporiadanie priestoru 

ich nie je možné osadiť v týchto 
úsekoch. Nedá mi ale podotknúť, 
že nezodpovednosť vodičov musí-
me korigovať takými technickými 
opatreniami, ktoré v konečnom 
dôsledku sťažujú zimnú a letnú 
údržbu priľahlého chodníka a sú 
financované zo spoločných fi-
nančných prostriedkov všetkých 
občanov, ktoré by sa dali využiť 
v meste na iný účel. 

 Eva Kelbelová, MsÚ 
 Kežmarok 

Listáreň – vaše názory

Program športových klubov – apríl 2018

V Grundschule mali 23. marca Deň otvorených dverí. Všetci, ktorí tam za-
vítali, neoľutovali. V bohatom programe nechýbal napríklad jarmok, pred-
školáci mali možnosť spievať, tvoriť, objavovať, poznávať a zabávať sa.
 -bel-

Koncom marca - 24. 3. - bol pamätný deň tankistov. Bývalí vojaci sa stretli 
v parku pri tanku.  -mia-
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Veľkou konkurenciou pre knižnice sú momentálne rôzne 
počítačové technológie, hry, elektronické knihy, preto mu-
sia knižnice nachádzať nové spôsoby ako prilákať svojich 
používateľov. Pretože práve spokojní používatelia rozhodu-
jú o budúcnosti knižnice. Aj naša mestská knižnica sa snaží 
ponúkať nové služby, snaží sa renovovať interiér, či neustále 
dopĺňať knižničný fond o nové knižničné jednotky – knihy.

Týždeň slovenských knižníc
V rámci tohtoročného Týždňa sloven-

ských knižníc, ktorý prebiehal od 5. – 11. 
marca, ponúkala kežmarská knižnica vo 
štvrtok možnosť získať bezplatnú registráciu 
pre nových alebo staronových používateľov, 
ktorí viac ako 5 rokov nevyužili knižnično-in-
formačné služby a tiež pre tých, ktorým prá-
ve uplynula platnosť čitateľského preukazu. 
No štatistiky svedčia o tom, že výška regis-
tračného poplatku už nie je dostatočne mo-
tivujúca, aby si čitatelia prišli svoje členstvo 
obnoviť zadarmo v určitý deň v roku (tohto 
roku to bolo len 133 bezplatne obnovených 
registrácií z  celkového počtu 3489 použí-
vateľov). Detičky z MŠ Kuzmányho a z Den-
ného detského sanatória sa počas tohto 
týždňa zúčastnili knižnično-informačnej 
prípravy predškolákov. Z okolia Kežmarku 
knižnicu navštívili aj deti z druhého stupňa 
ZŠ Holumnica a  ZŠ Vrbov na podujatí Od 
hieroglyfov ku kódom. V tom isto týždni pri-
šli na návštevu aj žiaci z  prvého stupňa ZŠ 
Vlková, u ktorých sa knižnici spolu s vyuču-
júcimi podarilo rozvinúť návyk k  pravidel-
ným návštevám – ide o kolektívnu výmenu 
kníh počas vyučovania aj s  pedagogickým 
dozorom. V  piatok 9. marca v  priestoroch 
knižnice okrem spomínaných podujatí bežal 
aj Hviezdoslavov Kubín – súťaž v  umelec-
kom prednese poézie a prózy. Okrem toho 
boli počas celého mesiaca marca – mesia-
ca kníh – pripravované a  realizované kul-
túrno-výchovné a  vzdelávacie podujatia 
pre žiakov a študentov všetkých typov škôl 
a  všetkých vekových kategórií – od mater-
ských až po stredné – a to pre deti z Kežmar-
ku, aj mimo neho.

Beseda s Kežmarčankou
Kežmarská rodáčka, Kristínka Baluchová, 

ktorá kedysi pracovala ako letuška, a  teraz 
píše knihy pre deti aj dospelých, navštívila 
knižnicu 20. marca. Počas dvoch autorských 
besied spojených s  autogramiádou pre 
žiakov prvého stupňa ZŠ predstavila svoje 
knihy Kamoši z vypáraného svetra, Kapitán 
Padák Straty a nálezy, Kapitán Padák a Paše-

rácka spojka a porozprávala deťom aj o tom, 
ako ona kedysi ako malá chodievala do kniž-
nice, čo to pre ňu znamenalo, ako sa dostala 
k čítaniu kníh a potom neskôr aj k autorské-
mu písaniu. 

Čo nové ponúkate za uplynulé
dva roky – od kedy ste
sa presťahovali?
„Rokom 2016 vstúpila mestská knižni-

ca do novej etapy svojej činnosti, kedy sa 
pracovníkom aj používateľom sprístupnili 
krásne, nové a  podstatne väčšie priestory, 
za čo sme mestu vďační. Ale v očiach našich 
používateľov sa naša knižnica len dosť po-
maly mení na modernú inštitúciu, keďže z fi-
nančných dôvodov sme museli presťahovať 
aj zastaraný, opotrebovaný a dosť poškode-
ný nábytok, ktorý sa do nových priestorov 
akosi ani vôbec nehodil. No vďaka gran-
tovým systémom z  Ministerstva kultúry 
a v posledných dvoch rokoch aj z Fondu na 
podporu umenia sa mi podarilo pre knižni-
cu získať značné finančné prostriedky. Tie sú 
každý rok investované v prvom rade do ná-
kupu nových knižničných jednotiek (kníh), 
hoci peknou sumou na nákup noviniek pri-
spieva každoročne aj mesto. Okrem toho 
knižnica nahradila knižničné regály novými 
na celom detskom oddelení, zriadil sa tu 
detský kútik so sedacími vakmi. Interiér od-

delenia pre deti a mládež sa stal rozprávko-
vým aj vďaka spolupráci so študentmi Stred-
nej umeleckej školy pod vedením Miladky 
Kotorovej, ktorí svojimi maľbami skrášlili 
steny. Z grantov sa ďalej vymenila tiež časť 
knižných regálov na oddelení pre dospelých 
používateľov, pribudli nové kreslá v  čitárni 
pre dospelých, nové konferenčné stolíky, 
výpožičné pulty, moderné skrinky na ulože-
nie periodík, v  ktorých sa teraz okrem naj-
novších čísel nachádzajú aj staršie ročníky. 
Zmodernizovala sa účelová miestnosť na re-
alizáciu kultúrno-vzdelávacích podujatí, čiže 
spoločenská miestnosť, do ktorej sa z Fondu 
na podporu umenia zakúpili nové stoličky. 
V  rámci technického vybavenia sa zakú-
pil počítač, notebook, premietacie plátno, 
dataprojektor, snímače čiarových kódov,“ 
uzavrela vedúca Jana Schönová. „Snažíme 
sa neustále pracovať na vylepšení a zútulne-
ní interiéru knižnice, ktorý môže používateľa 
opätovne prilákať, naopak, neútulný interiér 
ho môže odradiť do takej miery, že sa viac 
do knižnice nevráti. Z  ďalších zaujímavých 
služieb možno spomenúť možnosť pracovať 
s on-line katalógom už aj v prostredí domo-
va, či medziknižničnú, prípadne aj medziná-
rodnú medziknižničnú výpožičnú službu, 
ktorá umožňuje čitateľovi dostať ku každej 
žiadanej knihe, aj zo zahraničia,“ dodáva 
Schönová.

V rámci grantov sa do budúcnosti pracu-
je na žiadosti na zriadenie bezpečných od-
kladacích skriniek. Používateľom totiž stále 
chýba komfort v tom, že si svoje kabáty, ná-
kupné tašky, alebo iné osobné veci nemajú 
kam odložiť a  do výpožičných priestorov 
by s  nimi nemali vstupovať. Tiež chcú žia-
dať prostriedky na zakúpenie počítačových 
stolíkov v internetovej študovni, ktoré majú 
zatiaľ len požičané a na výrobu ďalších kniž-
ničných regálov. Veľmi im záleží na vytvo-
rení informačného a navigačného systému, 
ktorý by uľahčil používateľom orientáciu 
vo výpožičných priestoroch. Ten by chceli 
zriadiť formou závesného informačného 
systému zo stropu. Nevyhnutná je výmena 
farebných rozraďovačov s  označením jed-
notlivých tried MDT a písmen abecedy, kto-
ré sú umiestnené v príslušných regáloch.

Vďaka väčším priestorom mohli v knižni-
ci začať s činnosťou Klubu tvorivého čítania 
a  písania pod vedením Evky Raffajovej. Je 
to miesto stretávania sa žien pri rôznych te-
matických rozhovoroch o knihách, ktoré sú 
zakaždým spojené aj s  tvorivými dielňami. 
Tieto stretnutia sa konajú pravidelne každý 
posledný štvrtok v mesiaci, čím na ne srdeč-
ne pozývame všetky čitateľky a čitateľov.

 Mária Trajčíková

Beseda s úspešnou rodáčkou z Kežmarku, Kris-
tínkou Balúchovou, ktorá zavítala medzi deti.

Mestská knižnica - miesto na čítanie, ale aj stretávanie sa
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 turistika

S  ich odbornou a  finančnou pomocou sa 
vyznačili prvé chodníky východne od mes-
ta. Značenie realizoval kvalifikovaný znač-
kár, ktorý zabezpečil autorizáciu chodníkov 
v rámci pravidiel Klubu slovenských turistov. 
K  dnešnému dňu je vyznačených spolu 26,2 
kilometrov. Osadilo sa 8 smerovníkov, na-
montovalo sa 18 smeroviek, 8 tabuliek miest-
neho názvu a niekoľko šípiek. Okrem toho pre 
lepšiu orientáciu turistov, hlavne na hrebeni 
medzi dolinou Zlatná a Ľubickou dolinou, sa 
na niektorých miestach osadili značkárske 
koly. Dôvodom bolo, že značky nebolo kde 
namaľovať. Pritom sa v plnej miere využili aj 
smerovníky už vyznačených cyklotrás. 

Krásne výhľady
Nové chodníky zavedú turistov do blíz-

keho okolia. To je mnohým Kežmarčanom 
známe, aspoň staršej generácií. Zámerom 
značenia je predovšetkým ukázať tieto lo-
kality návštevníkom Kežmarku, aby spoznali 
nielen naše historické pamiatky, ale aj príro-
du a  nádherné výhľady na okolité pohoria: 
Vysoké Tatry, Nízke Tatry a  Levočské vrchy. 
Geograficky patrí táto oblasť do Levočských 
vrchov, podcelku Levočská vrchovina, časť 
Ľubické predhorie. Značenie južne od Ľubice 
patrí už do Levočských planín, časti Levočské 
úboče. 

Opis vyznačených chodníkov:
(modré značenie)
1/ Kežmarok, Billa – Kežmarok, sídl. 

Sever 0,20 h – Malý jareček 0,20 h – Zlatná, 
rybník 0,25 h – Zlatná, včelíny 0,10 h - Pod Ľu-
bickým kopcom 0,30 h – Lent 0,25 h – Ľubica, 
časť Pod lesom (Zaľubica) 1,10 h – Nad Zvo-
nárkou 0,25 h – Tvarožná 0,35 h spolu 4,20 h, 
16,9 km (modré značenie)

Turistický chodník začína v  Kežmarku pri 
obchode Billa. Ide alejou po Garbiarskej ulici 
k  čerpacej stanici. Za základnou školou Niž-
ná brána sa stáča vpravo až k smerovníku na 
okraji sídliska Sever (križovatka so žlto zna-
čeným chodníkom č. 4). Od smerovníka po-
kračujeme vľavo po cyklochodníku až k ďal-
šiemu smerovníku v  lokalite Malý jareček 
(križovatka s chodníkom č. 3 zelená). Modré 
značenie pokračuje ďalej po cyklochodníku 

až k  rybníku v  Zlatnej. Ideme ďalej až prí-
deme k  včelínom nad rybníkom (križovatka  
 zelená). Stále pokračujeme po cyklochod-
níku, o  chvíľu končí jeho asfaltový povrch. 
Po približne 30 minútach prídeme k smerov-
níku Pod Ľubickým kopcom. Lesná cesta ide 
rovno, ale modrá značka odbočuje doprava. 
Prejdeme cez potôčik, ideme mierne hore po-
medzi mladé porasty borovice až k smerovní-
ku v  lokalite Lent. Z pravej strany sa pripája 
žltá značka trasy č. 4, ktorá tu končí. Odtiaľ 
sú pekné výhľady na okolie. Od smerovníka 
pokračujeme vľavo cestou pomedzi pasienky 
až k lesu. Pred ním odbočíme doprava až zí-
deme na začiatok Ľubickej časti Pod lesom. 

V strede osady je smerovník. Ideme ďalej po 
ceste. Pred bývalým vstupom do vojenského 
obvodu Javorina odbočíme doprava na lesnú 
cestu. Po nej mierne hore až na lúku nazýva-
nú Nad Zvonárkou. Odtiaľ zídeme mierne 
dole do obce Tvarožná, kde modré značenie 
pred obecným úradom končí. 

2/ Zlatná, včelíny – Pri ľubickom chotári 
0,30 h, 2,0 km (zelené značenie)

Zatiaľ je to krátka spojka medzi modro vy-
značeným chodníkom zo Zlatnej na hrebeň 
na žltú značku chodníka č. 4. Je vhodný na 
turistiku pri voľbe kratších okruhov. Počíta sa 
s predĺžením tohto značenia na jednej strane 
cez Krížovú Ves až do Spišskej Belej, na druhú 
stranu z hrebeňa do obce Ľubica, s pokračo-
vaním po novovybudovanej krížovej ceste 

na Zvonárku a na lúku Nad Zvonárkou, kde sa 
pripojí na modro vyznačený chodník ktorého 
opis je pod č.1. 

3/ Malý jareček – lesopark, lúky 0,15 h, 0,9 
km (zelené značenie)

Krátka spojka medzi modro a žlto vyzna-
čenými chodníkmi. Odporúča sa využiť ho pri 
voľbe kratších vychádzok. 

4/ Kežmarok, sídl. Sever – lesopark, lúky 
0,25 h - Pri Ľubickom chotári 0,45 h – Lent 
0,45 h 6,4 km (žlté značenie)

Pekný chodník, ktorý sa začína pri smerov-
níku na sídlisku Sever. Prechádza cez lesopark, 
okolo amfiteátra až na okraj lesoparku. Tu sa 
stočí vpravo, ide popri hornej stanici nevyuží-
vaného lyžiarskeho vleku a cez lokalitu nazý-
vanú Jeruzalem vyjde na hrebeň oddeľujúci 
dolinu Zlatná od Ľubickej doliny. Z  hrebeňa 
zo všetkých miest sú pekné výhľady na široké 
okolie. Dominujú vrcholy Vysokých a Nízkych 
Tatier, ale zaujímavé sú pohľady aj na Levoč-
ské vrchy, Spišskú Maguru a aj do Popradskej 
kotliny. Chodník je vhodný v zime aj na bežec-
ké lyžovanie. Smerom k  Ľubickému chotáru 
vedie jeden úsek chodníka po starej vozovej 
ceste, ktorá bola roky zarastená a nevyužitá. 

Pešie značenie ešte nie je ukončené. Počíta 
sa, že v tomto roku sa v ňom bude pokračovať. 
Predĺžia sa chodníky ďalej smerom k Spišskej 
Belej a k Ľubici. V blízkej dobe sa počíta s pre-
dĺžením až do Levočských vrchov. Kežmarča-
nia chcú prispieť k podpore rozvoja turistiky 
aj založením organizácie – občianskeho zdru-
ženia, ktoré sa  bude venovať organizovaniu 
turistických výletov, pochodov a  ochrane 
životného prostredia. Vo februári 2018 bol 
založený Klub slovenských turistov – Zlatná 
Kežmarok, ktorý privíta vo svojich radoch 
všetkých nadšencov z Kežmarku a okolia. 

 Ernest Rusnák, značkár
 Gabriela Bodnárová,
 výkonná riaditeľka OOCR 

 Tatry-Spiš-Pieniny

Po novo vyznačených turistických chodníkoch

Až do minulého roku nebol v blízkom okolí Kežmarku vyznačený 
ani jeden kilometer turistického chodníka. To sa zmenilo, a v zá-
vere roka 2017 vďaka spolupráci mesta Kežmarok (oddelenie ko-
munikácie, propagácie a regionálneho rozvoja mesta a oddelenia 
územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku) 
a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny.

Značenie na Garbiarskej ulici.

Pohľad z chodníka na Vysoké Tatry.
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Kinotipy
5. – 6. 4. (štvrtok, piatok) o 19.00 h 
Deň čo deň
(romantický, USA, 2018, 97 min, titulky, MP12+)

27. – 28. 4. (piatok, sobota) o 19.00 h
Avengers: Nekonečná vojna 3D
(akčný/sci-fi/fantasy, USA, 2018, 155 min, titulky, MP12+)

Detské kino
1. – 2. 4. (nedeľa, pondelok) o 17.00 h
Králik Peter
(rodinná komédia, USA, 2018, 93 min, dabing, MP)

7. – 8. 4. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
Sherlock Gnomes
(animovaná komédia, USA/V. Británia, 2018, 90 min, dabing, MP12+)

21. – 22. 4. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
Dve a pol kačky
(animovaná komédia, USA/Čína, 2018, 91 min, dabing, MP)

Týždeň slovenského filmu
10. 4. (utorok) o 14.00 h
Lichožrúti
(animovaný/rodinný, Česko/Slovensko, 2016, 83 min, dabing, MP7+)

11. 4. (streda) o 19.00 h
Piata loď
(rodinná dráma, Slovensko/Česko, 2017, 85 min, pôvodné
znenie, MP12+)

12. 4. (štvrtok) o 19.00 h
Špina
(dráma, Slovensko/Česko, 2017, 88 min, pôvodné znenie, MP15+)

Filmový klub
9. 4. (pondelok) o 19.00 h
Lumière
(dokument, Francúzsko, 2017, 87 min, titulky, MP12+)

16. 4. (pondelok) o 19.00 h
Sloboda
(dráma, Nemecko/Slovensko, 2017, 103 min, titulky, MP15+)
+ Fifi fatale
(animovaný, Slovensko, 2018, 14 min, bez dialógu, MP12+)

23. 4. (pondelok) o 19.00 h
Thelma
(dráma, Nórsko/Francúzsko/Dánsko/Švédsko, 2017, 116 min, titulky, 
MP15+)

30. 4. (pondelok) o 19.00 h
Kvetinárstvo
(dráma, Belgicko/Slovensko, 2017, 78 min, pôvodné znenie + titulky, 
MP12+) Zmena programu vyhradená. 
 Kompletný aktuálny program kina nájdete na internetovej stránke
 www.kinoiskra.sk.

PROGRAM KINA                Apríl  2018

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%

Venovali sa návrhu všeobecne záväzné-
ho nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
o financovaní základných umeleckých škôl, 
materských škôl a školských zariadení, ktoré 
sú zriadené na území mesta. Potom prišla na 
rad zmena rozpočtu na tento rok, zmena ka-
lendárneho plánu zasadnutí a návrh na záme-
nu nehnuteľností v priemyselnom parku. 

Dôležitým bodom rokovania bol návrh na 
prenájom nebytových priestorov na prevádz-
ku ambulancie pevnej ambulantnej pohoto-
vostnej služby. Nemocnica požiadala mesto 
o prenájom nebytových priestorov na Ul. Dr. 
Fischera 7 na ambulanciu pevnej ambulant-
nej pohotovostnej služby. Priestor je v súčas-
nosti prenajatý pre LSPP, n. o., na prevádz-
kovanie lekárskej služby prvej pomoci pre 

dospelých. LSPP podala vo februári výpoveď 
z nájmu nebytových priestorov. V súčasnosti 
plynie výpovedná doba. Nemocnica sa vo vý-
berovom konaní vyhlásenom Ministerstvom 
zdravotníctva Slovenskej republiky uchádza 
o prevádzkovanie ambulancie pevnej ambu-
lantnej pohotovostnej služby. Vzhľadom na 
to, že priestory v nemocnici sú nepostačujú-
ce, žiadala o prenájom nebytových priestorov 
v objekte na ul. Dr. Daniela Fishera 7. 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva po-
kračovalo návrhom na prenájom nebytových 
priestorov a  hokejbalového ihriska na ZŠ Dr. 
Fischera, návrhom na prenájom bytu č. 1 na 
Košickej ulici a  návrhom na odkúpenie časti 
pozemku od Slovenskej správy ciest. Rokova-
nie uzavrel posledný bod – návrh na zriadenie 
vecného bremena pre spoločnosť Samtreid.

 Viac informácií o zasadnutí získate 
 z vysielania KTV.

 -bel-

Poslanci rokovali
aj o pohotovostnej službe

Ešte pred Veľkou nocou sa konalo 
zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
Poslanci sa stretli 27. marca.
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Týmto koncertom začala svoju činnosť no-
vovzniknutá umelecká agentúra Ars Musica 
z  Kežmarku, ktorá si dala za cieľ usporiadať 
každý mesiac jeden koncert klasickej hudby. 
Okrem skladieb Georga Philippa Teleman-
na v úvode a Johanna Nepomuka Hummela 
v  závere, zazneli skladby Petra Duchnického 

pre klavír, ale hlavne komponované pre violu 
a klavír.

Metamorfózy I. pre violu a  klavír vznikli 
počas prvých mesiacov tohto roka a sú veno-
vané práve Júlii Urdovej, tieto zazneli v  pre-
miére. Je to prvá časť z rozsiahlejšieho cyklu 
Metamorfóz pre tieto dva nástroje. 

Vo verzii, ktorú si vypočulo publikum, vio-
lu sprevádza klavír, v  budúcnosti ich autor 
mieni inštrumentovať ako cyklus pre violu 
a  symfonický orchester. Skladba je napísaná 
v šiestich tóninách (módoch), ktoré sa strieda-
jú v algoritme. Začiatočné tóny stupníc tvoria 
hexachord – celotónovú stupnicu, ktorú rád 
používal aj Claude Debussy.

Medzi skladby P. Duchnického si sólistka 
zaradila aj skladbu súčasnej rakúskej sklada-
teľky Júlie Purgine (*1980) Lunárium, ktorú 
naštudovala počas svojho štúdia na Univerzi-
te vo Viedni.

Koncert bol veľmi dobre dramaturgicky 
pripravený, poslucháči, ktorí naplnili kon-
certnú sálu, „zvládli“ aj prezentáciu súčasnej 
hudby, ktorá si vždy musí nájsť cestu k pocho-
peniu. Pokiaľ samotný autor skladby uvedie, 
popíše svoje zámery a pocity, je to ľahšie.

Na ďalšom, marcovom koncerte umelec-
kej agentúry Ars Musica sa nám 11. marca 
v  hoteli Hviezdoslav predstavilo sláčikové 
kvarteto Spectrum Quartett. Aj napriek mla-
dému veku jeho členov je to vyzreté teleso, 
ktoré sa vykryštalizovalo v  roku 2012. Má za 
sebou množstvo úspešných koncertov a pes-
trú spoluprácu z  rôznymi interpretmi nielen 
v oblasti klasickej hudby.

 Ján Levocký

Vedomostný ostrov je interaktívny 
kiosk, z  ktorého budú môcť nielen žiaci, 
ale aj učitelia čerpať mnohé zaujímavé 
poznatky a  inšpirácie. Prvou – hlavnou 
časťou – je špeciálna aplikácia v  podobe 
animovaného ostrova. Ukrýva sa na ňom 
množstvo vedomostí z  oblasti techniky, 
nemeckého jazyka, ekológie alebo fyziky 
vrátane interaktívnych úloh, náučných 
videí a  pokusov, ktoré sa dajú realizovať 
v  škole aj doma. Žiakom pomôže pri ich 
odhaľovaní zvedavý lemur, ktorý je aj 
v logu Vedomostných ostrovov. Vďaka ve-
selým vedomostným kvízom si žiaci môžu 
hneď vyskúšať, ako si nové vedomosti 
osvojili. Rozširujúcu druhú časť vedomost-
ného obsahu tvoria digitálne učebnice 
– nemecký jazyk, dopravná výchova a  fy-

zika. Ocenia ich aj učitelia, ktorí chcú oživiť 
bežné vyučovanie a vniesť doň hravé prv-
ky a interaktivitu.

Okrem vedomostného obsahu je dôle-
žitou súčasťou Vedomostných ostrovov aj 
kariérne poradenstvo. Virtuálny kariérny 
poradca pomôže žiakom zorientovať sa 
pri výbere strednej školy. Deti sa jedno-
duchým, ale výstižným testom s názvom 
Vieš, čím chceš byť? učia spoznávať seba 
samých a svoje silné a slabé stránky. Ďalej 
s nimi pracujú a zoznamujú sa s možnos-
ťami sebauplatnenia v  reálnom svete do-
spelých. 

Veríme, že tento projekt bude príno-
som a získame ním opäť nové skúsenosti 
a zážitky.

 V. Taliga, J. Mihók, A. Ondo-Eštoková

Vedomostné ostrovy na „fišerke“

Naša škola sa zapojila do projektu, ktorý v  tomto školskom roku 
odštartovala Nadácia Volkswagen Slovakia – Vedomostné ostro-
vy. Jeho hlavným cieľom je modernizácia vyučovacieho procesu 
a podpora inovatívnych foriem vzdelávania na základných školách.

V  koncertnej sále Základnej umeleckej školy A. Cígera sa 
predstavili dvaja mladí umelci. Ako hosť Júlia Urdová – viola 
a domáci Peter Duchnický.

Predstavili sa dvaja mladí umelci

V koncertnej sále ZUŠ A. Cígera sa predstavili dvaja mladí umelci.
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4/2018 rozhovor

Na začiatku
Obličky Jozef Figlárovi zniči-

la cukrovka, ktorú má osemnásť 
rokov. V  podstate hneď bol na 
inzulíne a poškodenie tohto pá-
rového orgánu bolo zistené pri 
nastavení inzulínovej pumpy. 
Od roku 2011 sa stal pacientom 
kežmarskej nefrológie. „Tu som 
prvýkrát prišiel do kontaktu 
s  primárkou Katarínou Javor-
skou. Hneď som pocítil záujem 
o  to, aby sme moju chorobu 
nejako korigovali. V  tom čase 
nízkobielkovinová diéta nepo-
stačovala, začali sme hovoriť 
o  dialýze. Pani primárka mi na-
vrhla, že ak by som mal darcu 
z  rodiny, vyskúšali by trans-
plantáciu,“ zaspomínal si Jozef. 
Vyšetreniami prešli jeho brat 
a manželka. Brat bol vyhovujúci 
vo všetkých faktoroch, naopak 
manželka iba v jednom jedinom. 

Bolo to obrovské riziko, napriek 
tomu hneď súhlasila. „Ani chvíľu 
nezaváhala, za čo som jej veľmi 
vďačný, hoci hrozilo riziko, že 
v  inkriminovaný deň sme mohli 
prísť o  obličky obidvaja. Ja by 
som ju nedostal a  ona by o  ňu 
prišla, keby sa neujala. Všetko 
však dopadlo dobre,“ pokračo-
val Figlár a dodal, že z ľudského 
hľadiska bolo dosť nepríjemné, 
keď pred transplantáciou pod-
pisovali papier, že si v  prípade 
nejakých problémov, zlého vý-
sledku alebo smrti nebudú oni 
alebo ich príbuzní nič nárokovať. 
Po desiatich dňoch od operácie 
bol Jozef doma, hoci mu pred-
povedali, že asi 2 mesiace strávi 
v  nemocnici. Hoci je diabetik a 
liečenie malo trvať dlhšie, nesta-
lo sa tak. „Všetko bolo v poriad-
ku. Chodím pravidelne každé tri 
mesiace na kontroly do Banskej 

Bystrice. Manželka tam chodí 
raz za rok a môžem povedať, že 
výsledky sú vždy o niečo lepšie,“ 
zdôraznil. 

Pohľad
Zuzany Figlárovej
Akonáhle nám primárka spo-

menula, že je takáto možnosť 
- že by som mohla byť potencio-
nálnou darkyňou obličky pre 
svojho manžela, neváhala som. 
Podujala som sa na to. Absol-
vovala som množstvo vyšetrení, 
ktoré potvrdili, že som vhodnou 
darkyňou aj keď v  minimálnych 
hodnotách. V mojom rozhodnu-
tí ma utvrdil aj lekársky tím, kde 
túto transplantáciu robili. Man-
žel nebol dialyzovaný a  ja som 
bola živá darkyňa. Preto podľa 
prognóz malo všetko dopadnúť 
dobre. Mojou najväčšou obavou 
bolo, že manželov organizmus 
moju obličku neprijme. Dnes 
som veľmi rada, že sú štyri roky 
za nami a darí sa nám dobre. Mô-
žem povedať, že je to vec, s kto-
rou sa človek nestretáva bežne 
- je to rozhodnutie ťažké, ale o to 
viac ho môžem odporúčať. Všet-
ko bolo v poriadku, v rekordnom 
čase sme sa dali dokopy. Aj ja, aj 
manžel. Necítim žiadne zmeny, 
ani žiadne obmedzenia.

Slovo na záver
Čo dodať? Sám život napí-

sal jeden neobyčajne obyčajný 
príbeh. Príbeh plný ľudskosti, 
obetavosti a nepochybne aj veľ-
kej lásky. Obidvom manželom 
držíme palce a želáme veľa, veľa 
zdravia.

 Andrea Belošičová

Unikátna operácia so šťastným koncom

Jozef a Zuzana Figlárovci

Chcete sa dozvedieť dôležitú informáciu exkluzívne ako prví? 
Dozviete sa ako prví o  meteorologickej výstrahe, výnimočnom 
kultúrnom podujatí, významnej investičnej aktivite, dôležitej 
udalosti, či zásadnom rozhodnutí mestského zastupiteľstva. Stačí, 
ak sa zadarmo zaregistrujete na www.kezmarok.sk a tieto infor-
mácie dostanete individuálne e-mailom skôr, než budú oficiálne 
zverejnené.

Služba sa nazýva „Email hlásnik“ a slúži pre vašu informova-
nosť o dianí v meste. Neskôr k nej pribudne služba SMS hlásnik 
- informácie dostanete priamo na váš mobil.

Všetky zaregistrované e-mailové adresy budú každý mesiac 
zaradené do žrebovania o 5 vstupeniek na kultúrne podujatie, or-
ganizované Mestským kultúrnym strediskom, alebo kinom Iskra. 

Buďte informovaní ako prví o dôležitej udalosti vo vašom mes-
te. -kia-

Email hlásnik

Zuzana Figlárová z Kežmarku darovala svojmu manželovi Jozefovi 
svoju obličku. Stalo sa to pred štyrmi rokmi a operácia bola svojím 
postupom unikátna na celom Slovensku i v Českej republike. Zuza-
ne odobral obličku navigovaný operačný robot, tzv. Orthopilot. Do-
teraz sa už podobná operácia neuskutočnila.
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1. Okamžite sa ukryte
• Pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo 

najrýchlejšie  úkryt, prípadne vstúpte 
do najbližšej budovy a  požiadajte majiteľa 
o dočasné ukrytie (úkrytom môže byť napr. 
výrobný závod, úrad, kancelária, obchod, 
verejná budova, súkromný byt, dom a pod.),

• ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaž-
dite celú rodinu a byt neopúšťajte,

• ak máte deti v školách – nesnažte sa ich vy-
zdvihnúť, bude o ne postarané,

• v prípade, že cestujete automobilom a po-
čujete varovný signál – zaparkujte a vyhľa-
dajte úkryt v najbližšej budove. 

2. Zatvorte okná a dvere
• Vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzav-

rite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstav-
te klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, 
väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami 
namočenými vo vode s  rozpustnými sapo-
nátmi, penovou hmotou, tmelom a pod.),

• uzavretím priestoru znížite pravdepodob-
nosť vlastného ohrozenia.

3. Zapnite rádio alebo televíziu
• Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie, a ria-

ďte sa podľa vysielaných pokynov – dozvie-
te sa informácie o  tom, čo sa stalo, prečo 
bola spustená siréna a varovanie obyvateľ-
stva, a čo sa bude ďalej robiť,

• v prípade výpadku elektrického prúdu vyu-
žite rádioprijímač na batérie,

• telefonujte len v  súrnom prípade, nezaťa-
žujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla 
tiesňového volania. Ťažko sa dovoláte a zby-
točne tým komplikujete činnosť záchraná-
rov, ktorí telefónnu sieť prednostne potre-
bujú.

Ukrytie neuskutočňujte, keď zaznie
varovný signál ohrozenie vodou!!!

Postup pri ohrození vodou: 
• V  prípade kritického nedostatku času za-

nechajte akékoľvek činnosti a  rýchlo sa 
odoberte na bezpečné (kopec, vyšší svah 
a pod.) alebo vopred určené miesto.

Pokiaľ máte dostatok času:
• Vypnite alebo uzatvorte hlavné rozvody 

elektrického prúdu, vody a plynu,
• vybavenie domácností premiestnite do vyš-

ších poschodí,
• uzatvorte všetky okná,
• pripravte si evakuačné vozidlo pre prípad 

krízovej situácie,
• pripravte si lieky, dokumenty, vhodné oša-

tenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2 
až 3 dni,

• zoberte si nepremokavú obuv a odev,
• odstráňte látky, ktoré môžu v styku s vodou 

vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, 
kyseliny a pod.),

• informujte svojich susedov,
• pripravte evakuáciu zvierat,
• pripravte si evakuačnú batožinu,
• dodržujte pokyny záchranných zložiek, or-

gánov samosprávy a štátnej správy, sledujte 
pokyny v  hromadných informačných pro-
striedkoch.
 Mesto Kežmarok
 Úsek: Civilná ochrana

ČO UROBIŤ KEĎ ZAZNIE SIRÉNA
(mimo doby pravidelného preskúšania)

O
dp

or
úč

an
ia

 p
re

 o
bč

an
ov

Hoci bežcov v sobotu privítalo dosť nepriaznivé 
počasie s teplotou pod nulou a studeným vetrom, 
neodradilo ich to. Odvážne vbehli do už 14. roční-
ka Behu k Hubertovi, aby si svoje sily mohli zmerať 

na 6 a 16 km dlhej trati, ako aj na 6 km okruhu pre 
Nordic Walking. Vyhrať mohli síce len tí najlepší, no 
pamiatku na tieto preteky si v  podobe unikátnej 
medaile odniesol každý, kto prekročil cieľ.

Komu sa darilo najviac?
Na 16 km trati nenašli premožiteľov Michal 

Rajniak a  Eszter Hortobágyová. Kratšiu, 6 km trať, 
zvládli najlepšie Jozef Dubašak a Žaneta Goleňová. 
Najúspešnejšími v NW boli na 6 km okruhu Jozef 
Šoltés a Zuzana Levocká. Srdečne blahoželáme.

Veríme, že aj napriek chladu a  nástrahám jar-
ného terénu si všetci pretekári beh užili, vychut-
nali si správnu súťažnú atmosféru a naladili sa na 
novú sezónu. Bez pomoci sponzorov a partnerov 
by však nebolo možné o  všetko sa zodpovedne 
postarať. Preto ďakujeme Mestu Kežmarok, Mest-
skému kultúrnemu stredisku Kežmarok, portálu 
www.pretekaj.sk, projektu Tatry v pohybe, firmám 
Karloff, TAMI a  Marko Tatry, značkám ELEVEN 
sportswear, spoločnosti Mitická, Thermal parku Vr-
bov, kaviarni Le Colonial Cafe, členom Mestského 
športového klubu Kežmarok a všetkým dobrovoľ-
níkom, ktorí boli nápomocní. 

Prvý jarný cross je odbehnutý a bežecká sezó-
na v Kežmarku je oficiálne zahájená. Zúčastneným 
pretekárom i  divákom ďakujeme. Zároveň všet-
kých pozývame na ďalšie preteky série Kežmarok 
Runnig Tour 2018, ktorá pokračuje 29. júna Night 
crossom. 

 Tím Šport pre všetkých, o.z.
 www.sportprevsetkych.sk

Prvý jarný crossový beh po Kežmarku

Bežci jarného behu Kežmarkom sa nedali odradiť ani mrazivým počasím.

V sobotu 17. marca sa kežmarské námestie zaplnilo športovým duchom a odhodlaním. 
Viac ako 200 zanietených pretekárov sa pred mestskou radnicou postavilo na štart Behu 
k Hubertovi a spoločne tak zahájili originálnu bežeckú sériu Kežmarok Running Tour 2018.
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Jedna zo súťaží, na ktorých sa 
zúčastňujú aj naše ratolesti z  ly-
žiarskeho oddielu MŠK Kežmarok, 
je Tatranská lyžiarska liga. 

7. marca mesto Kežmarok or-
ganizovalo 3. kolo XVI. ročníka 
v  Bachledovej doline – na svahu 
Deny, v rámci tohto kola prebehlo 
aj celkové vyhodnotenie sezóny 
v  Tatranskej lyžiarskej lige. Prete-
kov v  obrovskom slalome sa zú-
častnili žiaci ZŠ z  podtatranských 
miest a obcí: z Popradu, Kežmarku, 
Ždiaru, Zakopaného, Spišskej Sta-
rej Vsi, Svitu, Štrby, Vysokých Ta-
tier a  Spišskej Teplice. Pretekárov 
na štarte bolo spolu 236. V  rámci 

miest sa na prvých troch prieč-
kach umiestnili Poprad, Kežmarok 
a Ždiar. Kežmarok si oproti minulé-
mu roku polepšil o jedno pódiové 
miesto: z tretieho miesta sa presu-
nul na druhé. Prvenstvo si z minu-
lého roku obhájili Popradčania. 

Naše mesto v  celkovom hod-
notení TLL víťazne reprezentova-
li: Z  mladších predžiačok sa na 3. 
mieste umiestnila Radka Sloveňá-
ková, 4. miesto obsadila Martina 
Šoltýsová. Z  mladších predžia-
kov zvíťazil Viktor Sloveňák, na 3. 
mieste sa umiestnil Matúš Gaľa, 
na šiestom bol Miško Šoltýs. V ka-
tegórii starších predžiačok obsa-

dila Mia Chorogwická striebornú 
priečku. Medzi staršími predžiak-
mi 4. miesto patrilo Jankovi Ju-
rdíkovi, 6. miesto Maximiliánovi 
Brutovskému. Ako najlepší mladší 
žiak zahviezdil Filip Brutovský, pia-
ty bol Marek Kapolka. 

Počasie pretekárom prialo. Na 
oceňovaní sa ako zástupca mesta 
Kežmarok podieľal Pavol Fejerčák. 
Pretekári umiestnení do 6. miesta 
boli za svoje výkony odmene-
ní okrem diplomu aj medailou, 
a  traja najlepší z každej kategórie 
dostali aj pohár.

V  rámci Školských majstrov-
stiev Kežmarku, ktoré tak isto 

prebiehali v  tento deň, by sme 
v  neposlednom rade chceli vy-
zdvihnúť výkony a odvahu našich 
najmladších pretekárov z  mater-
ských škôl, poniektorí z  nich totiž 
absolvovali svoje prvé preteky a to 
v plnom rozsahu, rovnako ako ich 
starší súperi. 

 Martin Trajčík 
 (tréner MŠK LO Kežmarok)

V nedeľu 11. marca sme sa sláv-
nostne rozlúčili s  trojsedačkou TS3, 
ktorá dlhých 31 rokov premávala 

z  Bachledovej doliny na hrebeň. 
V  tento deň absolvovala svoju po-
slednú jazdu a odobrala sa na zaslú-
žený odpočinok, aby ju už tento rok 
nahradila nová 10-miestna lanovka. 
Slávnosť bola spojená aj s  ukonče-
ním tohtoročnej lyžiarskej sezóny 
2017/2018, za ktorú sa oficiálnymi 
príhovormi poďakovali generálny 
manažér strediska Bachledka Ski & 

Sun Martin Paška, a dlhoročný vedú-
ci strediska pod Belianskymi Tatrami 
Ján Krasuľa, príhovory sa odohrávali 
pri výstupnej stanici lanovky. Okrem 
toho sa návštevníci mohli  tešiť z vý-
bornej lyžovačky v troch dolinách, 
ukážky úpravy svahov, či z snowraf-
tingu. Do rytmu priamo na svahu 
hral DJ. Okrem toho na pódiu vystú-
pili folklórne súbory a  prechádzku 

v  korunách stromov spríjemňovali 
pracovníci PIENAP-u ako osobní 
sprievodcovia. Chodník korunami 
stromov bude aj naďalej otvorený 
denne podľa platných otváracích 
hodín. Chodník je prístupný peši po 
vyznačenom chodníku z  Bachledo-
vej doliny, Ždiaru, Jezerska a  Malej 
Frankovej.

 Mária Trajčíková

Prvá úprava bežeckej dráhy sa 
uskutočnila 7. februára, no bežko-
vať na ovále futbalového štadióna 
sa začalo už o tri dni skôr. Pôvodnú 
stopu pripravili nadšenci bežeckého 
lyžovania, pričom ich mesto podpo-
rilo spomínanou úpravou trate. Be-
žecký ovál bol verejnosti prístupný 
zadarmo denne od 7.00 - 17.00 h. 
Záujemcovia si mohli vyskúšať kla-
sickú stopu, ale aj korčuliarsku me-
tódu – tzv. skating. Niektoré dni sa tu 
stretlo naozaj požehnané množstvo 
ľudí, dokonca aj do 50 ľudí počas dňa 
cez víkend. Za celú dobu fungovania 

bola bežecká stopa upravená tri krát, 
za čo sme vďačili oddeleniu komu-
nikácie, propagácie a  regionálneho 
rozvoja v  spolupráci s  predsedom 
o. z. Sport-M Academy Martinom 
Trajčíkom, ktorý okrem bezplatných 
lekcií priamo v  areáli zabezpečoval 
aj zapožičanie výstroje pre všetkých 
záujemcov. Ohlasy verejnosti boli 
veľmi pozitívne, v  areáli sa stretávali 
ľudia všetkých vekových kategórií, 
športovci aj rekreační športovci. Radi 
by sme sa s vami podelili o niektoré 
názory občanov mesta: 

„Chcem sa Vám veľmi poďakovať 
za túto aktivitu. Užil som si bežkársku 
sezónu naplno. Otváracie hodiny do 
17:00 sú pre pracujúcich nedosta-
točné, ale na štadión sa dá dostať aj 
mimo brány. Tmu som riešil „čelov-
kou“, žiadne dodatočné osvetlenie 
nie je teda nutné.“ Vladim V.

„Veľká vďaka p. Trajčíkovi a  spol., 
za nápad, nadšenie a  elán, bol to 
výborný nápad, veľmi som si to uži-
la a  dúfam, že budúca sezóna bude 
tiež taká bohatá na sneh a zopakuje 
sa to. Ak by sa dalo aj večer pri svetle 
a  môže byť aj za (mierny) poplatok, 
bolo by to super. Ešte raz veľká vďaka 
mestu a organizátorom.“ Gabriela P.

„Už roky som chcela vyskúšať be-
žecké lyže. Keď je málo snehu na sva-
hoch a biela nás láka von, je upravená 
bežecká trať so spoľahlivou stopou 
pre začiatočníka absolútne krásna 
ponuka. No gól je ... nie do futbalovej 
bránky i  keď na futbalovom ihrisku, 
ale že tohto roku sa znenazdajky skĺ-
bilo všetko do jedného. No najlepšie 
na tejto športovej veci je, že bežecká 
trať je priamo v centre mesta. Osem 
či desať okruhov zvládnem hravo po 
práci, nákupe a  pred domácimi úlo-

hami mojich detí. Fantasticky nápad 
športového nadšenca pána Trajčíka, 
ktorý nadchýna nielen deti, ale aj ro-
dičov svojich lyžiarskych zverencov. 
Úprimná vďaka za možnosť konečne 
vyskúšať lyže zľahka a  poruke. Radi 
prijmeme i  variantu, že štadión by 
bol spoľahlivejšie časovo prístupný.“ 
Zlaťa Sch.

„Objektívne zhodnotené však 
jedna stopa nestačí a  ideálne by 
bolo, keby sme v Kežmarku mali svoj 
vlastný stroj na úpravu trate na ová-
le, ktorý by sme vedeli použiť podľa 
potreby, napríklad aj mimo areálu 
v lesoparku Sever alebo v rekreačnej 
oblasti Zlatná. Poveternostné pod-
mienky ako vietor a  sneženie nám 
stopu znehodnocovali a bez stroja sa 
nedala dosiahnuť požadovaná kvali-
ta stopy," vyjadril sa Martin Trajčík.

 Mária Trajčíková

Rozlúčka s trojsedačkovou lanovkou v Bachledke

Zhodnotenie úspešnosti prvej sezóny bežeckého oválu

Lyžiarske preteky organizované naším mestom

Najlepší mladší žiaci v Školských 
majstrovstvách mesta Kežma-
rok: 1. Filip Brutovský, 2. Marek 
Kapolka, 3. Juraj Olekšák.
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Dňa 13. februára sme sa navždy 
rozlúčili s  Milanom Tomčákom. 
Ďakujeme všetkým, ktorí ho odpre-
vadili na poslednej ceste a  zároveň 
ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary. 

 Ďakuje manželka Valéria, syn Milan s rodinou 
 a ostatná smútiaca rodina

Hoci si odišiel, nie si medzi nami, 
navždy si zostal v srdciach tých, čo ťa 
vrúcne milovali. Dňa 2. marca uply-
nulo 5 rokov, čo nás opustil náš dra-
hý manžel, otec, dedko a  pradedko 
Jaroslav Cvaniga.

 S láskou spomína celá rodina.

Dňa 3. apríla si pripomenieme 
2. výročie od úmrtia nášho drahého 
manžela a strýka Martina Mačičáka. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

 S láskou a úctou spomína smútiaca rodina

Dňa 19. apríla si pripomenieme 3 
roky od úmrtia nášho drahého man-
žela, otca a dedka Rolanda Rennera. 
Navždy budeš v našich srdciach.

 Spomínajú deti Roland, Vladimír, 
 Slavomír a Danka s rodinami.

Čas plynie, ale spomienky v nás 
ostávajú navždy. Dňa 8. marca uply-
nulo 20 rokov, čo nás navždy opusti-
la naša milovaná mamka, manželka, 
sestra Lýdia Jankurová. Kto ste ju 
poznali, venujte jej prosím spolu 

s nami tichú spomienku.
 S láskou a úctou spomínajú manžel Marián,
 synovia Ondrej, Karol a dcéry Tatiana 
 a Marcela s rodinami. 

Uplynulo už 5 rokov, čo nás nečakane a  náhle 
opustil náš otec, manžel, dedko, šva-
gor a sused Ján Vanečko.

Všetci, ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s  nami tichú spo-
mienku.

 S láskou a úctou spomína 
 manželka a deti. 

V  januári sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia 
nášho otecka a ded-
ka Jozefa Hutku a 2. 
apríla bolo smutné 
8. výročie úmrtia 
našej mamky a  ba-
bičky Angely Hut-

kovej. Venujte im spolu s  nami tichú spomienku. 
Ďakujeme. 

Spomínajú synovia Jozef a  Vladislav a  dcéra Iveta 
s rodinami.

Prvého apríla uplynulo 24 rokov 
od úmrtia našej drahej obetavej, lás-
kavej mamy, babky, prababky Hele-
ny Mlákovej.

 S láskou spomínajú dcéra Irena,
 vnučka Mária, pravnuk Dávid.

"Čím krajšia a bohatšia je spomienka, 
tým ťažšia je rozlúčka. 
Ale vďačnosť premení trýzeň spomienky na ti-

chú radosť."
Dňa 25. marca 2018 si pripo-

míname 6. výročie, čo nás navždy 
opustila naša drahá Edita MESAR-
ČÍKOVÁ.

 S láskou spomína syn Jozef s rodinou.

Už nepočuť v dome ockov a dedkov hlas, 
už viac nepríde medzi nás.
Ako nám ťažko je bez Teba žiť,
keď nás už nemá kto pohladiť a potešiť.
Dňa 27. marca uplynulo smutných 9 rokov od 

chvíle, keď nás navždy opustil man-
žel, otec a dedko Ing. František DO-
LANSKÝ z Kežmarku.

 S láskou spomínajú manželka,
 synovia a dcéra s rodinou. Tí, 

 ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu 
 s nami tichú spomienku.

Aj keď nie si medzi nami, v našich 
srdciach žiješ s nami. 

Dňa 25. apríla uplynie 10 rokov, 
čo nás opustila naša milovaná man-
želka a  matka Mária Ivančáková, 
rodená Bašistová.

 S láskou spomínajú milujúci manžel
 a dcéry s rodinami.

Dňa 18. marca uplynulo 15 ro-
kov, čo nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, otec, dedko a svokor 
Jozef Minárik.

 S láskou a úctou spomína 
 manželka a deti s rodinami.

Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc 
všetko, čo si mal rád.

S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri pla-
meni sviečok na Teba myslíme.

Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť, no v našich 
srdciach budeš stále žiť.

Dňa 18. februára uplynul jeden rok, čo nás na-
vždy opustil môj milovaný manžel, otec a  švagor 
František Krett.

 S láskou a žiaľom v srdci spomína manželka, 
 dcéra a švagriné.

Chcela som žiť, prišla moja hodina. Zavrela som 
oči, srdce prestalo biť, nestihla som sa ani rozlúčiť.

Dňa 2. apríla uplynulo 8 rokov od smrti našej dra-

hej mamky, babky a prababky Heleny Majerčákovej.
 S láskou a žiaľom v srdci spomínajú
 dcéry s rodinami.

Plamienok horí, odišiel si dávno, no srdce stále bolí. 
S kytičkou kvetov prídeme i dnes, lebo v našich srd-

ciach navždy ostaneš.
Dňa 19. marca si pripomenieme smutných 30 ro-

kov, odkedy nás opustil náš drahý brat, ujo, švagor 
Jozef Vnenčák.

 S láskou a žiaľom v srdci spomínajú
 sestry s rodinami.

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

Dňa 3. marca 
uplynulo 30 rokov 

od smrti našej milovanej mamy Alžbety Kubašov-
skej a dňa 8. apríla uplynie 11 rokov od smrti nášho 
milovaného otca Pavla Kubašovského.

 S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

Smútok a žiaľ v srdci máme, s láskou na Teba, To-
máško, spomíname. Dňa 1. marca si pripomenieme 6. 
smutné výročie, čo nás navždy opustil môj milovaný 
syn, brat Tomáško Krett. Ktorí ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

 S láskou spomínajú mama, sestra a ostatná
 smútiaca rodina.

Dňa 6. apríla uplynú 2 roky, čo 
nás predišiel do nebeskej vlasti náš 
drahý manžel, otec a  dedko Franti-
šek Hozza. Šiel som s Ježišom v Jeho 
šľapajách, cez kríž do večnosti.

Dňa 24. marca uplynulo 15 rokov 
od tragickej smrti nášho syna Marti-
na Husáka.

 Spomínajú rodičia,
 jeho syn Martin, jeho bratia  

 Marcel a Ferko s rodinami.

Spomienky

inzercia, spomienky

Poďakovanie
Ďakujeme lekárke MUDr. Serafínovej 

a  jej personálu zo stomatologickej ambu-
lancii v Kežmarku za veľmi ústretový prístup 
k  malej pacientke Vaneske Kočišovej. Veľké 
ďakujem vyslovujú rodičia Matej a Tinka Ko-
čišovci.

Ďakujeme mestskému policajtovi páno-
vi Olšavskému za profesionálnu, morálnu 
a ľudskú pomoc, ktorá bola veľmi potrebná 
– pre mňa a môjho manžela. Tiež ďakujeme 
polícii, ktorá pracuje vo vnútri svojho praco-
viska a  pomáha vypočúvať telefonáty nás 
občanov a posiela hliadky. Vďačná občianka 
z Kežmarku.

Riadková inzercia
•  Firma PMS-Group hľadá zváračov: ROZ, MAG, TIG, 

elektrikárov, murárov, zámočníkov – zváračov. 
Podmienkou je základná znalosť nemeckého 
jazyka. Práca 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.

•  Predám chatku s vlastným pozemkom na Ka-
mennej bani. Cena 25 000€. T. č.: 0903 901 119

•  Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kež-
marok hľadá pedagóga na literárno-dramatický 
a tanečný odbor. Podmienkou je odborné vzde-
lanie, viď. stránka školy, základné pedagogické 
kompetencie. Nástup ihneď. Prax nie je potreb-
ná – vhodné aj pre absolventa. T. č. 0911 131 886 
riaditeľka školy

•  Predám rekreačnú chatu so záhradou vo vyhľa-
dávanej oblasti Pri hájovni. Cena dohodou. T. č.: 
0908 850 051.

•  Prijmeme automechanika s 2-ročnou praxou. 
Slovcar servis. T. č.: 0905 666 286.
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Simona Mlynarczyk: ocenené choreogra-
fie: Leví Kráľ – 2. miesto, Príbeh o  Aladinovi 
– 2.miesto. Daniela Pechová: ocenené choreo-
grafie: Avatar – 1. miesto, Noc v Benátkach – 1. 
miesto, Cigánky – 1. miesto, Slovenské mamičky 
– 2. miesto, Ako z Pomády – 1. miesto, Charleston 
– 2. miesto. Henrieta Skokanová – ocenené cho-
reografie: Emócia – 1. miesto, Život za mrežami 
– 2. miesto, Paríž – 2. miesto, Človeče nehnevaj 
sa – 2. miesto. Naša nová pedagogička: baletka 

Dominika Bartková – po prvýkrát v našej ZUŠ – 
ocenená choreografia: Dotyk – 1. miesto. Veľká 
gratulácia patrí tak vzácne úspešným pedago-
gičkám a našim šikovným deťom. 

K ich úspechu prispel aj výtvarný odbor (Jan-
ka Kučkovská, Janka Galliková a Rita Lorencovičo-
vá), ktorý spolupracoval pri výrobe veľkých kulís 
a rekvizít, ktorých bolo v choreografiách naozaj 
nespočetne veľa. Vyzdvihnúť chcem zvlášť výro-
bok pre choreografiu Noc v Benátkach – obrov-

ské plátno – obraz mesta Benátok, karnevalové 
masky pre tanečníčky, čln a v choreografii Príbeh 
o Aladinovi – veľké mešity. Aj tieto ich produkty 
zohrali v choreografiách významnú rolu. 

Prednedávnom sa v  koncertnej sále ZUŠ or-
ganizovala spevácka súťaž – Slávici z lavice, kde 
naše žiačky úspešne zabojovali. 1. miesto – Mi-
chaela Godalová v  1. kategórii (s postupom na 
krajské kolo), 2. miesto – Anna Kubalová v  2. 
kategórii. Obe žiačky pripravovala naša talento-
vaná pedagogička Evka Halčinová. Gratulujeme.

Riaditeľka ZUŠ Mariana Tatranská organizo-
vala začiatkom februára nové projekty – Výchov-
né koncerty pre žiakov 1. stupňa ZŠ, ktoré sa 
odohrali pre ZŠ Nižnú bránu a ZŠ sv. Kríža. Boli 
to koncerty interaktívne, kde sa deťom zábavnou 
hravou formou odprezentovalo a priblížilo ume-
nie všetkých odborov ZUŠ za ich účasti priamo 
na javisku. Žiaci si tak vyskúšali priamo v  akcii 
všetko to umelecké, čo aj ich rovesníci z umelec-
kej školy. Cez príbeh škriatkov, ktorí zachraňovali 
umenie spolu s deťmi sa dostali žiaci k objavova-
niu krásneho v  jednotlivých umeleckých odvet-
viach. Časť výťažku z týchto koncertov poputuje 
charitatívne ako dar pre zdravotne postihnutých, 
či ťažko chorých žiakov ZUŠ ako finančná pomoc. 

Dvanásteho marca sa hudobný odbor – jeho 
pedagógovia spolu so žiakmi zúčastnili klavírne-
ho workshopu s Pavlom Wlosokom v Třinci a pri-
niesli si odtiaľ množstvo nových poznatkov.

Veľmi sa teším z práce pedagógov, úspechov 
žiakov a prajem ešte veľa kvalitnej tvorivej práce 
našej ZUŠ.

 Mariana Tatranská, riaditeľka ZUŠ

Úspechy Základnej umeleckej školy Petržalská

Tanečný odbor nám tak, ako po iné roky odštartoval svoju 
súťažnú sezónu vo Svite, kde si súťažne meral sily s rôzny-
mi tanečnými súbormi, klubmi, či ZUŠ-kami. Naše tanečné 
pedagogičky pripravili množstvo choreografií, ktoré porota 
ohodnotila krásnymi umiestneniami v rôznych kategóriách.

Členovia nášho klubu spolu s  trénermi 
nacvičili na plesy atraktívny program. Pred-
stavili sme sa vo Veľkej Lomnici, Vlkovciach, 
Levoči, Poprade a Kežmarku. 

Na prvú bodovaciu súťaž v  roku 2018 
cestovali naši juniori na Grand Gala Inter-
national Open 2018 do Bratislavy, a  boli 
sme úspešní. V  kategórii JUN.II.D v  štan-
dardných tancoch obsadili Sebastian Ma-
rek a  Laura Pittnerová finálové 5. miesto, 
tanečný pár Samuel Žabka a Lara Laufová 
sa umiestnili v  latinských tancoch na finá-
lovom 5. mieste.

24. februára sa ten istý tanečný pár Sa-
muel Žabka a Lara Laufová zúčastnili bodo-
vacej súťaže o Pohár kultúrneho strediska 
v  Pezinku, kde si v  kategórii JUN.II.D LAT 
vytancovali finálové 2. miesto. 3. marca nás 
naši tanečníci reprezentovali na Majstrov-
stvách SR v  latinskoamerických tancoch 

v Aréne Poprad. Boli to ich prvé majstrov-
stvá, a hoci sa neumiestnili, získali novú in-
špiráciu pre ďalšie bodovacie súťaže.

Začiatkom marca sme sa zúčastnili sú-
ťaže DEŇ TANCA vo Svite. Za choreogra-
fiu Childreniek Grazy Clowns v  chor. Kláry 
Purtzovej sme získali zlaté pásmo (1.miesto) 
a postup na krajskú súťaž v Poprade.

Choreografia Mažoretiek Čierna per-
la Zuzky Knapekovej obsadila strieborné 
pásmo.

Detský klub za choreografiu Mazurka 
získal strieborné pásmo a  za choreografiu 
Bim Bari Bum - chacha bronzové pásmo. 

Všetkým naším členom klubu blahoželá-
me k dosiahnutým výsledkom.

Tento rok 26. mája oslávime 55. výročie 
založenia TŠC TEMPO MŠK Kežmarok, rov-
nako aj 31. ročník Ľanový kvietok OPEN a 
Pohár primátora mesta. Nasledujúci deň - 

27. máj - bude patriť Hobby súťaži Deň detí. 
Ďakujeme naším členom za úspešnú re-

prezentáciu.
 Gertrúda Scholtzová
 (trénerka TŠC TEMPO MŠK Kežmarok)

Tanečníci z Tempa opäť bodovali

Childrenky získali prvé miesto a  tiež postup 
na krajské kolo.

Víťazná choreografia Noc v Benátkach.
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Stropkova

1. as     
tajni ky
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pluhom

Stretnú sa dvaja kamaráti a jeden hovorí:
- Predstav si, dnes o pol tretej ráno mi zvonil 
sused!... Chápeš to?...
- O pol tretej ráno?... A o si mu povedal?...
- Ni , naš astie som ešte...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

Baran (21. 3. – 20. 4.) – Dajte si 
pozor na seba a svoje reakcie k oko-
liu. Pozor na zmeny nálad, hlave voči 
partnerovi. Ak sa vám niečo nebude 

dariť, zamyslite sa, prečo sa vám tak 
deje. Vezmite veci s humorom, teda ak to 

dokážete. Ak nie, možno vám pomôže fakt, že je všetko 
pominuteľné. 

Býk (21. 4. – 21. 5.) – Raz sme hore, potom dole. Ko-
lobeh situácií sa mení, preto treba zachovať ľudskú tvár 
za každých okolností. Ak sa vám objaví určitá situácia 
z minulosti, venujte jej pozornosť.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) – Vážte si to, čo máte. Každý 
deň si môžeme nájsť niečo, čo nás poteší. Otvorte srd-
cia tomu, čo vám vo vašom detstve prinášalo radosť. 
Nezabúdajte na tvorivosť, fantáziu a spôsob, akým ste 
si vedeli napríklad vytvoriť hračku.

Rak (22. 6. – 22. 7.) – Aj v dnešnej dobe sa treba 
tešiť i z maličkostí. Prídeme na to, že sú to vlastne naj-
dôležitejšie veci, a často úplne zadarmo a na dosah. 
A ešte by sme si mali uvedomiť, že život treba brať ob-
čas s ľahkosťou.

Lev (23. 7. – 22. 8.) – Ste teraz viac vnímaví k sebe 
samému. Naučte sa byť pozorovateľom svojho okolia. 
Budete sa čudovať, koľko nového si toho všimnete aj 
na iných ľuďoch. Možno vám situácia pozorovateľa pri-
nesie aj určité posolstvo. 

Panna (23. 8. – 22. 9.) – Nebuďte prekvapení, 
ak stretnete nových ľudí a situácie, ktoré ste nečakali. 
Podľa hviezd by mali byť tieto situácie viac pozitívne. 
Rátajte však s tým, že vás možno niekto bude žiadať 
o pomoc.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) – Tvorte a tešte sa z toho, 
že ste práve tam, kde ste. Nezabúdajte však na zázrak 
tichých chvíľ, kedy ste sami so sebou. Tak ako medveď 
na zimu vojde do jaskyne a na jar sa prebudí ako zno-
vuzrodený, aj nám tieto chvíle pohrúženia sa do hlbín 
duše môžu priniesť odpovede na rôzne životné otázky. 

Škorpión ( 24. 10. – 22. 11.) – Na každú otázku tre-
ba hľadať odpoveď najprv v sebe. Vypočuť si radu iné-
ho  je rozumné, ale netreba ísť proti svojmu presved-
čeniu. Veď nie nadarmo sa hovorí, že intuícia vás nikdy 
nesklame. Len jej musíme vedieť načúvať.

Strelec (23.11. – 21. 12.) – Buďte opatrní na svoj 
prejav. Spôsob ako chodíme, čo si o sebe myslíme, aký 
máme vzťah k sebe, naši blízki ľudia vnímajú. Ako ste si 
už asi aj všimli, podľa toho sa k nám aj správajú. Naučte 
sa byť sami sebou. Tak, ako to cítite. 

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.) – Pokojne a bez egoiz-
mu. Práve takto sa dá získať rešpekt. Nebudete musieť 
zvyšovať hlas, dokonca si pritiahnete k sebe ľudí, kto-
rí budú naladení presne tak, ako vy. A to už za pokus 
stojí.

Vodnár (21. 1. – 20. 2.) – Zdravé malé ego je v po-
riadku, ale netreba ho nechať rásť. Denne by sme mali 
myslieť nielen na seba, ale i na niekoho, komu by sme 
nezištne pomohli. Stačí málo. Úsmev človeku, ktorý je 
viditeľne osamelý, uvoľnenie miesta v autobuse, ak sa 
vám práve dobre sedí a číta. 

Ryby (21. 2. – 20. 3.) - Dajte si pozor na zmeny 
nálad. Práve apríl so svojím premenlivým počasím si 
vyžaduje našu stálosť v  myslení i  konaní. Ak budete 
pôsobiť vyrovnane, črtá sa vám stretnutie so zaujíma-
vou osobou, ktorá ovplyvní váš ďalší život.

- Haló? Dovolala som sa do rádia? 
- Áno, nech sa páči. 

- A to ma budú počuť všetci? 
- Áno pani, všetci. 
- Aj v obchode? 
- Áno aj.
- Jano, nekupuj vajcia! Gita mi doniesla, opaku-
jem: nekupuj vajcia.

- Počuj, včera som mal v byte zlodeja.
- Fakt!? A čo hľadal?
- Hľadal peniaze.
- A čo si urobil?
- Vstal som a hľadal s ním.

Medveď zakázal zvieratkám piť v lese alkohol. 
Na druhý deň ide cez les a vidí ako sa opitý zajac 

váľa v malej mláke. 
- Ty si pil! - kričí medveď. 
A zajac hovorí:
- Rozkazuj si zvieratkám, a nám rybám daj po-
koj.

Príde bača do obchodu a pýta sa:
- Máte také tie podložky na jógu?
Predavačka:
- Nie.
Bača:
- A máte také tie veľké gule, tie fitlopty?
Predavačka:
- Nie, my tu predávame alkohol.
Bača:
- Hmm, tak dve fľaše borovičky, ale Boh vie, že 
som chcel cvičiť.

Zasmejme sa

Krížovky s úsmevom

relax
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dokončenie zo str. 6

	Od 1. apríla bude redakcia Novín Kežmarok presťa-
hovaná do nových priestorov. Nájdete nás v budove kina Is-
kra na 1. poschodí (bývalé oddelenie školstva).

	Kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o pou-
žívaní elektronickej registračnej pokladnice v  prevádzkach 
územného obvodu Colného úradu Prešov opäť priniesli via-
ceré zistenia v súvislosti s porušovaním zákona o elektronic-
kej registračnej pokladnici (ERP). Nočné kontroly prevádzok 
neboli žiadnou výnimkou. Počas akcie bolo celkovo skontro-
lovaných 8 prevádzok. Išlo o štyri prevádzky nočných barov 
a diskoték a štyroch prevádzkovateľov taxislužieb, pričom v 6 
prípadoch colníci zistili porušenie zákona. Vo všetkých prípa-
doch išlo o nezaevidovanie tržby v ERP a navyše v dvoch prí-
padoch prevádzkovateľ nezaevidoval vklad hotovosti do ERP. 
V jednom z týchto prípadov u prevádzkovateľa taxislužby išlo 
o opakované porušenie zákona. Celková suma uložených po-
kút colným úradom predstavuje  2 730 eur.  

	Škoda na DPH vo výške viac ako 4 milióny eur bola 
predbežne vyčíslená v rámci akcie s názvom Zámok, ktorú 
realizovali colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy. Col-
níci zaistili účtovníctvo firiem z Popradu, Košíc, Michaloviec, 
Žiliny, Nových Zámkov aj z Bratislavy, ktoré sa venovali po-
skytovaniu a sprostredkovaniu reklamných služieb.

	Prešovský kraj zaznamenal v roku 2017 opätov-
ný nárast turistov. Historicky ide o najvyššie čísla domácich 
i zahraničných návštevníkov a ich prenocovaní. V kraji sa uby-
tovalo vyše 894  000  návštevníkov, priemerná doba pobytu 
bola tri noci. K aktivitám na rozvoj turizmu opätovne prispela 
Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Sloven-
ska, v  tomto roku predstaví Prešovský kraj ako Kraj kultúr-
nych pamiatok.

	Výživový doplnok  – Jadrá marhúľ  – na Slovensko 
dovezený spoločnosťou PlanetBIO, obsahuje vysoký podiel 
kyanovodíka, upozorňuje spotrebiteľov Úrad verejného 
zdravotníctva Slovenskej repbuliky. Výrobok preto odporúča 
nekupovať, už zakúpený produkt treba vrátiť späť do miesta 
predaja.

	Koncom marca sa konala výročná členská schôdza 
Slovenského rybárskeho zväzu. Hlasovanie bolo verejné. Vo-
lili sa noví členovia výboru MO SRZ, o  každom kandidátovi 
individuálne hlasovalo 286 prítomných členov miestnej orga-
nizácie z  možných 527. Všetky informácie nájdete na www.
mosrzkezmarok.sk.

V skratke
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Poslanci pomerom schválili ná-
vrh smernice o spoločnom konso-
lidovanom základe dane z príjmov 
právnických osôb (CCCTB), ktorý 
by mal vytvoriť jednotný, jasný 
a spravodlivý systém zdaňovania 
firemných príjmov v EÚ. Parlament 
tiež odobril návrh samostatnej 
smernice o spoločnom základe 
dane z príjmov právnických osôb 
(CCTB), ktorá obsahuje doplnkové 
opatrenia vytvárajúce základ pre 
harmonizovaný systém zdaňovania 
príjmu právnických osôb v EÚ.

Nové predpisy by mali odstrá-
niť legislatívnu medzeru, ktorá 
umožňovala niektorým globál-
nym spoločnostiam podnikajúcim 
v digitálnej oblasti drasticky zní-
žiť svoje daňové povinnosti alebo 
sa vyhnúť platbe daní v krajinách, 
v ktorých vytvárajú zisk. Smernica 

obsahuje kritériá, na základe kto-
rých by sa mala určovať takzvaná 
digitálna prítomnosť firiem v jed-
notlivých členských štátoch EÚ, 
kde by mali zaplatiť daň.

Parlament tiež žiada, aby Eu-
rópska komisia nastavila kritériá 
zdaňovania napríklad na základe 
počtu užívateľov či daňovníkom 
zhromaždeného objemu digitál-
neho obsahu s cieľom získať jas-
nejší obraz o tom, kde a v akom 
objeme daná spoločnosť vytvára 
zisk. Osobné údaje sú totiž pre spo-
ločnosti ako Facebook, Amazon či 
Google vysoko ceneným artiklom, 
ktorý zvyšuje ich príjmy a zisky, 
a preto by sa podľa poslancov malo 
na ich objem pri výpočte daňových 
záväzkov prihliadať.

   Ján Jakubov,
 tlačový atašé

Harmonizácia zdaňovania 
podnikov

Milí občania! 
Mesto Kežmarok má 

víziu sa stať „Smart", čiže 
chytrým mestom. Spúšťame 
prieskum, ktorého úlohou je 
sledovať povedomie obyva-
teľov k problematike chytrých 
miest („smart city“). Chceme 
tiež zistiť, ktoré opatrenia 
v tejto oblasti sú pre Vás dôle-
žitejšie, ktoré menej dôležité, 
na čo sa bude v rámci tvorby 
dokumentu akčného plánu 
Smart Green City Kežmarok 

prihliadať. Prečo to robíme? 
Opatrenia majú slúžiť predo-
všetkým na zjednodušenie a 
zlepšenie života obyvateľov a 
návštevníkov mesta. Zistenia 
budú po úspešnom vyplnení 
dostatočnej vzorky oslove-
ných vyhodnotené a publi-
kované. Dotazník nájdete na 
webovej stránke mesta www.
kezmarok.sk v  spodnej časti 
úvodnej strany. Nech sa páči, 
zapojte sa.

 -zs-, -er-

Zapojte sa do prieskumu 
k téme Smart City

Európsky parlament podporil harmonizáciu systému zda-
ňovania podnikov, ktorá má zaistiť zdanenie v mieste tvorby 
zisku. Dane digitálnych firiem by sa mali určovať na základe 
ich online aktivít.
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5. 4.
štvrtok
18.00 hod.

Hotel Hviezdoslav ****

LITERÁRNY VEČER - MENGELEHO DIEVČA
Veronika Homolová Tóthová (reportérka TV JOJ) predstaví svoju knihu.

10. 4.
utorok
16.00 hod.

Mestské kultúrne stredisko

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV ZLATNÁ 
KEŽMAROK
Prvé stretnutie záujemcov o členstvo v občianskom združení, ktoré chce nadviazať na tradície 
organizovanej turistiky v Kežmarku.

10. 4.
utorok
18.30 hod.

ZUŠ A. Cígera, Hviezdoslavova ul. 12

MIRIAM KAISER & BAND COLOUR SOUNDS
Koncert v rámci 43. ročníka Kežmarskej hudobnej jari prezentuje autorskú tvorbu Miriam 
Kaiser s prvkami klasickej hudby, popu a elektroniky v netradičnom nástrojovom zoskupení.

14. 4.
sobota
10.00 hod.

Mestské kultúrne stredisko

Z TATRANSKÉHO PRAMEŇA
Regionálna súťaž hudobného folklóru detí.

16. 4. pondelok
10.00 a 11.45 hod.

17. 4. utorok
8.30 a 10.15 hod.

Mestské kultúrne stredisko

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
Predstavenie pre školy v angličtine.

18. 4.
streda
18.30 hod.

ZUŠ A. Cígera, Hviezdoslavova ul. 12

JÁN TIMČÁK (HUSLE) & TERÉZIA 
HULKOVÁ (GITARA)
Koncert v rámci 43. ročníka Kežmarskej hudobnej jari.

23. 4.
pondelok
10.00 hod.

Mestské kultúrne stredisko

CIGÁNKA LORDA STANLEYHO
Predstavenie inšpirované dojímavou ľúbostnou legendou z francúzskej Provence v podaní 
divadelnej spoločnosti Tamèrantong!

26. 4.
štvrtok
19.00 hod.

Mestské kultúrne stredisko

ČAJ U PÁNA SENÁTORA
PREMIÉRA divadelnej hry v podaní Divadelného súboru MsKS Kežmarok. Réžia: Ivan Kubík.

29. 4.
nedeľa
9.00 hod.

Hlavné námestie

DETSKÉ CYKLISTICKÉ PRETEKY
1. kolo Detskej MTB východ ligy Kežmarok.

29. 4.
nedeľa
16.00 hod.

Mestské kultúrne stredisko

O MALOM NERVÓZNOM PRASIATKU
Nedeľné popoludnie s rozprávkou.

4. 4 - 23. 4. 
Výstavná sieň BARÓNKA, 
Hlavné námestie 46

DOTYKY
výstava prác študentov 
Strednej odbornej školy  
v Prešove

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

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
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