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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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Ten bol venovaný zmene rozpočtu na 
tento rok. Keďže niektorí poslanci počas 
rokovania odišli a na jeho schválenie ne-
bol dostatočný počet hlasov, primátor Ján 
Ferenčák rokovanie prerušil a  poslanci sa 
opäť stretli 3. apríla. Po dvojhodinovej roz-
prave, v ktorej sa poslanci pýtali na dôvo-
dy, prečo sa s  kúpou nových mantinelov 
na zimný štadión nerátalo v  pôvodnom 
rozpočte, na podrobnosti stavby fontá-
ny pred radnicou i  na plánovanú opravu 
chodníkov a  ciest, sa nakoniec dostali 
k  odsúhlaseniu zmien v  rozpočte. Návrh 
prešiel v takom znení, v akom bol predlo-
žený.

Ako ešte pred hlasovaním vysvetlila ve-
dúca odboru územného plánu, životného 
prostredia a stavebného poriadku Eva Kel-
belová, pôvodne sa uvažovalo, že sa pou-
žijú staré mantinely. Rozmer ľadovej plo-
chy je však iný a bolo by ich treba upraviť. 
Z komunikácie so Slovenským zväzom 
ľadového hokeja vyplynulo, že pôvodné 
mantinely nevyhovujú novým normám. 
Pomer pevnej a presklenej časti je iný. „Ke-
ďže plánujeme výstavbu hokejbalového 
ihriska, staré mantinely využijeme práve 
tam. A  čo je dôležité, nebudeme ich mu-
sieť upravovať,“ zdôraznila Eva Kelbelová.

 -bel-

Pokračovanie prerušeného
zasadnutia

Ako sme vás už informovali, 27. marca sa konalo zasadnutie 
mestského zastupiteľstva, ktoré však bolo prerušené. Z ro-
kovania odišli štyria poslanci pred schvaľovaním posledné-
ho bodu programu.

Poslanci zmenu rozpočtu na prerušenom zasadnutí schválili. 

Stále sa nájde dôvod
na oslavu

Máj je lásky čas, to vie-
me, a vzdávať hold tomuto 
krásnemu citu môže každý 
individuálne. Pátrala som 
však po tom, čo môžeme 
v  máji sláviť spoločne. 
A našla som naozaj plodný 
zoznam sviatkov. 

Prvého mája slávime 
Sviatok práce, ôsmeho Deň víťazstva nad fašiz-
mom. Iste, mnohí v našich mysliach registrujeme 
1. máj 2004, keď Slovensko vstúpilo do Európskej 
únie. Ukončenie druhej svetovej vojny si svet ten-
to rok pripomína po 73. krát. Verím, že všetci si 
uvedomujeme dôvody, prečo máme 1. a 8. mája 
voľno. Ďalší svetový deň pripadol na 3. mája, po-
čas ktorého si pripomíname základné princípy 
slobody tlače. Tretí máj je tiež vyhlásený za Deň 
Slnka, najjasnejšej hviezdy na oblohe. Prajme si, 
nech nás po tuhej zime poriadne zohrieva a svie-
ti. 

Leto sa blíži a Kežmarok bude 6. mája sláv-
nostne otvárať letnú turistickú sezónu aj novú 
oddychovú zónu v  Zlatnej. Srdečne všetkých 
pozývame. Mier považujeme za samozrejmosť. 
No v  povojnových časoch si ľudia jeho pomi-
nuteľnosť uvedomovali omnoho intenzívnejšie, 
a  preto 9. mája 1950 francúzsky politik Robert 
Schuman predstavil svoj nápad vytvorenia or-
ganizovanej Európy, ako nevyhnutnosť pre udr-
žanie mierových vzťahov. 9. máj sa stal Dňom 
Európy a  my, Európania, ho môžeme spoločne 
oslavovať. Svetový deň – pohybom k zdraviu, bol 
vyhlásený v roku 2002. Na poriadne rozpohybo-
vanie tela sa môžete tešiť 26. mája. v súťaži štan-
dardných a latinskoamerických tancov Ľanový 
kvietok. Ozajstné a aj tie ľudské kvietky oslavujú 
trinásteho - Deň matiek a Deň tulipánov. V Kež-
marku sa Deň matiek bude konať v  Mestskom 
kultúrnom stredisku. No a o dva dni neskôr je tu 
Svetový deň rodiny. Veď nie je nič lepšie ako byť 
s celou rodinou pokope. 

Dávno ste nenavštívili múzeum či galériu? Už 
od polovice sedemdesiatych rokov si každoročne 
18. mája pripomíname Medzinárodný deň mú-
zeí. A  hľa, aký milý sviatok! Redakcie si Svetový 
deň masmédií pripomínajú každého 20. mája od 
roku 1966. Zoznam pomaly končím, ale 25. máj 
ma zaujal. Na tento deň pripadli hneď tri dôležité 
spomienky: Medzinárodný deň nezvestných detí, 
ktorého symbolom je modrá nezábudka, Sviatok 
sv. Urbana – patróna vinohradníkov a Deň Afriky. 
Záver mesiaca patrí zdraviu, keďže 31. máj bol vy-
hlásený za Svetový deň bez tabaku a za Deň otvá-
rania studničiek. Ide o  prastarý slovanský zvyk, 
ktorým ľudia otvárajú studničky v chotári tak, že 
ich vyčistia. Hovorí sa, že ak chcete byť nasledu-
júci rok zdravý, otvorte aspoň jednu studničku. 

PS: Nezabudnite na rozkvitnuté čerešne... 
 S láskou
 Zuzana ŠlosárováPôvodne sa riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva malo konať 26. apríla, 

poslanci na ostatnom rokovaní schválili nový termín konania, ktorým bude 10. máj 
o  9.30 h. Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční  22. mája 
v kine Iskra o 14.00 h. Ďalšie stretnutia poslancov sú naplávané do konca roka takto: 
21. júna, 6. septembra, 18. októbra a 13. decembra. Začiatok rokovaní je stanovený 
vždy na 9.30 h. -rea-

Plán zasadnutí mestského
zastupiteľstva na tento rok
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	V  týchto dňoch finišujú  práce na ďalšej historickej 
knihe z prostredia mesta Kežmarok. Nová publikácia bude ten-
toraz venovaná dejinám školstva, presnejšie jednej z tunajších 
škôl, zaniknutej Štátnej ľudovej škole. Tá vyvíjala svoju činnosť 
v rokoch 1911 – 1948, a  teda v  priebehu krátkeho času zažila 
niekoľko štátnych zriadení – od uhorskej monarchie cez prvú 
Československú republiku a vojnový slovenský štát, až po zno-
vuobnovenie Československa. Jej bránami prešla väčšina naj-
starších Kežmarčanov. Na 224 stranách sa čitatelia dozvedia 
množstvo neznámych faktov, ktoré doplní asi 150 fotografií, 
doteraz zväčša nikde nepublikovaných. Oficiálne vydanie knihy 
je predbežne naplánované na máj 2018.

	Oblastná výstava nemeckých ovčiakov sa uskutoční 
13. mája v  areáli základnej organizácie kynológie Kežmarok. 
Prezentácia je naplánovaná od 7.30 do 8.30 h a  začiatok na 
9.00 h. Rozhodcom bude Albín Majsniar. Prihlášky a  štartov-
né zasielajte na adresu Silvia Lisoňová, Tehelňa 27, Kežma-
rok (t. č. 0903 508  355, e-mail: lisonova@tami.sk, číslo účtu: 
SK8175000000004014041821) do 7. mája. Poplatky sú 7 € za 
prvého psa, 5 € za každého ďalšieho. 

	Prvý turistický prechod Zlatná a okolie po novovyzna-
čených turistických chodníkoch sa bude konať 8. mája.

	Vo veku 83 rokov zomrel 8. apríla scenárista, režisér 
a herec Juraj Herz, známy aj ako majster hororu a čiernej komé-
die. Narodil sa 4. septembra 1934 v Kežmarku. Vyštudoval ŠUP 
v Bratislave, réžiu a bábkoherectvo na DAMU v Prahe. Pôsobil 
v pražskom divadle Semafor a na Barrandove, v roku 1987 emig-
roval. Nakrútil dnes už kultové filmy ako Petrolejové lampy, Spa-
ľovač mŕtvol, Upír z Feratu, Sladké hry minulého leta a mnohé 
ďalšie. Jedným z jeho posledných veľkých filmov bol Haber-
manov mlyn (2010). V roku 2016 vydal autobiografickú knihu 
Autopsia (pitva režiséra). Pamiatku zosnulého čestného obča-
na mesta a prvého vzácneho hosťa filmového klubu Iskra sme 
si 9. apríla pred premietaním klubového filmu Lumière uctili 
projekciou jeho krátkej snímky Čestný občan, ktorú v roku 2013 
nakrútil v Kežmarku pre celovečerný projekt Slovensko 2.0.

	Prešovský samosprávny kraj podporí projekty v oblas-
ti kultúry, športu a sociálnych služieb z vlastných príjmov sumou 
663-tisíc eur. O rozdelení 594 400 eur rozhodnú poslanci, sumu 
68 600 eur bude mať k dispozícii predseda PSK Milan Majerský. 
Vlani sa po úpravách prerozdelilo 467 000 eur.

	Po úspešnej vlaňajšej premiére a malej zimnej pre-
stávke vyrážajú  autobusy RegioJetu  opäť do Chorvátska. 
V piatok 25. mája vyrazí prvý žltý spoj v smere Zadar, Sukošan, 
Pakoštane, Šibenik, Primošten, Trogir a Split. Od 25. mája tak 
bude každý piatok vyrážať autobus z Bratislavy do Chorvátska. 
Naspäť sa budete  môcť odviezť každú sobotu vo večerných ho-
dinách. Druhý autobus začne do Chorvátska jazdiť od 25. júna 
do 5. septembra.

	Správa Národného parku Slovenský raj v spolupráci 
s Okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostre-
die v Košiciach pripravuje vytvorenie, prerokovanie a schvále-

V skratke

 pokračovanie na str. 6

Výmena mosta na Severe pokračuje. „Predpokladaný termín ukon-
čenia prác je do konca mája,“ informovala nás vedúca oddelenia 
územného plánu, životného prostredia a  stavebného poriadku Eva 
Kelbelová. -bel-

Jarné predajné trhy opäť prilákali do centra mesta desiatky Kežmar-
čanov. Niektorí nakupovali, iní si len tak vychutnali ich atmosféru.
 -bel-

Koniec marca patril poďakovaniu našim učiteľom – právom im patrí 
naša vďaka a  úcta za ich prácu, trpezlivosť, vytrvalosť, obetavosť 
a  snahu. Oceňované boli pani pedagogičky z  rôznych typov škôl, 
a ako poďakovanie dostali okrem kytičky aj monografiu o Kežmarku. 
Slávnostné podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov bolo spojené aj s ko-
mediálnym divadelným predstavením. -mia-
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Kultúrny program je už 
pripravený a bude žánrovo 
bohatší. V piatok večer pred 
kežmarskou radnicou vystúpi 
česká stálica Helena Vondráč-
ková a  hudobná skupina Ka-
tapult. Sobota sa bude niesť 
v  znamení slovenských hviezd. 
Počas sobotňajšieho popolud-
nia spestria vystúpenia folklór-
nych súborov Kollárovci. Vo ve-
černom programe sa predvedú 
známe skupiny Gladiátor, Pole-
mic, Iné Kafe. Mládež v sobotu 
v noci zabaví skvelý raper Kali. 
Nedeľa každoročne patrí vyhlá-
seniu kráľa remesla, tombole 
a ukončeniu festivalu. 

Novinkou tohto ročníka 
bude česko-slovenský muzikál 
Kubo, ktorý vzdáva hold vy-
nikajúcemu hercovi Jozefovi 
Kronerovi. „Veríme, že muzikál 
bude veľkým lákadlom pre 
návštevníkov festivalu, keďže 
už teraz sú niektoré plánované 
vystúpenia v iných slovenských 
mestách vypredané,“ dala do 
povedomia Gabriela Kantor-
ková, zodpovedná za kultúrny 

program festivalu. Legendárny 
Kronerov výrok „Anča, ja mám 
nožík“ odznie na javisku pred 
radnicou v nedeľu dopoludnia. 

Trojdňové podujatie pred-
staví viac ako 800 účinkujúcich 
z  rôznych kútov sveta. „V Kež-
marku okrem domácich folklór-
nych súborov zatancujú súbory 
zo Sicílie, Srbska, Česka, Ruska, 
ako hosť príde skupina až z Číny 
a ďalší,“ spresnil riaditeľ festiva-
lu Ján Ferenčák. V  programe 
festivalu návštevníci uvidia šer-
miarov, sokoliarov, historické 
tance, dobovú hudbu, cechové 
zvyky a rôzne atrakcie.

Divadlo ex Teatro v spolu-

práci s Múzeom v Kežmarku pri-
pravuje rozprávku s pesničkami 
Modrý vták, aj večerné divadel-
né predstavenia pre dospelých 
návštevníkov Krvavé dejiny. 
Vstupy na nočné prehliadky 
venované životu Beáty Laskej, 
prvej ženskej turistke Vysokých 
Tatier, sa začnú už v  stredu 
4. júla. 

V areáli sa predstaví viac ako 
100 remeselných stánkov, ne-
budú chýbať známi remeselníci 
ako umelecký kováč Vladimír 
Eperješi, výrobcovia tradičných 
hudobných nástrojov Michal 
Smetanka, píšťalkár Pavol Urda 
a ďalší.

Festival z  verejných zdro-
jov podporil Fond na podporu 
umenia.

 Zuzana Šlosárová

KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ

spravodajstvo

V  polovici apríla sa stretli mladí ľudia z  kežmarských základných 
a  stredných škôl na ustanovujúcej schôdzi ich Mestského mládež-
níckeho parlamentu. Stretli sa pri tejto príležitosti aj s  primátorom 
Jánom Ferenčákom. Celou schôdzou ich viedla riaditeľka CVČ Ingrid 
Lindemanová a prísediacou bola vedúca oddelenia školstva, mláde-
že a športu Silvia Oleníková. Žiaci a študenti si volili spomedzi seba 
hlavné funkčné pozície študentského parlamentu.  -mia-

V  Zlatnej pribudla nová bike zóna. Priestor pri hojdacom moste sa 
stáva obľúbeným miestom trávenia voľného času.
 -zs-

EĽRO je venované cechu krajčírskemu a farbiarskemu

Mesto Kežmarok pripravuje 
vydanie reprezentatívnej knihy 
k  750. výročiu udelenia mest-
ských práv. Ak máte záujem pri-
spieť zaujímavou historickou fo-
tografiou, môžete nám ju doručiť 
spolu s popisom a menom auto-
ra, prípadne vlastníka fotografie 
na adresu: Mestský úrad Kežma-

rok, oddelenie komunikácie, pro-
pagácie a RR, Hlavné námestie 
č. 1. Elektronicky na e-mail 
gabriela.bodnarova@kezmarok.
sk, osobne Gabriele Bodnárovej 
do budovy kina Iskra (1. poscho-
die) do konca mája.   Kontaktné 
telefónne číslo: 0905 744 162.

 -red-

Už teraz si môžete rezervo-
vať termín prenájmu ľadovej 
plochy plochy na zimnom šta-
dióne. Bližšie informácie vám 

poskytne Pavol Fejerčák (tele-
fónne číslo 0948 237 271).

 
 -red-

Neprehliadnite

Ľadová plocha

Už len tri mesiace nás delia od odštartovania najväčšieho poduja-
tia v  Kežmarku. V  novodobých dejinách sa na takmer zabudnuté 
remeslá bude 6. až 8. júla spomínať už po 28-krát. Medzinárodne 
známy festival si tento rok pripomenie cech krajčírsky (1548) a cech 
farbiarsky (1713). 
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nie nového Návštevného poriadku pre Národný park Slovenský 
raj a jeho ochranné pásmo. Celý návrh návštevného poriadku 
bol zverejnený nielen na webe národného parku, ale aj na webe 
ministerstva životného prostredia. Pripomienky k návštevnému 
poriadku bolo možné podávať takmer do konca apríla na Okres-
nom úrade v Košiciach.

	Každý, kto má záujem zbierať pre osobnú potrebu 
jarné kvety, by sa mal vopred informovať a ubezpečiť, na akom 
území tak chce urobiť a či je tam takáto činnosť dovolená. Chrá-
nené územia s  tretím až piatym stupňom ochrany sú najmä 
národné parky a prírodné rezervácie, ktoré bývajú primerane 
označené. Aktuálny zoznam chránených rastlín, ako aj živočí-
chov sa dá nájsť na právnom a informačnom portáli Slov-Lex 
pod číslom 579/2008. Vymenúva všetky druhy vrátane spolo-
čenskej hodnoty.
  	Do 10. apríla sa tohtoroční deviataci rozhodovali, 
akú strednú školu si vyberú pre svoje ďalšie štúdium. Prihlášky 
mohli posielať aj na 76 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Pre-
šovského samosprávneho kraja. Gymnáziá môžu prijať 1 216 
študentov, maturitné študijné odbory 3 648 žiakov a s výučným 
listom môže ukončiť učebné odbory 1 132 žiakov. Umelecké od-
bory majú k dispozícii 266 miest. Stredné školy sú pripravené 
prijať aj 792 žiakov bez ukončeného deviateho ročníka.

	Podtatranské múzeum návštevníkom ponúka po svo-
jej rekonštrukcii nové stále expozície. Poprad a okolie v zrkadle 
vekov prezentuje históriu osídlenia podtatranského regiónu od 
neandertálca po súčasnosť. Jej technická i obsahová náročnosť 
si vyžiadala niekoľkomesačnú prípravu i inštaláciu. Niektoré ex-
ponáty z fondu archeológie, numizmatiky, etnografie, histórie, 
umenia alebo knižnice múzea sú prezentované po prvýkrát, 
prípadne po dlhšom čase. Nebude chýbať neandertálec z Gá-
noviec, výdreva obetnej studne z Gánoviec z doby bronzovej, 
vzácne mince, medaily, odznaky, ninera  – unikátny hudobný 
nástroj zo 17.  storočia, reštaurované historické knižničné do-
kumenty zo 16. storočia, reštaurované umelecké diela, vrstev-
nicová reliéfna mapa Vysokých Tatier, propagačné predmety 
a tlačoviny z  najvýznamnejších športových podujatí i  množ-
stvo fotografií. 

	Od veternej kalamity, ktorá sa Vysokými Tatrami 
prehnala 19.  novembra 2004, Štátne lesy TANAP-u  vysadili 
približne 8  miliónov sadeníc, obnoviť sa im podarilo takmer 
3 500 hektárov kalamitného územia, o približne rovnako veľkú 
plochu sa vďaka prirodzenému zmladeniu postarala príroda.

	Práca v KC Dunaj! Hľadá sa PR manažér/manažérka so 
záľubou v kultúre a podujatiach. Pozícia, ktorú máme voľnú od 
marca, je na plný úväzok a je vhodná aj pre absolventov. Prax 
v odbore médií či sociálnych sietí je vítaná. Ak máš záujem stať 
sa súčasťou nášho tímu, pošli nám svoj životopis na kcdunaj@
kcdunaj.sk.

	Prijatím občianstva inej krajiny sa podľa zákona o štát-
nom občianstve museli ľudia vzdať slovenského pasu. Najčas-
tejšie stratili slovenské občianstvo prijatím toho českého. Zákon 

V skratke

 pokračovanie na str. 26
Koncom apríla sa v koncertnej sále ZUŠ Petržalskej konal výchovný 
koncert pre detičky materských škôl. Program bol veľmi interaktívny 
a pre deti zaujímavý, zábavný i poučný.

Veľkú medailu svätého Gorazda si z rúk ministerky školstva nedávno prevza-
la riaditeľka Strednej odbornej školy na Garbiarskej ulici v Kežmarku Marta 
Sabolová. „Toto najvyššie ocenenie, ktoré môže získať pedagóg, si nesmierne 
vážim. Zároveň chcem zdôrazniť, že je to ocenenie pre celý kolektív školy,“ 
konštatovala Marta Sabolová, ktorá pred dvomi rokmi dostala aj plaketu 
Jána Amosa Komenského za mimoriadny prínos pre región v oblasti výcho-
vy a vzdelávania. Za celý kolektív redakcie jej blahoželáme a prajeme ešte 
veľa pracovných a osobných úspechov. -bel-
 Foto: -mš-

Začiatkom apríla sa na Hotelovej akadémii konala Študentská kvapka 
krvi. Študenti sa tejto možnosti na svojej škole chopili skutočne odvážne 
a v hojnom počte. Mnohí z nich boli krv darovať dokonca ešte len po 
prvý krát. -mia-
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príroda

Toto občianske združenie bolo zaregis-
trované posledný februárový deň tohto roku 
a  jeho ambíciou je nadviazať na tradície or-
ganizovanej turistiky v  našom meste. „Prvá 
zmienka o  turistike v  Kežmarku – to je Beata 
Laska, ktorú pozná snáď každý Kežmarčan. 
Preto ma to lákalo, založiť klub slovenských 
turistov, s ktorým do nášho mesta môžu prísť 
určité výhody. Oslovoval som už mnohých ľudí 
oveľa skôr, aby sme si u  nás založili klub, ale 
neúspešne. Až keď som začal spolupracovať so 
zástupkyňou mesta Gabrielou Bodnárovou, sa 
sen stal skutočnosťou,“ prezradil nám iniciátor 
založenia Klubu slovenských turistov Zlatná 
Kežmarok Oto Rozložník ešte pred začiat-
kom stretnutia. Podľa jeho slov, vďaka ochote 

Gabriely Bodnárovej, ktorá dokázala dať doko-
py tých správnych ľudí, vzniklo na území mesta 
toto zoskupenie.

Nedávno založené občianske združenie má 
smelé plány. Už 8. mája sa uskutoční prvý tu-
ristický prechod po novovyznačených turistic-
kých chodníkoch v okolí mesta Kežmarok. Ako 
v  tejto súvislosti konštatoval Oto Rozložník, 
začať by sa malo s nejakou kratšou zaujímavou 
trasou. Svoje pri turistike robí najmä počasie, 
tak im za redakciu želáme, aby sa na všetkých 
počas prvého pochodu po celý čas „usmieva-
lo“ slnko. 

„Budeme rešpektovať želania našich členov. 
Bol by som veľmi rád, kedy sme v  klube mali 
mamičky a oteckov s deťmi. Chceli by sme ich 

dať dokopy. Ono je to tak, ak niekto niečo orga-
nizuje – ľudia idú, ale sami od seba nie. A práve 
rodiny, mladých a  deti chceme dostať do prí-
rody,“ vysvetlil Oto Rozložník a  vyjadril radosť 
z toho, že sa jeho myšlienka stala skutočnosťou. 

Predsedníčkou Klubu slovenských turis-
tov Zlatná Kežmarok sa stala zanietená, dobrá 
organizátorka, skúsená a  spoľahlivá Zuzana 
Rumlová, podpredsedníčkou je Gabriela Bod-
nárová, ekonómkou Mária Nogová a  ďalšími 
členmi výboru sú Dagmar Mathiová a František 
Mathia. Andrea Belošičová

Zuzana Rumlová preberá od predsedu Regionálnej 
rady KST Ernesta Rusnáka zriaďovací dokument.

Turisti majú po rokoch svoj klub

Materská škola Možiarska sa v spolupráci 
s oddelením školstva, mládeže a športu roz-
hodla v  tomto školskom roku pilotne zaviesť 
tento koncept v  menšom rozsahu pre svoje 
deti. Vychádzame z  toho, že vzťah k  prírode, 
prežívanie zázrakov prírody začína práve u tých 
najmenších. Dnešný pretechnizovaný svet si 
zároveň žiada hľadať spôsoby ako ukázať iné, 
zdravšie cesty prežívania chvíľ života.

Výchovno–vzdelávacie ciele
Deti sa naučia viac priamo z  prírody, z  roz-

právania priamo v prírode, cez zážitky a učiteľo-
vo majstrovstvo ako z kníh, a to tak, že zažívajú 
ročné obdobia a  ich kolobeh, štyri elementy, 
kompletné vnemy z  prírody. Vnímajú pritom 
všetkými zmyslami súbežne, posilňujú svoje 
zdravie a imunitu tým, že sa lesná pedagogika 
realizuje bez závislosti na počasí. Zažívajú svo-
je pohybové schopnosti cez ponúkané aktivity 
s cieľom rozvoja pohybu a koordinácie, pozná-
vajú vzájomné súvislosti prírody pozorovaním, 

pokusmi, starostlivosťou o  rastliny a  živočíchy 
so zameraním na ekológiu. Cez životné – sociál-
ne zručnosti, ktoré sú cielene rozvíjané, nado-
búdajú sebavedomie (ako je spolupráca, nevy-
smievanie sa, aktívne počúvanie, hodnotenie 
a sebahodnotenie, najlepší osobný výkon), roz-
víjajú si aj predstavivosť, fantáziu a tvorivosť cez 
špeciálne úlohy, rolové hry alebo kimové hry.

Miesta realizácie
Miesta sú vopred určené a zakomponované 

do vzdelávacieho programu. Prístrešky, lavičky, 
športové dráhy a lezecké dráhy, bunkre, pozná-
vacie chodníky sú na niektorých miestach vy-
tvorené špecialistami (lesníkmi) tak, aby spĺňali 
zámer aktivít na určených miestach a tiež pod-
mienky bezpečnosti.

Frekvencia a organizácia dňa
V pilotnom projekte MŠ Možiarska sme zvo-

lili celodenný pobyt v  prírode raz do mesiaca 
s vekovou kategóriou 5 – 6 ročných detí. V prí-

pade, že sa model osvedčí, v budúcnosti by sa 
táto frekvencia mala zvýšiť. Pri organizácii dňa 
majú deti v škôlke spoločné začiatky dňa v prí-
rode. 

Príprava realizácie 
K príprave projektu sa vytvoril tím špecialis-

tov – za Materskú školu Možiarska v Kežmarku 
riaditeľka Elena Malinová a  učiteľka Ivona Ki-
cošová, za Oddelenie školstva mládeže a špor-
tu Silvia Oleníková, vedúca oddelenia, za Lesy 
mesta Kežmarok riaditeľ Juraj Kulík, za štátne 
lesy TANAP-u špecialista pre lesnú pedagogiku 
Igor Stavný a  za rodičov zamestnanec vojen-
ských lesov a rodič dieťaťa materskej školy Pe-
ter Lukas. 

Na doterajších dvoch pracovných stretnu-
tiach bol vytvorený akčný plán s určením kon-
cepčných krokov pred realizáciou a v čase rea-
lizácie, rozdelenie zodpovednosti a  termínov. 
Pedagógovia materskej školy s úprimným vzťa-
hom k prírode zapracujú projekt do školského 
vzdelávacieho programu. Určenie vhodných 
lokalít okolitých aj vzdialenejších lesov a  lúk, 
prípadná príprava miest, kde budú deti plniť 
pripravené aktivity zabezpečia zamestnanci Le-
sov Kežmarok a v prípade potreby budú deti aj 
sprevádzať. V metodickej časti ponúkol odbor-
nú pomoc ako aj spracovanie a realizáciu príťaž-
livých tém bádania v prírode Igor Stavný z TA-
NAP-u. Pracovná skupina k  priamym aktivitám 
v  prírode pridala aj doplnkové aktivity, ako je 
sadenie stromčekov v  okolí škôlky, budovanie 
kŕmidiel pre vtáčiky, ktoré však budú súvisieť 
s  práve realizovanou témou poznávania príro-
dy. Silvia Oleníková

 Les a lúka aj v našom meste

Skoro päťdesiat záujemcov o členstvo v Klube slovenských 
turistov Zlatná Kežmarok sa stretlo 10. apríla v  malej sále 
Mestského kultúrneho strediska.

Základy tzv. Naturpädagogik – Prírodnej pedagogiky „Les 
a lúka“ boli položené v Dánsku, kde už 30 rokov existuje v roz-
dielnych formách výchovno-vzdelávací program v  mnohých 
materských školách. Podľa tohto vzoru dnes existujú takmer 
v celej Európe tzv. lesné materské školy.



8

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

5/2018 spravodajstvo

Za najkrajší propagačný materiál 2017 
získal Kežmarok zlatú medailu. Porota Klu-
bu fotopublicitov Slovenského syndikátu 
novinárov udelila prvú cenu viacjazyčné-
mu sprievodcovi mesta Kežmarok, ktorý 
nesie názov História a  kultúra. Brožúru 
zostavili Mária Bobáková a Igor Bobák, vy-
dalo nakladateľstvo BAMBOW. Pri tvorbe 
spolupracovali Nora Baráthová, Erika Cin-
tulová, Magdaléna Bednarčíková, Gabriela 
Bodnárová a Marek Kollár.

V 26. ročníku súťaže Najkrajší kalendár 
Slovenska sa v kategórii nástenné viaclis-
tové kalendáre umiestnil kalendár EĽRO 
na skvelom treťom mieste. Kalendár je 
dvojjazyčný a vznikol v spolupráci Gabrie-
ly Bodnárovej, Zuzany Šlosárovej, Eriky 
Cintulovej a  Viery Štupákovej. K  získaniu 
ocenenia určite prispeli aj krásne fotogra-
fie z archívov remeselníkov, od autorov 
Emílie Sedláčikovej, Andrei Belošičovej, 

použili zábery Loránta Paugscha, Vladimí-
ra Janečeka, Petra Cintulu a ďalších. Grafic-
ký dizajn zabezpečila spoločnosť Pro Grup.

Najnovšia monografia s názvom Histó-
ria Kežmarku od 2. polovice 18. storočia 
získala výborné tretie miesto. Hodnotné 
dielo pripravil tím autorov, ktorý viedla 
známa kežmarská historička Nora Ba-
ráthová. Na tvorbe sa autorsky podieľali 
ďalší významní historici - Erika Cintulová, 
Ivan Chalupecký, Mária Jančeková, Božena 
Malovcová. Grafiku spracoval Jaroslav Šle-
boda - Jadro.

Rebríčky umiestnených nájdete na 

stránke najkrajsikalendar.sk, najkrajsiekni-
hy.sk. 

Kežmarok je držiteľom viacerých oce-
není aj v  predchádzajúcich ročníkov. Za 
rok 2015 bola 3. miestom ocenená obra-
zová publikácia Kežmarok a Tatry a taktiež 
bronz získala monografia Život v Kežmar-
ku v 13. storočí až 20. storočí. 

Mestá
1. Mesto Spišská Nová Ves: Galéria vyzna-

ní 2018 Spišská Nová Ves
2. Mesto Ružomberok:
 . . . Mesto v predstavách . . . Ružomberok 

2018
3. Mesto Kežmarok: EĽRO 2018 ( Európske 

ľudové remeslo – festival v Kežmarku)
 
 Knihy o mestách
 (monografické)
1. Mesto Vysoké Tatry: Mesto Vysoké Tatry 

– včera a dnes
2. Mesto Stará Ľubovňa: Karol Thiry. Člo-

vek, ktorý spája ľudí
3. Mesto Kežmarok: História Kežmarku od 

2. polovice 18. storočia

 Propagačné materiály –
 mestá (Sprievodcovia)
1. Mesto Kežmarok – História a  kultúra 

(viacjazyčný sprievodca) 
2. Múzeum Prvého slovenského gymná-

zia: Múzeum Prvého slovenského gym-
názia

3. Mesto Lučenec: Synagóga Lučenec – 
Z ruiny klenot

 Zuzana Šlosárová

Najkrajší propagačný materiál za rok 2017 je z Kežmarku

Desiateho apríla si mesto 
Kežmarok v Štátnej vedeckej 
knižnici v  Banskej Bystrici 
prevzalo hneď tri ocenenia.  
V súťaži Najkrajší kalendár, 
Najkrajšia kniha a propagač-
ný materiál sme si odniesli 
jedno prvé a dvakrát tretie 
miesto.

Spoluautori víťazných publikácií si prevzali ocenenia v Banskej Bystrici.

V piatok 20. apríla bolo slávnostne otvorené nové ihrisko na sídlisku Juh. Srdečne pozý-
vame všetky detičky aj rodičov, aby túto oddychovú zónu využívali.
 -mia-
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mozaika

Sú v  nej zaujímavé príbehy 
mladších i  starších žien, ktoré 
časť alebo celý svoj život spojili 
s  Tatrami. Chatárky, brigádničky, 
horolezkyne alebo tie, ktoré sa 
stali aktérkami či súčasťou uda-
lostí, ktoré stáli za to v knihe spo-
menúť. Oto spomenul aj moju 
manželku Zitu Petrasovú dvoma 
vetami, a to že pracuje na Raine-
rovej chate (aj s dcérou Zuzanou),  
no o jej vzťahu k Tatrám i k horám 
všeobecne, hoci je priam neuve-
riteľný a  inšpirujúci, nenapísal. 
Oto ju síce oslovil, aby prispela 

niečím, čo by korešpondovalo 
s  názvom knihy a  mohlo zaujať 
jej čitateľov. No jej skromnosť 
a  možno aj plachosť publikovať 
svoje výkony a  pocity ochudob-
nili túto celkom zaujímavú knižku 
o nasledujúci príbeh.

Keď sme opravili a  sprevádz-
kovali Rainerku, povedal som 
manželke i  synovi Petrovi, aby 
sa snažili získať čo najviac infor-
mácií o  Tatrách, pretože sme aj 
informačným strediskom a turis-
ti budú od nás očakávať fundo-
vané odpovede a  rady. Možno, 

že to bolo pre ňu 
motiváciou vymaniť 
sa z tieňa hôr a mys-
lím si, že aj z  toho 
môjho, nájsť si svoj 
chodník, vystúpiť 
na hory, dotknúť sa 
slnka a  sama vrhať 
tieň. Počas služby na 
chate sa spriatelila 
s  partiou horolezcov 
a  horolezkýň, ktoré 
sa cestou z  túry za-
stavili u nás a pozvali 
ju, aby si šla s  nimi 
niečo vyliezť. Šla 
a čo dokázala už ako 
55-ročná učiteľka 
na dôchodku sa dá 
prirovnať k  zázraku. 
Trochu s obavou ab-
solvovala „zahrieva-
ciu i testovaciu“ túru 

na Solisko v  roku 2003. Veľmi 
som sa tešil z jej nadšenia i obja-
vu horolezectva a vysokohorskej 
turistiky, a  nasledujúci výpočet 
štítov, na ktoré vystúpila, ju  jed-
noznačne zaraďuje na popredné 
miesta medzi ženami v poznáva-
ní a výstupoch na najvyššie hory 
v  Tatrách a  na Slovensku. Ešte 
v  roku 2003 nasledovali: Veľká 
Svišťovka, Kriváň, Rysy, Východ-
ná Vysoká, Kôprovský štít, Sviš-
ťový štít, Slavkovský štít, Jahňací 
štít, Furkotský štít.

V  nasledujúcom roku – Lom-
nický štít, Gerlach, celý hrebeň 
Belianskych Tatier, Končistá, Vy-
soká, Tupá.

V roku 2005 zdolala: Bradavi-
cu, Baranie rohy, Streleckú vežu, 
Prostredný hrot, Kráľovu hoľu, 
Kežmarský štít, Malý Kežmarský 
štít, Huncovský štít, Chopok, 
Ďumbier, Poľanu, Dereše, Litvo-
rový štít.

V  nasledujúcich rokoch: 
Fatranský Kriváň, Malý a  Veľký 
Rozsutec, Ostrý Roháč, Sivý vrch. 

V Pieninách: Tri Koruny a Sokoli-
cu. V poľských Tatrách: Giewont, 
Swinicu, Kasprowy Wierch, Rysy 
z  Morského oka, Nosal, Szpigla-
sowy Wierch, Czerwone Wierchy 
(Červené vrchy). Prešla všetky 
tiesňavy a významné miesta Slo-
venského raja. Navštívila všetky 
chaty vo Vysokých a Západných 
Tatrách aj „schronisko“ (útulne) 
v poľských Tatrách. 

Čo povedať? Ja som prešiel 
možno polovicu z  toho, čo  Zita 
a  mohol by som jej závidieť. No 
opak je pravdou, z  celého srdca 
som sa tešil, keď mi popisova-
la jednotlivé túry a  zaujímavé 
miesta. „Zita, som na Teba hrdý,“ 
to je vyjadrenie súhrnu mojich 
pocitov.

Dnes, už na prahu sedemde-
siatky, nám panoráma Vysokých 
Tatier pripomína už končiacu sa 
cestu z  ich tieňa, no zhodujeme 
sa v tom, že sú pre nás najkrajším 
miestom na svete v krajine, ktorú 
máme tak radi.

 Peter Petras

 Na vrchole Bradavice, v masíve Slavkovského štítu.

Vystúpila z tieňa hôr

Podnetom k napísaniu tohto neobyčajného 
príbehu bolo prečítanie knihy autora Ota 
Rozložníka: Ženy v tieni hôr. 

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

Staráme sa o Vaše zdravie ...

Vo výstavnej sieni na Ul. Dr. Alexandra č. 11 si môžete do 
18. mája pozrieť zaujímavú výstavu s názvom Jubilanti. Pripra-
vil ju Klub kežmarských výtvarníkov a Prešovský samosprávny 
kraj – Múzeum v Kežmarku.

 -red-

Ďalšie stretnutie Klubu tvorivého čítania a písania sa usku-
toční vo štvrtok 31. mája o 16.30 h v spoločenskej miestnosti 
knižnice. Každý, kto má chuť tvorivo čítať, písať a tráviť voľné 
chvíle  spolu s nami, je vítaný. -red-

Výstava Jubilanti

Tvorivé čítanie a písanie
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Do konca tohto roka pribudne 
na spomínanom sídlisku 329 no-
vých rastlín (stromy, kry a kvety), 
dve detské ihriská, 2 fitness zóny, 
oddychová zóna a  bezbariérový 
prístup. Revitalizácia zlepší kvali-
tu bývania a života 1 113 obyva-
teľom sídliska Sever.

Projekt zároveň prispeje 
k  enviromentálnym aspektom. 
Vysadením vhodných drevín 
v blízkosti miestnej komunikácie 
sa zabezpečí protihluková funk-

cia, keďže sa vytvorí prirodzené 
odizolovanie vnútrobloku od 
priľahlej cesty. Zelená stena a od-
stránenie starých asfaltových 
a  betónových plôch sa podpíšu 
pod zníženie znečistenia ovzdu-
šia. 

S realizáciou stavebných prác 
sa začne tento mesiac sa začne 
už čoskoro. Ich ukončenie je na-
plánované v  októbri tohto roka. 
Kolaudácia by sa mala uskutočniť 
v novembri. -rea-

Revitalizácia vnútroblokov 
na Severe realitou

Z 
po

lic
aj

né
ho

 z
áp

is
ní

ka

Poďakovanie vodičovi
5. marca o 8.25 h sme na linke 159 pri-

jali telefonické oznámenie vodiča, ktorý 
nahlásil odcudzenie 2 kotúčov elektroin-
štalačných káblov z  odstavenej dodávky. 
Na kamerovom systéme nebol zazname-
naný pohyb v  okolí vozidla. Na ďalších 
záznamoch sme zistili, že počas jazdy sa na 
prechode križovatkou otvorili zadné dvere 
ložnej plochy vozidla, odkiaľ na vozovku 
vypadol horeuvedený materiál. Tento ma-
teriál z  vozovky zobral vodič následného 
vozidla. Lustráciou sa podarilo zistiť kon-
takt na vodiča, ktorý predmetné káble 
zobraté z  vozovky odovzdal na najbližšej 
čerpacej stanici. Hliadka mestskej polície 
káble prevzala a  odovzdala vodičovi do-
dávky. 

Opäť pomohol
kamerový systém
12. marca o 16.00 h sa na operačné stre-

disko mestskej polície osobne dostavil pán 
zo Spišskej Belej a oznámil, že parkoval so 
svojim vozidlom na parkovisku pri štadió-
ne, kde na platiacej stanici zabudol svie-
tidlo v hodnote 45 €. Na kamerovom zázna-
me bol zaznamenaný občan, ktorý toto 
svietidlo vzal do svojho vozidla. Lustráciou 
bol zistený občan z  obce Ihľany, ktorému 
bolo odoslané predvolanie. Občan z  obce 
Ihľany sa na predvolanie dostavil na mest-

skú políciu, svietidlo nepoškodené vrátil 
a  zároveň bol riešený v  blokovom konaní. 
Predmetná vec bola vrátená majiteľovi. 

„Veľký brat sa pozerá“
Pomocou kamerového systému sme od 

januára 2018 do konca marca 2018 zazna-
menali 177 protiprávnych konaní. Zároveň 
sme za toto obdobie boli požiadaní Policaj-
ným zborom a prokuratúrou o 9 záznamov 
z kamerového systému. 

Preventívna akcia
V  dňoch 19. a  22. marca príslušníci 

mestskej polície vykonali kontrolu po-
hostinských zariadení v  meste Kežmarok, 
zameranú na podávanie alkoholických ná-
pojov mladistvým osobám. V  čase druhej 
akcie hliadky zaznamenali v  pohostinstve 
dve maloleté osoby, žiačky základnej školy 
Grundschule. Vec bola vyriešená v  zmysle 
zákona.

Futbalisti
23. marca o 16.15 h sme prijali oznáme-

nie od vodiča motorového vozidla, ktorý 
pri jazde zbadal partiu „výrastkov“, ktorí 
preskakovali oplotenie na starom futbalo-
vom štadióne. Vyslaná hliadka na mieste 
našla skupinku detí od 6 do 14 rokov, ktorí 
nemali pri sebe alkoholické nápoje, ani ta-
bakové výrobky, len si chceli zahrať futbal. 

Skupinka detí bola poučená a  odoslaná 
z ihriska.

Veľkonočný nákup
Dňa 27. marca o  12.27 h sme prijali 

oznámenie SBS Kaufland o záchyte osoby. 
Vyslaná hliadka mestskej polície na mieste 
zaistila osobu, ktorá sa pokúsila z predajne 
odísť s  plným nákupným košíkom bez za-
platenia. „Veľkonočný nákup“ vo vozíku bol 
vo výške 320 €. Vzhľadom na výšku škody 
spôsobenej krádežou tovaru bola daná 
osoba odovzdaná hliadke na OO PZ Kež-
marok na ďalšiu realizáciu prípadu. 

Krádež bicykla
Dňa 28. marca o 13.30 h bola na operač-

nom stredisku nahlásená krádež bicykla. 
Pomocou záznamu z  kamerového systé-
mu bol do hodiny bicykel nájdený, vrátený 
majiteľovi a  páchateľ bol riešený v  rámci 
zákona. 

Stratený psík 
V ten istý deň o 18.55 h sme na linke 

prijali žiadosť občana, ktorému sa pri pre-
chádzke v  okolí hotela Štart zabehol psík. 
V  priebehu desiatich minút od prijatého 
oznámenia, nám bolo hlásené, že pod ho-
telom hlasno breše opustený psík. Majiteľ 
si psíka prebral a šťastlivo sa vrátili domov. 

 Spracovala: Oľga Vilčeková

Vďaka ďalšiemu úspešnému projektu bude 
sídlisko Sever oveľa krajšie. Na revitalizáciu 
vnútrobloku dostalo mesto vyše 533-tisíc 
eur. Spolufinancovanie predstavuje päť per-
cent z celkovej sumy.

Postupne sa opravujú všetky komunikácie v meste. V máji je do sta-
noveného harmonogramu zaradená rekonštrukcia ciest na uliciach 
Petržalská, Lanškrounská, Obrancov mieru, Kamenná baňa, Muče-
níkov a Krvavé pole.
 -bel-
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Ako mladík mohol ísť za otcom do Kanady, preto-
že od jeho odchodu boli v stálom styku alebo mohol 
ísť hrať do profesionálneho divadla, pretože mal pri-
rodzený herecký talent. Rozhodol sa však ostať doma 
a pomáhať rodine.

V roku 1946 sa oženil a o rok presťahoval do Ma-
tejoviec pri Poprade, kde si prenajal pôdu a  pokra-
čoval v  gazdovaní. Stal sa skúseným hospodárom 
nielen pri obrábaní pôdy, ale aj pri chove domácich 
zvierat. Ideológia združstevňovania mu však bola cu-
dzia, a tak sa v decembri 1952 s manželkou a štyrmi 
deťmi presťahovali do Kežmarku.

V  Kežmarku v zime pracoval s  koňmi v  lese na 
Podspádoch, v  lete na prenajatých poliach od sta-
rých kežmarských roľníkov, ktorí odmietli odovzdať 
svoje polia do družstva, no sami ich už nezvládali 
obrobiť. V roku 1953 (dcéra Viera – naša informátor-
ka, profesorka na Hotelovej akadémii Otta Bruck-
nera - udáva rok 1954) Šefca oslovil Štefan Kovalčík, 
tatranský chatár, či by nebol ochotný vyvážať tovar 
a  zásobovať jeho Kežmarskú chatu (vyhorela 7. ok-
tóbra 1974) a  neskôr aj  Chatu pri Zelenom Plese. 
Hoci už vtedy existovala aká – taká technika, ťažkú 
cestu hlavne v zime mohol prejsť len voz alebo sane 

ťahané dvoma, pri veľmi ťažkých nákladoch štyrmi 
koňmi. Žiadna vyasfaltovaná cesta neexistovala. 
Albert bol ochotný hocikoho zviesť, hocikomu po-
môcť, k  turistom bol priateľský, ponúkol ich svojím 
tradičným jedlom – chlebom a  domácou slaninou, 
neraz sa rozhovorili o  jeho práci i  o  jeho zážitkoch. 
Tak isto ho mali radi aj chatári – veď bol jedným z ich 
tímu.

Na svoje cesty takto spomínal (viď http://www.
kezmarskachata.sk/historia):

„... Z Kežmarku mi cesta trvá k Šalviovmu prame-
ňu tri až štyri hodiny. Tam mám pripravený materiál, 

tovar, alebo niečo iné, to si naložím, no a zase s tými 
mojimi koníkmi kráčam ďalej cestou. ... Najťažšia ces-
ta je na jar, lebo tam je ešte sneh a ľad. V lete je to 
krásne a milé, ale kone sa strašne boja bleskov a bú-
rok. Ako príde jeseň, tam je to už horšie, dažde, zima, 
tmy, hmly, a najhoršie je už v zime, keď prídu fujavice, 
záveje veľké... Auto sa všadiaľ nedostane, ale s koňmi 
sa dá všade dostať, ja s  dvoma litrami ovsa urobím 
viac, než auto s dvoma vedrami benzínu alebo nafty.“

Na jeho voz sa muselo všeličo pomestiť, pretože 
chaty svojim návštevníkom poskytovali nielen jedlo, 
ale aj ubytovanie: a  tak sa vozila posteľná bielizeň, 
potraviny, nápoje, niekoľko sudov nafty, koks, sta-
vebný materiál, agregáty, ba občas aj ľudský náklad 
– chorí, zranení, ba dokonca aj mŕtvi návštevníci 
Tatier. V zime záveje vo výške 7 až 8 metrov neboli 
žiadnou výnimočnosťou. Počasie v Tatrách bolo vždy 
nevyspytateľné.

Dolina Zeleného plesa sa stala jeho druhým do-
movom a miestom jeho „kraľovania“ – ako to on sám 
hovoril. Tu trávil celé dni a neraz sa stalo, že so svoj-
imi koníkmi cestu zo Šalvejovho prameňa na Chatu 
pri Zelenom plese zopakoval aj trikrát za deň. Túto 
prácu vykonával Šefc neuveriteľných 35 rokov, stal 
sa posledným furmanom – vynášačom materiálu na 
chaty a bol by pracoval ešte aj viac rokov, keby sa raz 
pri spiatočnej ceste z Brnčalovej chaty do Kežmarku 
kone nečakane s vozom nerozbehli, pričom ich ma-
jiteľ tak nešťastne vypadol z  voza, že bol na mieste 
mŕtvy. Nešťastie sa stalo len jeden kilometer od Cha-
ty pri Zelenom plese. Nora Baráthová

Posledný tatranský vysokohorský furman

To, čo kapitán stráže nazval tichom pred búrkou, 
skončilo. Očakával, že boj o vežu začne čo nevidieť. 
Všetka nenávisť a  sila ozbrojených mužov sa iste 
veľmi skoro obráti proti nemu. A veru, nemusel dlho 
čakať. Blesky hnevu krivili tváre ozbrojencov priam 
do diabolských grimás. Pohľady zloby by zlomili aj 
toho najodvážnejšieho... Nevzdával sa. Nemohol sa 
vzdať! Jediné v čo mohol dúfať bolo, aby zlá energia, 
ktorá stála pred ním, podlomila múry strážnej veže.

Kapitán pozbieral posledné čriepky odvahy 
a  prehovoril. „V bojoch táto strážna veža dobre 
slúžila Kežmarku. Dnes nadišiel čas, aby sme zložili 
meče a naučili sa bojovať inak. Ak to nedokážeme, 
potom sa naše životy, vrátane blízkych, vrátane pria-
teľov a všetkých, ktorých poznáme a na ktorých nám 
záleží, ponoria do priepasti temnoty. Naše mesto je 
slobodné... Naša myseľ musí byť slobodná! Chopme 
sa preto povinnosti a prebudujme túto strážnu vežu 
na pánsky dom. Dom hodný kežmarskej slávy i slávy 
rodu Thököly, ktorý nám s prestavbou pomôže.“

V  tvárach ozbrojencov sa niečo zmenilo. Už to 
nebol hnev, ale precitnutie do pravdy. Mali plné 
zuby hladu. Nakŕmiť ich mohla len poriadna vojna 

a tučná korisť. Ale doba sa zmenila. Pečaťou zmeny 
boli slová kapitána. Skončila éra zbraní, aby ju vy-
striedalo poznanie, ktoré malo rozkvitnúť v honos-
nej stavbe. 

Tvrdohlavosť vojakov sa nápadne podoba-
la oslovi. V  prestavbe však boli rýchlejší než kôň. 
Zdalo sa, ako by v jeden deň počuli o múdrostiach 
v  cudzích rečiach a  v  druhý už tlačili knihy v  tých-
to jazykoch. Dielňa Mateja Glasera-Vitriaria fungo-
vala v budove novej reduty v rokoch 1704 až 1708 
a vzniklo v nej sedem kníh. 

Dve osemnástky v roku (1818) priniesli prestav-
bu pánskeho domu do dnešnej podoby. Počas stá-
ročí slúžila reduta na osvetovú činnosť, spoločenské 
podujatia i  zábavu. Dôkazom je vyobrazený anjel 
držiaci erb mesta a  latinský názov, ktorý účel žltej 
dominanty mesta potvrdzuje. Spomienku na stráž-
nu vežu dnes oživuje len maličká vežička s  vlajkou 
nad majestátnou budovou ozdobujúcou centrum 
Kežmarku. 

Píšem tu dnes s vďakou za pestré dejiny rodného 
mesta a s vedomím, že plány a sny našich predkov 
prežívajú v  nás. Pokiaľ... Pokiaľ, čomu ani na chvíľu 

neverím, sa zabudne na posolstvo reduty a kultúra 
sa neudrží bezpečne na hladine, potom ekonomi-
ka zaváži a jej ťažoba potopí loď, na ktorej sa plavia 
dejiny nášho výnimočného mesta. Chovajme sa tak, 
aby pokiaľ nestroskotáme, sme my hrdí Kežmarča-
nia mohli stále hovoriť: „Toto sú historické dni, dni 
našej odvahy, aby histórii nechýbal zmysel!“ Aby 
sme nepodľahli a darovali histórii potrebné cennosti 
dnešných dní, zapamätajme si aspoň jednu vetu:

Reduta symbolizuje zábavu, no predovšetkým 
spája Kežmarok s knihami a poznaním.

Nabudúce si povieme o krvavej dráme v zlatní-
kovom dome.

 Jaroslav Šleboda – JADRO

Skutočná pravda o redute

Albert Šefc (1920 – 1985) vyrástol v  rodine roľníka – keďže 
jeho otec odišiel do Kanady a  viac sa nevrátil, chlapec ako 
najstarší zo súrodencov odmalička musel robiť s matkou všet-
ky hospodárske práce a viesť gazdovstvo.
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Prvý rozhovor absolvovala Veronika s  pani 
Violou, keď mala 90 rokov. Ani jej najbližšia rodina 
podrobnosti o jej minulosti nevedela. Boli obdo-
bia, kedy o tom najprv hovoriť nechcela, neskôr 
o tom hovoriť chcela, no kvôli aktuálnemu režimu 
túto možnosť nedostala. Nakoniec sa však dožila 
aj vydania knihy Mengeleho dievča a aj veľkého 
úspechu u čitateľov, ktorý neočakávala ani jedna 
z nich. Ako začínajúcej autorke vyšla kniha v roku 
2016 v  náklade 3  000 kusov, ktoré sa predali za 
päť dní. Veronika sa potom s touto knihou stala 
aj Slovenským knižným debutantom roka 2016, 
vyhrala ocenenia Zlatá a Platinová kniha, získala 
cenu Slovenská spisovateľka roka 2017. Momen-
tálne sa predalo už približne 70 000 kusov výtlač-
kov. Táto kniha má nielen beletristickú stránku, 
ale obsahuje aj množstvo historických faktov, 
ktoré jej dodávajú dôveryhodnosť a autenticitu.

V  roku 1942 vyšiel prvý transport dievčat 
a  žien zo Slovenska – z Popradu (tento rok sme 
si v marci pripomenuli 76. výročie tejto smutnej 
udalosti), no najsmutnejším faktom na tom je 
skutočnosť, že v  tej dobe existovali štáty, naprí-
klad Dánsko alebo susedné Maďarsko, ktoré do 

koncentračného tábora odmietli transporty svo-
jich občanov poslať. No slovenská vláda to urobi-
la. A nezostalo to len pri tomto prvom transporte. 
Málo ľudí možno vie, že do prvých transportov šli 
títo mladí, zdraví a práce schopní ľudia (dievčatá 
aj chlapci) aj na báze akejsi „dobrovoľnosti“, boli 
vyslaní svojimi vlastnými rodičmi, pretože to bolo 
prezentované len ako pracovný tábor, kde si od-
pracujú určitý čas a  vrátia sa späť domov. Že to 
tak v skutočnosti nebolo, to nikto z nich netušil. 
Iba vláda.

Kniha má jasný, zrozumiteľný jazyk, je písa-
ná formou rozprávania. No nie je venovaná len 
osobe a  osude pani Violy, pretože ona sa nikdy 
nestavala do pozície hrdinky. Bolo to jednoduché 
dievča, ktoré malo vo svojom živote veľa šťastia 
a  častokrát len vďaka náhodám prežila. V  knihe 
preto vyzdvihuje aj príbehy iných väzenkýň ako 
napríklad osudy Anny a jej dvojičiek, Ester, Judit-
ky alebo Gizy – Židovky, ktorá pomáhala väzňom, 
pretože ako lekárnička mala mnohé vedomosti 
o chorobách a ich liečení.

Na otázku autorke, čo bolo pre ňu najťažšie 
pri písaní tejto knihy, odpovedala Veronika: „Boli 

to časti o  deťoch. Moja dcérka mala v  tej dobe 
5 rokov. Keď som písala tieto pasáže, tak som ve-
ľakrát musela prestať a ísť sa na ňu spiacu pozrieť 
do detskej izby. Bola som v tom momente za ňu 
ešte vďačnejšia ako inokedy.“ Veronika si myslí, že 
kniha nadchla toľko čitateľov aj preto, lebo pani 
Viola našla odvahu priznať, ako kruto ju zážitky 
z  koncentračných táborov poznačili: „Zlomilo 
ju to, mávala nočné mory, chýbala jej mamička. 
Bola len obyčajným 22-ročným dievčaťom, ktoré 
si zažilo a prežilo veľmi ťažké veci.“ Autorka už od 
januára 2017 chodí na besedy na školách, kde sa 
na nevhodné komentáre zo strany mladých sym-
patizantov extrémizmu naučila trefne a  múdro 
odpovedať: „Nemusíš byť historik. Nemusíš byť 
ani filozof. No mal by si byť dobrý človek. A dobrý 
človek nepopiera utrpenie iného človeka.“

Táto kniha je síce krutá, smutná a  možno sa 
každému čitateľovi nebude dať prečítať na jeden 
dych, no je napísaná ako varovanie, aby sa hrôzy 
nie tak dávnej minulosti už nikdy nezopakovali. 
Aby sme boli citlivejší voči prejavom akejkoľvek 
rasovej nenávisti a nebáli, ani nehanbili sa na ňu 
poukázať. Mária Trajčíková

„Realizujeme technológiu 
podkladov pre ľadovú plochu. 
Je tam naťahané veľa železa  
betónu. Sú už pripravené kotve-
nia pre mantinely,“ uviedol ko-
nateľ firmy Milanko, s. r. o., ktorá 
je dodávateľom stavby, Milan 
Tkáč. Podľa jeho slov sa na ľado-
vú plochu bude dať vstúpiť 14. 
alebo 15. mája, pretože tuhnutie 
si vyžaduje minimálne sedem 
týždňov. 

Na stropoch zimného šta-
dióna sa ešte vždy montovala 
elektroinštalácia a už sa začína-
li dávať aj svietidlá. Konkrétne 
nad sedadlami, teda nad čas-
ťou, ktorá nie je spojená s ľado-

vou plochou. Zároveň pribudla 
guma na tribúnach,  chodbách 
i na obslužnej chodbe na prvom 
poschodí. Na prízemí boli kon-
com apríla hotové aj sociálne 
zariadenia. 

„Práce pokračujú podľa har-
monogramu a po stuhnutí ľado-
vej plochy začneme inštalovať 
svietidlá aj nad ňou,“ vysvetlil 
Milan Tkáč a dodal, že už sa robí 
aj snežná jama, nad ktorou sa 
buduje strop a montujú sa elek-
trorozvádzače. Tie budú do kon-
ca mája, resp. do začiatku júna 
hotové.

Na stropoch onedlho pribud-
ne technológia pre odvlhčova-

nie. Hlavný odvhlčovací prístroj 
bude nad strechou. Spustený 
a  odskúšaný má byť v  polovici 
mája. „Potrebujeme ešte urobiť 
uzemnenia, musíme obkopať 
celý štadión. A keď bude priazni-

vé počasie na tuhnutie ľadovej 
plochy, mali by sme stanovený 
termín odovzdania stavby do-
držať,“ zdôraznil konateľ spoloč-
nosti.

 Andrea Belošičová

Koncom apríla sa ľadová plocha betónovala.

Srdečnosť bolo počas večera cítiť u  všetkých 
prítomných.

Ľadová plocha bude tuhnúť sedem týždňov

Strhujúci príbeh Mengeleho dievčaťa

Utorkový večer 17. apríla patril literárnemu podujatiu s televíznou a rozhlasovou repor-
térkou Veronikou Homolovou-Tóthovou v hoteli Hviezdoslav. Úryvky z knihy čítala televízna 
redaktorka Beáta Oravcová a diskusiu s autorkou viedla riaditeľka hotela Sylvia Holopová. 
Kniha je venovaná pani Viole Stern Fischerovej, ktorá prežila 4 koncentračné tábory, prežila 
kruté pseudo-lekárske pokusy tímu doktora Mengeleho v jednom z týchto koncentrákov, 
kvôli ktorým vlastne vôbec nemala mať deti. Nakoniec mala dve krásne a zdravé dcérky. Ve-
ronika poznala pani Fischerovú už ako malé dievčatko, keďže obidve sú rodáčky z Lučenca, 
no nikdy by jej ani nenapadlo, že prežila niečo takéto kruté a nemysliteľné.

Po mesiaci sa zimný štadión opäť zmenil. Práce pokročili 
a na konci apríla sa tam betónovala ľadová plocha.
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 školstvo

Čierny orol (PKO v Prešove) bol 13. apríla de-
jiskom 13. ročníka súťaže Mladý módny tvorca. 
Prezentácia tvorby mladých módnych tvorcov 
– žiakov stredných škôl, ktorá má podporiť roz-
voj kreatívneho myslenia a zručností pri vyho-
tovení modelov. Súťaž s medzinárodnou účas-
ťou je stretnutie najlepších módnych tvorcov 
stredných škôl nielen zo Slovenska, ale i z krajín 
Európskej únie a iných krajín. Súťaže sa zúčast-
nilo 21 škôl, so 657 modelmi, v 8 kategóriách.

Kreatívne nápady prezentovali aj žiaci našej 
školy Súkromnej spojenej školy Biela voda 2, 
v  Kežmarku. Zapojili sa s  piatimi kolekciami – 
27 modelov, v kategórii Módne doplnky získali 
krásne 1. miesto s  kolekciou Medené objatie, 
vytvorené kolektívom 3. UA triedy, a v kategórií 
Vychádzkové odevy získali 2. miesto s  kolek-
ciou Hrdosť v nás. K oceneniu im srdečne bla-
hoželáme.

 Jana Mašlonková – zástupkyňa RŠ

Módna línia mladých 2018

Modely kolekcie Medené objatie.Kolekcia Hrdosť v nás.

V kine Iskra sa predstavili šikovné detičky z MŠ Možiarska. Naštudovali si hu-
dobno-dramatické pásmo A. Vivaldiho Štyri ročné obdobia.  -bel-

Vo vrcholovom celonárodnom kole sa 
v meste Šaľa stretli víťazi krajských kôl z ce-
lého Slovenska, ale i recitátori slovenských 
škôl z Maďarska a z Ukrajiny. Naše mesto 
a zároveň Prešovský kraj zastupovala toh-
to roku žiačka ZŠ Grundschule Soňa Brej-
ková. Po víťazstvách v  predchádzajúcich 

kolách nás Soňka aj v celoslovenskej súťaži 
veľmi pekne reprezentovala. Odborná po-
rota ocenila jej umelecký prednes a medzi 
žiakmi súťažiacimi v  I. kategórii sa  Soňka 
umiestnila na nádhernom 2. mieste. 

 
 Zuzana Zacherová

Úspech Soňky v celonárodnom
kole súťaže Šaliansky Maťko

Tento školský rok sa konal už 25. ročník recitačnej súťaže 
Šaliansky Maťko, ktorá je venovaná pamiatke nášho sloven-
ského spisovateľa Jozefa Cígera Hronského. 

Dozviete sa ako prví o  meteo-
rologickej výstrahe, výnimočnom 
kultúrnom podujatí, významnej in-
vestičnej aktivite, dôležitej udalos-
ti, či zásadnom rozhodnutí mest-
ského zastupiteľstva. 

Stačí, ak sa zdarma zaregistru-
jete na www.kezmarok.sk a  tieto 
informácie obdržíte individuálne 
emailom skôr, než budú oficiálne 
zverejnené!

Služba sa nazýva „Email hlás-
nik“ a slúži pre Vašu informova-

nosť o dianí v meste. Neskôr k nej 
pribudne služba SMS hlásnik, kedy 
vám budú tieto informácie zasiela-
né priamo na váš mobil.

Taktiež budú všetky zaregis-
trované emailové adresy každý 
mesiac zaradené do žrebovania 
o 5 vstupeniek na kultúrne poduja-
tie, organizované Mestským kultúr-
nym strediskom alebo kinom Iskra.

Buďte informovaní ako prví 
o  dôležitej udalosti vo vašom 
meste!

Chcete sa dozvedieť dôležitú 
informáciu exkluzívne ako prví?
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Pri príležitosti 76. výročia 
prvého transportu židov-
ských dievčat a  žien do 
vyhladzovacieho koncen-
tračného tábora Osvienčim 
(Auschwitz) zorganizovalo 
v dňoch 23. – 25. marca Slo-
venské národné múzeum – 
Múzeum židovskej kultúry 
v Bratislave a mesto Poprad 
pietnu spomienku na pa-
miatku obetí holokaustu.

V Poprade sa uskutočnili nasledovné 
podujatia: Piatok 23. marca boli podujatia 
venované spomienke na prvý transport 
na pôde Gymnázia na Kukučínovej – teda 
práve v  priestoroch bývalých kasární, kde 
boli dievčatá zhromažďované pred trans-
portom. V  rámci ďalšieho programu bola 
v  sobotu 24. marca v Tatranskej galérií po 
prvýkrát slovenským čitateľom predstave-
ná majstrovská kniha: Nevesta – od Ladisla-
va Grosmana – autora scenára jediného čes-
koslovenského Oskarového filmu – Obchod 
na korze. Nasledovala prezentácia doku-
mentárneho filmu Oľgy Pohankovej Posol-
stvo pre život – z cyklu Nezabudli sme, ktorý 
bol venovaný dielu L. Grosmana. 

Večer sa  v  Kultúrnom dome na záver 
uskutočnil slávnostný hudobný koncert 

pod názvom Al Kanfej HaŠalom – Na kríd-
lach pokoja. Bola to pestrá zmes židovských 
piesní  striedavým aj spoločným vystúpe-
ním vynikajúceho speváckeho zboru Eben 
Ezer a  sviežeho Klezmer bandu Mi Martef. 
V rámci koncertu bola verejnosti predstave-
ná aj nová kniha Anny Ondrušekovej, riadi-
teľky Tatranskej galérie – pod názvom Izrael 
– malá krajina veľkých darov.

V  nedeľu 25. marca popoludní bolo 
vyvrcholením spomienkového podujatia 
kladenie vencov pri pamätnej tabuli obetí 
holokaustu na železničnej stanici v  Popra-
de, odkiaľ bol 25. marca 1942 vypravený 
prvý transport mladých židoviek. Po burcu-
júcom príhovore riaditeľa Múzea židovskej 
kultúry Pavla Mešťana a  spievanej modlit-
be Kadiš sa k nám prihovoril aj veľvyslanec 

Štátu Izrael Zvi Aviner Vapni. Vence položili 
predstavitelia rôznych vládnych a štátnych 
organizácií Slovenska, tunajších židovských 
náboženských obcí, ale aj viacerých veľvy-
slanectiev na Slovensku: Ruská federácia, 
Poľsko a tradične aj konzulát Azerbajdžan-
skej republiky.

Pri kladení vencov som stretol aj vzácnu 
dámu – britsko-americkú spisovateľku He-
ather Dune Macadam, ktorá už vyše 20 ro-
kov robí výskum osudov tisícky židovských 
dievčat a mladých žien z  tohto prvého 
transportu pred 76 rokmi. Píše o tom knihu 
a chystá film. Môžeme jej pri tom pomôcť. 
Ak niekto z Vás vie niečo bližšie o účastníčke 
tohto prvého transportu, napíšte mi prosím. 
Veľmi by jej pomohlo, keby ste jej cezo mňa 
poslali portrétnu fotografiu (vivit@vivit.sk). 

Bytostne sa to týkalo aj desiatok dievčat 
a žien z Kežmarku a okolia. Útrapy koncen-
tračného tábora prežilo len niekoľko z nich, 
prevažná väčšina z nich tam zahynula. 

Pietnej spomienky sa zúčastnili aj viacerí 
občania z Kežmarku, ktorí si pamiatku obetí 
holokaustu pripomenuli ešte aj večer sym-
bolickým zapálením sviečky pri pamätníku 
na mieste asanovanej židovskej synagógy 
v parku profesora Alfréda Grosza. 

Medzi vojnami tvorili Židia v Kežmarku 
15 - 20 % (pri sčítaní v roku 1921 to bolo 
19,8 % - 1279 z celkových 6475 obyvate-
ľov), na deportačných zoznamoch ich bolo 
z nášho mesta 1089. Po vojne sa ich domov 
vrátilo menej než 100.

Zo spomienkového podujatia silne re-
zonovala výzva adresovaná nám všetkým 
– pamätať si, nezabudnúť a nedopustiť, aby 
sa niečo podobné ešte niekedy zopakovalo.

 Stanislav Pavlarčík 
 a Mikuláš Lipták

Kladenie vencov pri pamätnej tabuli obetí holokaustu na železničnej stanici v Poprade

Pripomenuli sme si útrapy koncentračného
tábora Osvienčim

Nový oporný múr pri pekárni Gros výrazne zníži riziko povodní v našom meste. Za jeho 
stavbu zodpovedá Slovenský vodohospodársky podnik. „Po dohode s vodohospodármi 
by mal byť múr dokončený v takom časovom predstihu, aby nekolidoval s harmonogra-
mom prác na cyklochodníku,“ uviedla vedúca oddelenia územného plánu, životného 
prostredia a stavebného poriadku Eva Kelbelová.  -bel-
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Po absolvovaní Strednej od-
bornej školy na Garbiarskej ulici 
majú jej žiaci v rukách výučný list 
a ak sa rozhodnú študovať ďalej, 
získajú aj maturitu. „V súčasnosti 
je možné u nás študovať odbo-
ry: výroba konfekcie, stavebná 
výroba, strojný mechanik, sto-
lár, murár, kaderník, hostinský, 
kuchár, čašník – servírka, klient-
sky manažér pošty, kozmetik, 
mechanik stavebno-inštalač-
ných zariadení, podnikanie v re-
meslách a  službách, spoločné 
stravovanie, vlasová kozmetika. 
Máme zaradené v  sieti aj také 
odbory, aké v regióne nie sú. Je 
to napríklad kominár, kachliar, 
tesár, predavač, podlahár, či ko-
merčný pracovník v  doprave. 
Ale v  súčasnosti žiaľ, nemáme 
súhlas na ich fungovanie. Už 
rok nám funguje aj odbor, kto-
rý máme jediní na Slovensku, 
klientsky manažér pošty. Máme 
v ňom deväť prvákov a registru-
jeme záujem aj na tento rok. Po 
jeho absolvovaní môžu študenti 
pracovať na pošte alebo v ban-
kách,“ uviedla riaditeľka Marta 
Sabolová a  dodala, že záujem 

o  ich učebné odbory je veľký. 
Presahuje limity, ktoré im určil 
ich zriaďovateľ Prešovský samo-
správny kraj. 

Rekonštrukcia
za rekonštrukciou
Škola využíva na svoju čin-

nosť viacero budov v  meste. 
Dielne na Tvarožnianskej ulici 
dvakrát zatopila povodeň a cel-
kove  rekonštrukciou prešli už 
trikrát. „Keď sme s poslednou re-
konštrukciou minulý rok skončili, 
pribudli nám nové špičkové stro-
je, na ktoré sme dostali finančné 
prostriedky z  Akčného plánu,“ 
podotkla riaditeľka a pokračova-
la: „Naša škola má 138 rokov, bu-
dova teoretického vyučovania 
135 – teda tá staršia časť. Nová 
zase 50 rokov. Ostatné budovy 
majú 40 – 50 rokov, čiže stále je 
čo opravovať a rekonštruovať. 
Pochváliť sa môžeme novou te-
locvičňou, ktorá patrí k  najkraj-
ším v  Kežmarku.“ Budovy, ktoré 
patria tejto strednej odbornej 
škole, prechádzajú zásadnými 
obnovami. Sú zateplené, majú 
vymenené strechy. Budovu ria-

diteľstva čaká v  tomto roku tiež 
výmena strechy i  zatepľovanie. 
Dielne na Tvarožnianskej uli-
ci zase onedlho získajú novú 
elektroinštaláciu. „Vieme si vždy 
vybaviť potrebné finančné pro-
striedky. Zároveň veľa robíme 
svojpomocne,“ zdôraznila Marta 
Sabolová.

Skúška ohňom
Práve v  budove riaditeľstva, 

kde sú situované i gastronomic-
ké učebné odbory, pribudli ne-
dávno atraktívne priestory – Ko-
lonáda, terasa a Červený salónik, 
ktorý očaril aj známeho režiséra 
Juraja Jakubiska. „Trávil tu hodi-
ny a  veľmi si pochvaľoval jeho 
atmosféru,“ zaspomínala si ria-
diteľka. Práve priestory školy po-
slúžili pre štáb Perinbaby II, ale aj 

počas výjazdového zasadnutia 
vlády. „Boli s  tým veľké starosti, 
ale aspoň sme si priamo v praxi 
vyskúšali, že dokážeme zvládnuť 
aj takéto akcie na najvyššej úrov-
ni. Preverilo to našich zamest-
nancov i  žiakov, ktorí v  skúške 
ohňom obstáli na jednotku,“ po-
vedala Marta Sabolová.

Salóny aj ubytovanie
Stredná odborná škola pre-

vádzkuje aj kozmetický a kader-
nícky salón, stolárske, stavebné 
a krajčírske dielne. Ponúka uby-
tovacie služby na vysokej úrovni 
a pritom za najnižšie ceny v Kež-
marku. Pripravuje gastronomic-
ké akcie – svadby, recepcie, rau-
ty, rôzne narodeninové oslavy 
či kary. A na to všetko slúžia ich 
reprezentatívne priestory. „Po-
skytujeme služby pre verejnosť 
a z toho získavame finančné pro-
striedky na pokrytie našich ná-
kladov, ktoré súvisia s  chodom 
školy a  zároveň zveľaďujeme 
naše priestory. S  tým všetkým 
súvisí veľmi náročná organizač-
ná a riadiaca činnosť, či zložitej-
šia ekonomika. A zároveň samo-
zrejme, zabezpečujeme aj bežný 
výchovno-vzdelávací proces. Od 
štátu dostávame iba časť financií 
na prevádzku a na mzdy, a os-
tatné peniaze si musíme zabez-
pečiť svojpomocne, lebo sme 
štátna príspevková organizácia, 
ale všetko zvládame na výbornú 
a vždy končíme hospodársky rok 
so ziskom,“ uzavrela riaditeľka. 

 Andrea Belošičová

Stredná odborná škola na Garbiarskej uli-
ci má stupňovitý systém prípravy žiakov. 
Môžu tam začať študovať aj tí, ktorí nemajú 
dokončený deviaty ročník základnej školy. 

Kolonáda.

Jedným z odborov, ktorý ponúka škola, je kuchár.

Atraktívne priestory a odbory, ktoré lákajú
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Objavovanie nových prírodných krás.

Kinotipy

4. – 5. 5. (piatok, sobota) o 19.00 h 
Neznámy vojak
(vojnová dráma, Fínsko/Belgicko/Island, 2017, 135 min,
titulky, MP12+, vstupné 4,50 €)

11. 5. (piatok) o 19.00 h
Polnočná láska
(romantický, USA, 2018, 91 min, titulky, MP12+,
vstupné 4,50 €)

12. – 13. 5. (sobota, nedeľa) o 19.00 h 
Taxi 5
(akčná komédia, Francúzsko, 2018, 95 min, titulky,
MP12+, vstupné 4,50 €)

18. – 20. 5. (piatok, sobota, nedeľa) o 19.00 h 
Deadpool 2
(akčná komédia, USA, 2018, 120 min, titulky, MP15+,
vstupné 4,50 €)

24. 5. (štvrtok) o 19.00 h – Dámska jazda
Dámsky klub
(komédia, USA, 2018, 103 min, titulky, MP12+, 
vstupné 4,50 €)

25. 5. (piatok) o 18.00 h – 3D,
26. – 27. 5. (sobota, nedeľa) o 19.00 h – 2D
Solo: A Star Wars Story
(akčný/sci-fi/fantasy, USA, 2018, 135 min, dabing/titulky, 
MP12+, vstupné 6 € – 3D a 5 € – 2D)

Filmový klub
7. 5. (pondelok) o 19.00 h
Válek
(dokument, Slovensko, 2018, 131 min, pôvodné znenie,
MP12+, vstupné 4,50 €/3 €)

14. 5. (pondelok) o 19.00 h
Vnútorné slnko
(dráma, Francúzsko, 2017, 94 min, titulky, MP15+,
vstupné 4,50 €/3 €)

21. 5. (pondelok) o 19.00 h
Mesiac Jupitera
(sci-fi dráma, Maďarsko/Nemecko, 2017, 123 min, titulky,
MP15+, vstupné 4,50 €/3 €)

28. 5. (pondelok) o 19.00 h
Flákači
(dráma, USA, 2017, 95 min, titulky, MP15+,
vstupné 4,50 €/3 €)

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

PROGRAM KINA                máj 2018

Naša prechádzka za poznaním a  obja-
vovaním zmien v prebúdzajúcej sa prírode 
bola venovaná našej Zemi. Zem je predsa 
naša domovina, je to jediné miesto v širo-
čiznom Vesmíre, kde žijú rastliny, zvieratá 
i my ľudia.

Rukavice sme potrebovali na ochranu 
rúk pri zbieraní odpadkov po nezodpo-
vedných návštevníkoch lesa. Netrvalo dlho 
a  dve vrecia na odpad sme naplnili fľaša-
mi, plechovkami, igelitovými vreckami 
a rozličnými obalmi od potravín. Našli sme 
aj obal od prášku na pranie. Chodievame 
s deťmi často do lesa, ale aby zvieratá po-
trebovali prášok na pranie, bolo aj deťom 
veľmi čudné. Nepochopiteľné sa nám zda-
lo aj to, keď sme našli v  mladučkej tráve, 

či v  kríkoch popri chodníkoch igelitové 
vrecúška so psími exkrementmi. Deti nám 
kládli otázky: „Načo ľudia zbierajú psie ho-
vienka do sáčkov, keď ich potom odhadzu-
jú do trávy?“ Nuž, odpovedzte si na túto 
otázku ako chcete.

My sme si aj napriek takýmto negatív-
nym poznatkom odniesli z  lesa pozitívnu 
energiu načerpanú z  kvitnúcich fialiek, 
podbeľov, prvosienok, púpav, zo stromov, 
spevu vtákov i  priamym pozorovaním 
jašteričky, chrobákov, motýľov a včielok.

Pohľad zhora na naše mesto, je úžasný. 

Poskytuje deťom možnosť pomenovať vý-
znamné budovy v meste, vyhľadať miesto, 
kde bývajú, ba dokonca aj okolité obce. 

V  odpoludňajších hodinách odišli do 
lesa maličké detičky – Slimáčiky, aby upra-
tali priestor pri prístrešku s ohniskom, kde 
si potom s rodičmi opiekli klobásky. Zistili, 
aké je potrebné uhasiť oheň a  spokojne 
s plnými bruškami a žiarivými očkami odišli 
domov. Nuž, takýto nádherný bol náš deň 
v škôlke v ZŠ s MŠ Nižná brána 8.

 
 Zdenka Jankurová a Evka Lizáková

Plnohodnotný 
jarný deň

Takmer letný deň, ideálny na od-
dych, či prechádzky prírodou. Už od 
dopoludnia sa chystali deti z triedy So-
vičiek so svojimi učiteľkami vychutnať 
si nádheru a teplé lúče slnka v prírode. 
Vzali si batôžky, ktorých obsahom bola 
voda na uhasenie smädu, rukavice a ne-
jaká malá sladkosť alebo jabĺčko. Pýtate 
sa načo rukavice?
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Ramex a.s.
Slovakia

Jej hlavným cieľom je podpora 
rozvoja nemotorovej, predovšet-
kým cyklistickej dopravy v  mes-
tách, ktoré chce inšpirovať k  vy-
tváraniu kvalitných podmienok 
pre ekologické druhy dopravy. Je 
to zároveň výzva pre zamestná-
vateľov, aby budovali vo svojich 

sídlach vhodné podmienky pre 
zamestnancov, ktorí dochádzajú 
do práce na bicykli a motivácia 
pre zamestnancov, aby viac pou-
žívali túto formu alternatívnej do-
pravy pri každodennom cestovaní 
do práce. 

Vyhlasovateľom súťaže je Mi-
nisterstvo dopravy a výstavby SR 
a národný cyklokoordinátor Peter 
Klučka. Do práce na bicykli je sú-
ťaž určená pre všetkých obyva-
teľov slovenských miest, ktoré sa 
zaregistrujú na internetovej strán-
ke  www.dopracenabicykli.eu, čo 
naše mesto už urobilo. 

Registrovať sa môžu začať aj 
jednotlivé 2-  až 4-členné tímy, 
ktoré vytvoria zamestnanci fi-
riem, inštitúcií a organizácií. Tie 
budú počas mája dochádzať do 
zamestnania na bicykli a budú si 
o tom viesť evidenciu na interne-

tovej stránke  www.dopracenabi-
cykli.eu  v  zmysle štatútu súťaže. 
Registrácia tímov je možná už 
len do 5. mája 2018.  Členovia 
tímu musia byť preukázateľne 
v čase trvania súťaže zamestnan-
cami firmy, pod ktorej číslom IČO 
je tím do súťaže registrovaný. 
Z jednej firmy môže pochádzať ľu-
bovoľný počet tímov. Každý musí 
mať minimálne 2  členov, najviac 
však 4  členov. Študenti uvádzajú 
IČO školy. Každý súťažiaci sa môže 
do súťaže zaregistrovať iba raz.

 -rea-

Do práce na bicykli

Mesto Kežmarok sa po roku opäť zapojilo 
do celonárodnej cyklistickej súťaže Do prá-
ce na bicykli.

Pozývame Vás, absolven-
ti deviateho ročníka niektorej 
z  kežmarských základných škôl 
– Bielej, Červenej alebo Hradnej – 
v školskom roku 1967/68, na spo-
ločné stretnutie po päťdesiatich 
rokoch v  sobotu 16. júna 2018. 
Prosíme Vás, aby ste o  pripravo-
vanom stretnutí informovali všet-

kých bývalých spolužiakov, s kto-
rými ste v  kontakte, a  aby ste čo 
najskôr kontaktné údaje oznámili 
a svoju účasť potvrdili telefonicky 
alebo e-mailom na: 0904 357 073, 
lambert.kredatus@azet.sk; ale-
bo 0944  396  443, viera.sefcova@
gmail.com; alebo 0905  788  764, 
kuric.stefan@slovanet.sk. 

Stretnutie deviatakov
po 50 rokoch – výzva

Žiaci SOŠ Garbiarska sa zúčastnili kaderníckej a kozmetickej súťaži v Spišskej 
Novej Vsi. Išlo o 23. ročník súťaže v kozmetickej a kaderníckej účesovej tvor-
be. Žiačky druhého ročníka odboru kaderník súťažili na tému Ples Spišiakov. 
Elene Monkovej a jej modelke Zuzane Zastkovej patrí krásna 3. priečka. Ka-
taríne Rusnákovej z tretieho ročníka odboru kozmetik a jej modelke Veronike 
Čupkovej sa podarilo vyhrať 2. miesto na tému Žena v meste. Soňa Ľachová 
zo štvrtého ročníka a jej modelka Viktória Šaligová, súťažila na tému Žena, 
kráľovná večera. Dievčatá sa pripravovali pod dozorom majsteriek Vladisla-
vy Hovancovej, Márii Benkovej a Viery Adámkovej. -soš-

Ramex a.s., Slovensko, 905 01 Senica, Štefánikova 714/52,
personalne@ramex.sk+421 34 694 61 16, www.ramex.sk

Ponúkame jednoduchú prácu vo výrobe obrazových rámov vhodnú 
najmä pre ženy. Fabrika sa nachádza v meste Senica na západnom 

Slovensku, 80 km od Bratislavy.

Po skúšobnej dobe pracovný pomer na dobu neurčitú.
Práca vo viacerých smenách, platené všetky odvody do zdravotnej

a sociálnej poisťovne.

Garantujeme:
- základná mesačná mzda pri 40 hod
 pracovnom týždni 450 € netto

- v prípade nadčasov je navýšenie mzdy  100 € - 150 € netto

- príspevok na stravu na mesiac  100 €

- ubytovanie gratis v Senici a okolí

Ramex a.s.
Slovakia

PONUKA
PRÁCE
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5/2018 triedenie odpadov

Je žiadúce, aby občania pred vyhodením PET fliaš a kartónov, tieto odpadové obaly stláčali, a to za účelom aby sa naplno využil
celý využiteľný objem zberných vriec a zberných-1100 l nádob.

Triedený zber komunálnych odpadov v meste Kežmarok
Prečo triediť odpad?

Chránime životné prostredie.
Produkujeme menej komunálneho odpadu a vďaka tomu šetríme svoje financie. 

Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu je zo strany mesta Kežmarok dotovaná viac ako 30 %.
Znižujeme environmentálnu záťaž pre budúce generácie.

Čo patrí a čo nepatrí do triedeného odpadu:

Viete, že ???
Z dvoch 1 litrových odpadových nápojových kartónov sa môže stať 1m2 kuchynských utierok ...

Zo 670 odpadových plechoviek sa môže stať jeden bicykel ...
Z odpadového recyklovaného papiera sa môžu stať puzzle ...

Z 30 odpadových plastových fliaš sa môže stať jedna fleecová bunda ...
Recykláciou jednej vínovej fľaše sa môže ušetri až 400 Wh elektrickej energie ...

KRABICE A KARTÓNY MÔŽU BYŤ ULOŽENÉ PRI VRECIACH, ALEBO VLOŽENÉ MEDZI KONTAJNERY
URČENÉ NA TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV

!!! Zakazuje sa ukladať odpad mimo zberných kontajnerov (okrem krabíc a kartónov)!!!

Plasty - žltá Papier - modrá Sklo - zelená Kovy + VKM
červená

Áno: Áno: Áno: Áno:

Plasty: plastové fľaše, fľaše
z jedlých olejov, plastové obaly z 

kozmetiky
a drogérie, atď. ...

Papier: noviny, časopisy,
letáky, zošity, kancelársky papier, 

papierové krabice, kartón, pre-
ložky od vajec, atď. ...

Sklo: sklené fľaše,
zaváraninové poháre,

atď. ...

Kovy: železné konzervy,
hliníkové konzervy, hliníkové 
plechovky od nápojov, atď. ...
VKM: viacvrstvové (krabicové) 

obaly od nápojov atď. ...

Nie: Nie: Nie: Nie:

Plasty: novodurové trúbky,
obaly od nebezpečných

látok (mokravé oleje,
chemikálie a pod.), atď. ...

Papier: mokrý, mastný nebo 
inak znečistený papier, dechtový 

a voskovaný papier, atď. ...

Sklo: keramiku, porcelán,
autosklo, zrkadlá, PC a TV

obrazovky, žiarovky,
bezpečnostné sklo, atď. ...

Kovy: obaly s obsahom
nebezpečných látok, plastové 

obaly od skladkostí, atď. ...
VKM: znečistené VKM

potravinami, viacvrstvové
obaly od kávy, atď. ...
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mozaika

FUTBAL 

DOSPELÍ – V. LIGA SKUPINA PODTATRANSKÁ 
5. 5. o 16.30 h: 1. MFK Kežmarok – FK Slovan Helcmanovce 
8. 5. o 16.00 h: 1. MFK Kežmarok – FK 1931 Hranovnica 
13. 5. o 16.30 h: FK Olcnava – 1. MFK Kežmarok 
20. 5. o 17.00 h: 1. MFK Kežmarok – FK Vysoké Tatry
27. 5. o 17.00 h: 1. MFK Kežmarok – FK Slovan Veľký Folkmár 

DORAST – III. LIGA SKUPINA PODTATRANSKÁ
1. 5. o 14.00 h: 1. MFK Kežmarok – FAM Poprad 
5. 5. o 14.00 h: OŠK Spišský Štvrtok – 1. MFK Kežmarok 

12. 5. o 14.00 h: 1. MFK Kežmarok – FK 05 Levoča 
19. 5. o 14.00 h: OFK Vikartovce – 1. MFK Kežmarok 
25. 5. o 17.00 h: 1. MFK Kežmarok – Slovan FO Markušovce 

ŽIACI – II. LIGA
VSFZ SKUPINA C, U13 a U15
1. 5. o 10.00 h a 11.45 h: FK POKROK SEZ
Krompachy – 1. MFK Kežmarok
5. 5. o 10.00 h a 11.45 h: 1. MFK Kežmarok – MŠK Slavoj
Spišská Belá
12. 5. o 10.00 h a 11.45 h: TJ Slovan Smižany – 1. MFK Kežmarok 
19. 5. o 10.00 h a 11.45 h: 1. MFK Kežmarok – FK Podolínec 

Program športových klubov - máj 2018

Nastalo obdobie, kedy je z  dôvodu kli-
matických faktorov zvýšené nebezpečen-
stvo vzniku požiarov. Na príčine sú: sucho, 
vietor, vegetácia po zime, ale aj aktivity člo-
veka ako kladenie ohňa, turistika, fajčenie. 
Najčastejšou príčinou vzniku požiarov je vy-
paľovanie porastov bylín, kríkov a stromov. 
V zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. 
z. o  ochrane pred požiarmi fyzická osoba 
nesmie: 
- fajčiť alebo používať otvorený plameň 

na miestach so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiaru,

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a  stro-
mov,

- zakladať oheň v  priestoroch alebo na 
miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíre-
niu, 

- vykonávať činnosti, na ktorých výkon 
nemá osobitné oprávnenie alebo od-
bornú spôsobilosť, ktoré sa z  hľadiska 
protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na 
ich vykonávanie podľa osobitných pred-
pisov,

- poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať 
prístup k  požiarnotechnickým zaria-

deniam, požiarnym vodovodom alebo 
vecným prostriedkom na ochranu pred 
požiarmi a  k  uzáverom rozvodných za-
riadení, najmä elektrickej energie, plynu 
alebo vody,

- vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, 
privolať bezdôvodne hasičskú jednotku 
alebo zneužiť linku tiesňového volania.
Za nedodržanie vyššie uvedených usta-

novení môže OR HaZZ uložiť fyzickej osobe 
pokutu do výšky 331 €.

 Mesto Kežmarok
 Civilná a požiarna ochrana

Na facebookovej stránke Mesto Kežmarok – oficiálna stránka sme 17. 
apríla uverejnili príspevok, ktorý vás zaujal a pridávali ste svoje názory.

Počas uplynulého víkendu poškodili vandali klietku hanby pred rad-
nicou. Pri identifikácii pomohol kamerový systém a vinníci sú už známi.
Nora B.: Keď už aj toto niekomu vadí...
Kamča K.: Tak. Zavrieť ho do tej klietky aj na mesiac. Tu nikdy dobre nebude.
Renata B.: Presne tam ho zavrieť na výstrahu.
Anna Witte F.: Áno zaslúžia si to... aspoň na jeden deň do klietky...
Eva G.: Tak aspoň 1 deň v klietke ...
František N.: presne tak aspoň týždeň v klietke...

Požiarna prevencia

Zaujalo vás

V pondelok 23. apríla sa v Mestskom kultúrnom stredisku predsta-
vila francúzska divadelná spoločnosť Tamérantong s  dojímavou 
ľúbostnou legendou Cigánka lorda Stanleyho. Jej členov potom pri-
jal aj primátor Ján Ferenčák.
 -bel-



22

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

5/2018 šport

V kategórií deti I. do 9 rokov  obsadil pár 
Peter Kromka - Nelka Jurková finálové 2. 
miesto a Martin Kocvár - Sofia Chudá štvrté. 
V súťaži dievčat deti II. do 10 rokov patrí Laure 
Leškovej 4. priečka a v kategórii deti I. obsa-
dila Nelka Jurková semifinálové umiestnenie. 
Trinásteho mája na pozvanie Mestského kul-
túrneho strediska vystúpia členovia  TŠC TEM-
PO MŠK Kežmarok na Deň matiek s úspešný-
mi choreografiami Childreniek a Detí.

Radi by sme spomenuli aj úspechy našich 
tanečníkov na Hobby súťaži Kesel Cup 2018 
v  Bardejove, na ktorej vo februári tanečný 
pár Martin Kocvár – Sofia Chudá obsadil 2. 

miesto v kategórii do 7 a 9 rokov. Peter Krom-
ka a Nelka Jurková v kategórii do 9 rokov zví-
ťazili a v kategórii do 11 rokov sa umiestnili 
na krásnom 2. mieste. Z  dievčat do 9 rokov 
6. miesto získala Nelka Jurková a medzi diev-

čatami do 11 rokov bola Laura Lešková na 5. 
mieste.

Blahoželáme našim malým reprezentan-
tom k dosiahnutým výsledkom.

 Gertrúda Scholtzová

Malí tanečníci získali aj finálové umiestnenie

Naše detské tanečné páry 
nechýbali na Hobby súťaži 
Veselé Sloníča na pozvanie 
KTŠ Aknela Martin vo Vrút-
kach. A boli sme úspešní.

V  mestskej športovej hale Vlada Jančeka sa 26. a  27. mája 
uskutoční tradičná súťaž v športovom tanci s medzinárod-
nou účasťou Ľanový kvietok Open.

Už 31. ročník súťaže je zároveň pripomienkou 
55. výročia TŠC Tempo Kežmarok a Pohárom pri-
mátora mesta Kežmarok Open 2018. Slávnostné 
otvorenie Ľanového kvietka 2018 Open je naplá-
nované na 26. mája o 10.00 h. Svoje umenie uká-
že klub Mažoretiek a Childreniek, ktoré oslavujú 
25. výročie založenia klubu. O desať minút neskôr 

prídu na rad bodovacie súťaže juniorov a dospe-
lých v  štandardných a  latinskoamerických tan-
coch, ktoré potrvajú do 17.00 h.

V prestávkach vystúpia deti, juniori a mládež 
TŠC Tempo. Po vyhlásení výsledkov sa o 17.45 h 
začne galaprogram venovaný 55. výročiu klubu. 
O Pohár primátora budú bojovať juniori a dospelí 

tiež v  štandardných a  latinskoamerických tan-
coch. Medzi tým sa bude prezentovať folklórny 
súbor Magurák a ZUŠ Brilant Kežmarok. V progra-
me nebude chýbať ocenenie bývalých členov TŠC 
Tempo Kežmarok pamätnou medailou.

V  nedeľu 27. mája je na rade Hobby súťaž 
detí, ktorá odštartuje o 10.30 h. V prestávkach sa 
predstavia deti a juniori TŠC Tempo s úspešnými 
choreografiami. 

Organizátormi súťaže sú Mestský športový 
klub Kežmarok, Tanečno-športové centrum Tem-
po, o. z. MŠK Kežmarok a Mestský úrad Kežmarok.
 -rea- 

Pozvánka na Ľanový kvietok a Hobby súťaž detí

Malí tanečníci z Tempa.

V  porovnaní so zápasom v  Nitre 5. apríla, 
kde naše volejbalistky vyhrali jeden set, sa im 
žiaľ na domácej pôde 8. apríla nepodarilo vy-
hrať ani jeden. Nebol to posledný zápas sezó-
ny, preto ešte neklesali na duchu, verili, že sa 
z tohto nepríjemného zážitku poučia a budú 
sa snažiť vyvarovať chýb. Podľa slov asistentky 
trénerky a zároveň hráčky Moniky Smák sme-
čiarka Táňa Dragašeková v  ich družstve citeľ-
ne chýbala. Aj s takýmto ťažkým súperom ako 
bola Nitra sa im počas hry darilo držať krok, 
položili ich až vlastné chyby. Trénerka Blanka 
Špaková nám zápas zhodnotila nasledovne: „V 

prvom sete sme pokazili asi 4 alebo 5 podaní, 
nechytili sme si 5 príjmov, čo nám v  koneč-
nom dôsledku spravilo stratu desiatich bodov, 
čo sa už len veľmi ťažko dá dobehnúť. V dru-
hom sete sme už so súpermi dokázali držať vy-
rovnaný krok, no žiaľ nestačilo to. Môžete totiž 
dostať jedno eso, ale nemôžete dostať štyri za 
sebou, to už je potom o strate koncentrácie.“ 
Domáce volejbalistky síce s  Nitrou prehrali, 
ale podali veľmi dobrý výkon. Po zápase 11. 
apríla na pôde Nitry skončili naše hráčky v se-
zóne 2017/2018 na štvrtom mieste.

 -mia-

Volejbalistky Oktanu skončili v extralige na štvrtom mieste

Volejbalistky Kežmarku a  Nitry v  hernom 
zápale.
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Dňa 27. mája uplynie 15 rokov, čo 
nás navždy opustila naša drahá mam-
ka a babka Anna Rennerová. Kto ste ju 
poznali, venujte jej spolu s  nami tichú 
spomienku.

S láskou a úctou spomínajú deti Roland, Slavomír, Vla-
dimír a Danka s rodinami

10. máj je deň, v  ktorý nás navždy 
na tomto svete opustil náš drahý ocko 
a manžel Milan Rybovič. Už 25 rokov si 
naňho každý deň spomíname. Ktorí ste 
ho poznali, prosíme o modlitbu za jeho 

dušu.
  Manželka Oľga, dcérky Oľga a Miladka.

Dňa 23. mája uplynie 8 rokov, kedy 
navždy dotĺklo milujúce srdce man-
žela, otca, dedka, pradedka Ladislava 
Bretza. 

Odišiel si tíško, ako odchádza deň 
a v našich srdciach zostáva
spomienka len. 
Milovali sme Ťa, Ty si miloval nás, 
tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
S  láskou spomínajú manželka Ľudmila, dcéra Beátka 

s rodinou a syn Ladislav s rodinou.

Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať. Zapá-
liť sviečku a  s  láskou spomínať. Dňa 
12. mája uplynie 5 rokov, čo nás náhle 
opustila naša mamka, manželka a bab-
ka Anna Saksová. Tí, ktorí ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

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

Dňa 7. apríla 2018 sme sa navždy 
rozlúčili s našou drahou mamou, babič-
kou a prababičkou Margitou Škárovou, 
rod. Siskovou.

Aj touto cestou ďakujeme všetkým, 
ktorí ju odprevadili na poslednej ceste a zároveň ďaku-
jeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

S úctou synovia Stanislav, Vladimír a dcéry Danka, Na-
taša a Ľudmila s rodinami. 

Osud Ti nedoprial už dlhšie s  nami 
byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. 
Dňa 24. mája uplynie 8 rokov od chvíle, 
keď nás vo veku 73 rokov navždy opus-
til manžel, otec a dedko Ján Klus z Kež-

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

S  láskou spomínajú manželka Vierka, dcéry Vierka 
a Janka s rodinami.

Ťažko sa nám s  Tebou lúčilo, ťažko bez Teba byť. 

Láska však smrťou nekončí, v  našich 
srdciach budeš stále žiť.

Dňa 29. mája uplynie 5 rokov, od 
kedy navždy dotĺklo srdiečko milova-
nému synovi, bratovi, ujovi, synovcovi 

a  kamarátovi Petrovi Kostrzenovi. 7. mája by sa dožil 
krásnych okrúhlych 50. narodenín.

S  láskou a  úctou spomínajú otec, sestra Darinka, sy-
novci Ladislav, Michal, Marcel s  rodinami, tety, strýkovia 
s rodinami, kamaráti a ostatná smútiaca rodina.

Dňa 7. mája si pripomenieme 12. výročie od rozlúč-
ky našej drahej mamičky, babičky, prababičky, sestry, 
tety, kamarátky a švagrinej Dariny Kostrzenovej, rode-
nej Valenčíkovej. 

Mala nás všetkých rada a  chcela 
ešte s nami žiť, ale prišla chvíľa, keď nás 
musela opustiť.

Už niet domova, už niet kam ísť. 
Už len kytičku kvetov na hrob môžeme 

uložiť.
Spomína dcéra Darinka, vnuci Lacko, Michal, Marcel 

s rodinami, sestry a bratia s rodinami, a ostatná smútiaca 
rodina.

Bolesťou unavený tíško zaspal, zanechajúc všetko 
a všetkých, čo rád mal.

S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plame-
ňoch sviečok na neho myslíme.

Život mu nedoprial s  nami dlhšie 
byť, no v našich srdciach zostáva stále 
žiť.

So smútkom v  srdci si 6. mája pri-
pomenieme 5. výročie úmrtia nášho 

drahého manžela, otca a dedka Mariána Slivku. 
S  láskou a  modlitbou na neho spomína manželka 

a dcéry  s rodinami. Nech odpočíva v pokoji.

Aj keď nie ste medzi nami, v našich srdciach žijete 
s nami. 

Dňa 23. apríla sme si pripomenuli druhé smutné 
výročie úmrtia našej 
drahej starkej Heleny 
Bachledovej a  dňa 21. 
mája uplynie 5 rokov 
od smrti nášho milova-

ného starkého Štefana Bachledu. 
 S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád, ne-
môže zabudnúť.

Dňa 30. apríla uplynulo 6 rokov od 
úmrtia Stanislava Troppa. Ďakujeme 
za tichú spomienku všetkým, ktorí na 
neho nezabudli. 

 Spomínajú: Lucia, Simonka, Lucka a ostatná rodina
Zapadlo slnko niekde v diaľke, čas spomalil svoj beh.

Srdce nášho drahého manžela, 
otca a  dedka Vojtecha Habiňáka 
opustilo tento svet.

Dňa 5. mája si pripomíname 2. vý-
ročie, čo nás Vojtech navždy opustil. 

S láskou a úctou spomínajú manželka Mária,
syn Martin, dcéry Alžbeta, Iveta a Mária s rodinami. 

Dňa 2. mája si pripomenieme 10. 
výročie našej drahej sestry, tety Marty 
Zwickovej. 

 S láskou a úctou spomína sestra 
 a neter s rodinou.

Dňa 18. apríla sme si pripomenuli 
1. výročie úmrtia našej mamky a bab-
ky Evy Matalíkovej. 

Ťažko je bez Teba, smutno je nám, 
už nič nie je také, aké bolo predtým.

S láskou spomína dcéra Dana s rodinou, synovia Šte-
fan a Ján s rodinami.

Dňa 25. mája uplynie 8 rokov, 
čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko a  svokor Anton 
Bachleda.  Venujte mu spolu s  nami 
tichú spomienku. 

S láskou spomína manželka Zuzana a synovia Anton, 
Dušan a Milan s rodinami.

Čas plynie, bolesť stále trápi, teba 
nám už nikto nenavráti.

Dňa 24. mája si pripomenieme 
šieste výročie úmrtia nášho drahého 
manžela, otca a starého otca 

Jána Marhefku.
 S láskou a úctou spomína celá rodina

2. apríla to bolo 
28 rokov, čo nás opus-
til náš otec, manžel 
a dedo Jozef Galovič.

20. júla to bude 45 
rokov od úmrtia náš-

ho brata a syna Jožka Galoviča.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda, to si ty otec 
náš a pozeráš na nás z neba. 

Tam v raji nebeskom, pokoj večný 
maj, buď naším anjelom, na zemi nás 
chráň. 

Hoci si odišiel, nie si medzi nami, 
navždy si zostal v srdciach tých, čo ťa 
vrúcne milovali.

Dňa 27. apríla sme si pripomenuli prvé výročie 
úmrtia nášho milovaného Antona Adamjaka. 

Stále spomína manželka Mária, deti: Antónia, Anton, 
Mariana, Matúš s  rodinami, a  ostatná smútiaca rodina. 
Chýbaš, odpočívaj v pokoji.  

inzercia, spomienky

Spomienky

Riadková inzercia
•  Predám garáž po rekonštrukcii na Severe pod kameňolomom. Cena 6 000 €. T. č.: 0905 171 830.

•  Predám: postrekovač, objem 400 l, šírka 10,5 m; vlečku, resp. voz, rozťahovací na gumených 
kolesách; a mlynček na triedenie zrna. Všetko cena dohodou. T. č.: 0904 331 360.

•  Prijmeme do zamestnania strojníka stavebných strojov. Firma: Peter Krišanda. Nástup možný 
ihneď. T. č.: 0905 253 395.

•  Pozemok v Zamagurí – v Zálesí, 509 m2 v centre obce. Osobne na t. č.: 0907 160 771. 

•  GEA RYTMIKA. Máte záujem o vymodelovanie postavy pred letom? Prihláste sa na 12-dňové inten-
zívne redukčné cvičenie od pondelka 21. mája o 18.30 h (úprava stravy, overené chudnutie 3/4 kg). 
Cvičiť sa bude v telocvični ZŠ MUDr. Fischera v Kežmarku. Cvičenie začne pri počte najmenej 15 cvi-
čeniek. Prihlasovanie v 1. deň. Cvičenia: pilates, joga, kalanetika. Vaša cvičiteľka: GN. 

Chcel by som poďakovať neznámej 
osobe, ktorá nahlásila a  poskytla infor-
mácie Mestskej polícii o odcudzení môj-
ho bicykla dňa 6. apríla v podvečerných 
hodinách. Veľká vďaka patrí aj im za ich 
rýchle konanie a nájdenie bicykla.  
  Anton Siska

Poďakovanie
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Futbalový zápas žiakov II. ligy VSFZ skupiny C U15 medzi 1. MFK 
Kežmarok a FK Svit sa konal 3. apríla. Po nich si v ten istý deň zme-
rali sily chlapci z rovnakých klubov, ktorí patria do U13.
 -bel-

Olympiáda netradičných športov, pod ktorú sa organizačne pod-
písalo Centrum voľného času, pokračuje aj tento rok. V  mestskej 
športovej hale V. Jančeka si 5. apríla zmerali sily ôsmaci a deviata-
ci z  Grundschule a  ZŠ Nižná brána v  bubble futball. Ako sa svorne 
zhodli, užili si pri tom veľa zábavy. 
 -bel-

Na podujatí sa predstavilo 
462 športovcov zo 46 klubov 
zo Slovenska. Podľa medailo-
vých úspechov skončil kežmar-
ský Karate klub na 31. mieste, 
pretože získal osem medailí - 4 
strieborné a 4 bronzové. 

Pri hodnotení počtu medailí 
ale kežmarský klub skončil na 
18. mieste, pretože iba sedem-
násť klubov získalo viac ako 
osem medailí.

Striebro získali títo kežmar-
skí karatisti: Nina Božoňová 
(kategória agility 6-ročné diev-

čatá a kumite dievčatá 6 - 7 ro-
kov do 24 kg), Tomáš Pitoňák 
(agility chlapci 6-roční) a Laura 
Vojtaššaková (agility dievčatá 
8-ročné).

Bronz si vybojovali Jaroslav 
Božoň (agility chlapci 5-roční), 

Kevin Novák (agility chlapci 
9-roční), Jakub Pitoňák (agility 
chlapci 8-roční) a Soňa Šatalo-
vá (agility dievčatá 6-ročné). 

 
 Jaroslav Božoň,
 tréner klubu

Tretie kolo slovenského pohára v karate

Štrnásť karatistov z  Kež-
marku sa zúčastnilo tretie-
ho kola Slovenského pohára 
v karate v Starej Ľubovni.

Ocenení karatisti z Kežmarku.

V cestovnej agentúre CEZ TATRY
nájdete stovky ponúk 

pobytových a poznávacích zájazdov.

V našej cestovke Vám radi pripravíme ponuky podľa
požiadaviek. Môžete si vybrať z ponúk všetkých slovenských 

i zahraničných cestovných kancelárii bez navýšenia cien.
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Baran (21. 3. – 20. 4.) – Nevšímajte 
si cynické poznámky ľudí, ktorí vám 
nesiahajú ani po členky. Len vám závi-
dia a máva nimi zloba. Milé chovanie 

nadriadených spôsobí, že vám nebude 
vadiť práca nadčas a začnete podávať 

dvojnásobný výkon. 
Býk (21. 4. – 21. 5.) – Asi dosť ovplyvníte vo svoj 

prospech súkromné a spoločenské prostredie. Iní ľudia 
vás vypočujú a pomôžu vám v množstve záležitostí. 
S maximálnym ohlasom počítajte v  polovici mesiaca. 
Správne nasmerované konanie prinesie svoje ovocie 
i v partnerstve.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) – V máji môžete podávať 
aj fyzicky náročné výkony. Budete pociťovať viac ener-
gie a odvahy. Pre praktický život to znamená zvýšiť si 
príjem alebo nájsť nový zdroj financií, a tým sa zlepšia 
vaše existenčné podmienky. Vo vzťahu nastane oteple-
nie mrazivej atmosféry. 

Rak (22. 6. – 22. 7.) – Nič si nerobte z menších ne-
príjemností, s ktorými sa stretnete na cestách alebo 
v práci. Starší ľudia vám radi podajú pomocnú ruku. Ne-
zabúdajte na svoje povinnosti, mohlo by sa vám stať, že 
premeškáte niečo naozaj veľmi vážne. 

Lev (23. 7. – 22. 8.) – Tento mesiac sa nemusíte obá-
vať žiadnej nečakanej správy alebo udalosti. V súkromí 
venujte zvýšenú pozornosť svojim deťom a priateľom. 
Pouvažujte o tom, čo vám vyčítajú. Nerobia to preto, 
aby vás kritizovali, ale jednoducho sa im isté veci ne-
páčia. 

Panna (23. 8. – 22. 9.) – Máj je ako stvorený pre 
uskutočnenie vážnych rozhodnutí, realizáciu dôležitých 
stretnutí a riešenie dlhodobých problémov. Nemusíte 
sa obávať žiadnych nepríjemností. 

Váhy (23. 9. – 23. 10.) – Úspech, šťastie a nadšenie 
dosiahnu tí z nás, ktorí majú odvahu konať ako vodco-
via a organizátori. Rozdávaním pozitívnych myšlienok 
a láskyplných slov máte šancu veľa získať. 

Škorpión ( 24. 10. – 22. 11.) – Vážne pouvažujte 
o svojich pocitoch a plánoch. Mali by ste si usporiadať 
myšlienky a prehodnotiť aj váš rebríček hodnôt. Neboj-
te sa urobiť závažnejšie rozhodnutia. Ak sa vyskytnú 
problémy, zachovajte chladnú hlavu. 

Strelec (23.11. – 21. 12.) – Prišiel čas konať a reali-
zovať podstatné veci. Každodenné malichernosti môže-
te nechať na iný deň. Zvoľnite tempo a sústreďte sa na 
jednu konkrétnu záležitosť. Zvyšný čas sa venujte záľu-
bám. Vráti sa vám to. Budete sa cítiť lepšie a pokojnejšie. 
Očakávajte úspech. 

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.) – V práci sa neunáhlite. 
Nečakaný nával úprimnosti by mohol zhoršiť vaše pozí-
cie. Budete mať problém v komunikácii a dôjde k nedo-
rozumeniu. Veci sa budete snažiť zlomiť silou a krikom, 
čo nebude príjemné a ľahké ovládať. 

Vodnár (21. 1. – 20. 2.) – Nepozerajte sa na kolegov 
ako na robotov, ktorí vám majú pomôcť k rýchlemu ras-
tu vašej kariéry. Dôjde im trpezlivosť a nikto vám s ničím 
nepomôže. Skromnosťou a príjemným vystupovaním 
dosiahnete viac ako netrpezlivým poháňaním dopredu. 

Ryby (21. 2. – 20. 3.) - Vaše plány na realizáciu ne-
splnených snov sú na dobrej ceste. Sledujte pokojne 
smer, ktorý ste si vytýčili. Všetko dopadne lepšie, ako 
ste dúfali. Je to spôsob odmeny za vašu dlhodobú prá-
cu. 

Pilot hlási veži:
- Letím nad Atlantikom, šesťsto ki-

lometrov od pobrežia. Nemám už pohonné látky. 
Čo mám robiť?
Veža pilotovi:
- Opakujte po mne: Otčenáš, ktorý si na nebe-
siach... 

Príde turista pod štít Matterhorn a požiada sprie-
vodcu, aby ho sprevádzal na končiar.
- Ja som už dvadsať rokov nesprevádzal, - vraví 
sprievodca.
- A prečo? 
- Neznášam pri zostupe samotu.

- Aká je najlepšia sauna s masážou?
- Autobus MHD.

Šťastie nespočíva v peniazoch, ale v ich množstve.

Na prvom rande:
- Pracujem so zvieratami každý deň.
- Ach, aké milé! Čo to robíš?
- Som mäsiar.

Čo je to vrchol zlomyseľnosti?
Vyľakať pštrosa na betóne.

Čo je teória relativity: 
Koľko Einsteinov je potrebných na vymenenie 
žiarovky? 
To záleží na rýchlosti toho človeka a hmotnosti 
žiarovky. Alebo obrátene, samozrejme. A možno 
by bolo jednoduchšie nechať žiarovku a vymeniť 
miestnosť. Je to všetko relatívne.

Zasmejme sa

Krížovky s úsmevom

relax
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dokončenie zo str. 6
o štátnom občianstve pripravil doteraz (od 17. 7. 2010 do 5. 4. 
2018) o slovenský pas 2 273 ľudí. Vyplýva to zo štatistík Minis-
terstva vnútra SR. 

	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vy-
konalo 37. kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote. Le-
teckou formou ju realizovala Štátna veterinárna a potravinová 
správa SR. Na vakcináciu bolo použitých 312 500 návnad. Náv-
nady sú pre človeka pri bežnom zaobchádzaní neškodné, avšak 
netreba sa ich dotýkať a už vôbec nie holými rukami.

	Železnice Slovenskej republiky v  spolupráci s  Prezí-
diom Policajného zboru pripravili už po druhýkrát preventív-
no-bezpečnostnú akciu pod názvom Stihnem - Nestihnem. Bola 
zameraná na kontrolu na nelegálnych prechodoch cez železnič-
nú trať, kadiaľ si občania všetkých vekových kategórii vrátane 
mládeže a detí a dokonca aj cyklisti skracujú cestu. ŽSR a polícia 
vybrali v rámci celého Slovenska a všetkých ôsmich krajov cel-
kovo 82 nelegálnych priechodov, kde hliadky železničnej polí-
cie v  najfrekventovanejšom čase monitorovali pohyb osôb na 
miestach, kde to nie je dovolené, a tiež 37 železničných prieces-
tí, kde vodiči najčastejšie porušujú zákon o cestnej premávke, 
predovšetkým maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/hod a ne-
rešpektujú výstražnú svetelnú a zvukovú signalizáciu.

	Vláda SR schválila Akčný plán rozvoja okresu Gelnica 
a pridelila mu milión eur z rezervy vlády. Strategickým cieľom 
akčného plánu je do roku 2022 podporiť rast zamestnanosti 
a vytvorenie podmienok pre tvorbu 931 pracovných miest. Cel-
ková výška regionálneho príspevku bude 2,105 milióna eur. 
Z  neho výrazná časť by mala poputovať na podporu sociálnej 
ekonomiky a  lokálnej zamestnanosti s  dôrazom na adaptáciu 
nízko kvalifikovanej pracovnej sily (spolu cca 402 000 eur),  pod-
poru predprimárneho a primárneho vzdelávania (spolu 450 000 
eur), rovnako tak na podporu stredoškolských centier prípravy 
na budúce povolanie  (spolu 360 000 eur), rozvoj infraštruktú-
ry cestovného ruchu  (spolu 412 920 eur) a ďalšie aktivity napr. 
v oblasti služieb či životného prostredia. 

	Ministerstvo zdravotníctva SR chce mimo okresných 
a krajských miest obnoviť myšlienku malých zdravotných ambu-
lancií v regiónoch. Ich nástupcami majú byť centrá integrovanej 
zdravotnej starostlivosti, v  danej oblasti by na jednom mieste 
združovali všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov. Maxi-
málna výška príspevku na jeden projekt je 700-tisíc eur, finanč-
ná spoluúčasť prijímateľov na uskutočnenie projektu je päť per-
cent z celkových oprávnených nákladov. Projektové zámery je 
možné predkladať do 8. júna, kedy bude výzva uzavretá. Proces 
výberu možno nájsť na oficiálnom webe rezortu.

V skratke
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Na celkovom počte návštev-
níkov v Slovenskej republike sa 
kraj po die ľal 16,6 % a na počte 
zahraničných 12,8  %. Prešov-
ský kraj je tretí najnavštevo-
vanejší na Sloven sku, hneď po 
Bratislavskom a Žilinskom kraji. 
V  prevažnej miere sa na náv-
števnosti kraja podieľali Slová-
ci, zahraniční návštevníci tvorili 
30,9  %. Najvyššie zastúpenie 
zo za hra nič ných návštevníkov 
mali hostia z  Českej republiky 
11,6 %, Poľska 4,8 %, Maďarska 
2,4 %, Ne mec ka 1,9 %, a Ukra-
jiny 1,3 %. 

Podľa druhu zariadení sa 
najviac návštevníkov v kraji 
ubytovalo v  hoteloch 64,9  % 
a  v  penziónoch 13,7  %. Ďalej 
to boli ostatné hromadné uby-
tovacie zariadenia 12 %, turis-
tické ubytovne 4,3 % a  ubyto-
vania v súkromí 2,1 %. Najviac, 
65,9 % návštevníkov Prešovské-
ho kraja, sa ubytovalo v okrese 
Poprad, ďalej nasledovali okre-
sy Kežmarok 9,1 %, Prešov 6,3 % 
a  Bardejov 5,3  %. V  priemere 
najdlhší pobyt v dňoch bol za-
znamenaný u  hostí z  Maurícia 
(6,3), Srí Lanky (5),  Bieloruska 
(4,3) a Lichtenštajnska (4,3). 

Návštevníkom Prešovského 
kraja v  roku 2017 poskytovalo 
ubytovacie služby 662  ubyto-
vacích za ria dení zaradených 
do štatistického zisťovania, 
v tom bolo 101 hotelov, 
169  penziónov,  49 tu ris  tic kých 
ubytovní, 181 ubytovaní v súk-

romí a 162 ostatných ubytova-
cích zariadení. Najvyšší podiel 
ubytovacích zariadení v  kraji 
mal okres Poprad, a to 46,2 %, 
nasledovali okresy Kežmarok 
17,1  % a  Prešov 8,2  %. Okres 
Poprad disponoval aj najväč-
šou lôžkovou kapacitou v kraji 
a to 51,5  % , nasledovali okre-
sy Kežmarok 11,2  % a  Prešov 
8,8 %. 

Celkové tržby za ubytova-
nie v Prešovskom kraji dosiahli 
hodnotu 62,9 mil. eur, čo z ce-
loslovenských tržieb predsta-
vuje 15,9 %. Oproti minulému 
roku tržby vzrástli o 4,4 %. 

V  roku 2017 bolo v  okrese 
Kežmarok 113 ubytovacích 
zariadení s  kapacitou 1  182 
izieb, 3  322  lôžok a  850 miest 
na voľnej ploche. Služby využi-
lo 81 077 návštevníkov, z nich 
72,1  % boli slovenskí návštev-
níci. Zahraniční návštevníci 
tvorili 27,9  % a do okresu pri-
cestovali prevažne z  Českej 
republiky, Poľska, Maďarska 
a Nemecka. V  porovnaní s  ro-
kom 2016 sa počet návštevní-
kov zvýšil o 17,3 %. Priemerná 
cena za jedno prenocovanie 
dosiahla v  okrese Kežmarok 
23,13 eur. Priemerný počet 
prenocovaní na jedného náv-
števníka bol v okrese 2,7 noci. 
Celkové tržby v okrese dosiahli 
5,1 mil. eur.

 
  Jaroslava Petričová,
 Štatistický úrad SR 

Takmer 900-tisíc
návštevníkov

Počas roka 2017 navštívilo Prešovský kraj 
894 173 návštevníkov, z toho bolo 276 666 
zahraničných. V porovnaní s rokom 2016 sa 
počet návštevníkov zvýšil o 4,6 %.
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ADITIVOVANÉ PALIVÁ PATRON
za uvádzacie ceny

Preco
práve
palivo
PATRON?

ˇ Zvýšenie výkonu motora
Zvýšenie prietoku paliva
Zníženie tvorby usadenín
Ochrana pred koróziou motora

NÁJDETE NÁS NA PARKOVISKU TESCO

Tankujte RÝCHLO,
KVALITNE a LACNO.
Tankujte na GAS.

OTVÁRAME
V KEŽMARKU

GA
S čerpacie stanice

sú slovenské!
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Predpredaj: kníhkupectvo ALTER EGO - Hviezdoslavova ul. 10, Kežmarok, tel.č. 052/4524021 • umelecká agentúra BELL CANTO
Poprad - 0903 966 327 • kníhkupectvo CHRISTIANIA - Nám.sv.Egídia 105, Poprad, tel.č. 052/7722944




