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ROČNÁ ZÁRUKA

Kombinovaná spotreba paliva 4,3-6,8 l/100 km, emisie CO2: 111 -155 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Nová Kia ProCeed. Originálny ťah.
Úplne nová Kia ProCeed s originálnou dizajnovou koncepciou, ktorá je odvážna  
a sebavedomá zároveň, určuje svoje vlastné pravidlá. Inovatívny tvar karosérie  
s dynamicky sa zvažujúcimi líniami v sebe kombinuje silu a vzrušujúci pocit zo športového 
kupé so všestrannosťou a priestorom rodinného kombi. Prémiové prvky výbavy a vyspelé 
bezpečnostné systémy robia z modelov novej generácie Kia Ceed dokonalú kombináciu, 
vďaka ktorej sa stali finalistom európskej a aj národnej súťaže Auto roka 2019.

Názov dílerstva
Ulica a číslo • PSČ Mesto • Tel.: +421 XX XXX XXXX
email • www.xy.sk

PF18001
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Motor – Car – Poprad, spol s.r.o.,
Partizánska 3800, Poprad
Tel. č. 052/789 56 01 
kia@motor-car-poprad.sk
www.motor-car-poprad.sk
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Čítanie knihy je neustály dialóg, 
pri ktorom nás kniha oslovuje 
a naša duša jej odpovedá. 
 A. Maurois

Všetkým, ktorí majú 
radi knihy a  svoj život 
si bez ich čítania nedo-
kážu predstaviť, sa za-
čína krásny a  zároveň 
aj slávnostný marec 
– mesiac knihy. Nájdu 

sa aj takí, ktorí čítanie kníh nevyhľadávajú, 
a  tiež je pravdou, že láske k nim sa nedá 
naučiť. Môže prísť v  najrôznejšom veku 
a období, alebo ostane neobjavená.

Aj vďaka knihám som prežila krásne 
detstvo. Plynule som čítala už v materskej 
škole a medzi najkrajšie spomienky z tohto 
nezabudnuteľného obdobia patrí čítanie 
rozprávok v skupine detí, z  čoho sa tešili 
i učiteľky. Aspoň na chvíľu si mohli oddých-
nuť a  nerušene vychutnať kávičku. Ďalšie 
nádherné chvíle prišli s čítaním rozprávok 
pred spaním môjmu synovi.

Žijeme dobu informačnej spoločnosti, 
v ktorej kniha voňajúca papierom a tlačou 
už veľmi moderná nie je. Preto sa mnohí 
z  nás zamýšľajú nad tým, či čítanie nie je 
len strata času a či knižnice sú vôbec po-
trebné. Veď takmer každú informáciu, ne-
rozmýšľajúc nad jej hodnotou, môžeme 
nájsť na internete. Odpoveď na tieto otáz-
ky výstižne vyjadril slovami Albert Maren-
čin, slovenský spisovateľ: „...útek čitateľov 
od knihy a  jej devalvácia sú vážnym kul-
túrno-politickým problémom. No v prvom 
rade sú symptómom spoločenskej choro-
by, ktorá sa nebude dať vyliečiť čírou škol-
skou reformou. Bude asi treba zreformovať 
veľmi mnoho vecí, aby sme ľudí presvedčili 
– aby sa oni sami presvedčili – že inteligen-
cia, múdrosť, morálka, kultúra nie sú len 
atribúty rozprávkových kráľov, ale hodno-
ty, bez ktorých človek nemôže slobodne, 
plne a dôstojne žiť.“

Milí čitatelia. Želám sebe i vám nájsť tú 
správnu cestičku ku knihám. Nevyhová-
rajme sa na čas. Skúsme dať čítaniu kníh 
aspoň šancu, aby sme napokon zistili, aké 
neskutočné bohatstvo v sebe knihy ukrý-
vajú a  aký vnútorný pokoj a  obohatenie 
vlastného sveta môže priniesť každému 
z nás čo i len päť minút strávených pri káve 
a dobrej knihe.

 Jana Schönová, 

 vedúca Mestskej knižnice Kežmarok

Prípravám osláv okrúhleho výročia sa ve-
nuje špeciálna komisia, tie by mali vyvrcholiť 
v septembri počas niekoľkých dní. Súčasťou 
osláv bol 1. Kežmarský ples, ktorý sa konal 
minulý mesiac. Dňa 5. marca nás čaká uve-
denie knihy k 750. výročiu – história a tradí-

cie v Kežmarku a 16. marca Beh k Hubertovi, 
ktorý je súčasťou troch behov zo série Kež-
marok Running Tour. O ďalších podujatiach 
vás budeme informovať v mestských médi-
ách či na internetovej a facebookovej strán-
ke mesta. -red-

Kežmarok sa pripravuje na oslavy 
750. výročia udelenia mestských práv

PF18002

„V roku 2017 sme do prevádzky uviedli prvé 
oddelenie, ktorého rekonštrukcia bola finan-
covaná z  mestských prostriedkov v  hodnote 
83-tisíc eur,“ povedal primátor Ján Ferenčák. 
V  nasledujúcom období mesto vyčlenilo ďalšie 
zdroje. „Investícia vo výške 280-tisíc eur bola fi-
nancovaná z  regionálneho príspevku v  sume 
230-tisíc eur a  zvyšných 50-tisíc eur doplatil 
mestský rozpočet. V  prvej etape sa realizova-
la rekonštrukcia oddelenia C, ktoré je od au-
gusta v  plnej prevádzke. Modernizácia pokra-
čovala na oddelení A1, ktoré sme slávnostne 
otvorili v  stredu 30. januára“, uviedol primátor 
Ján Ferenčák.

Po obnove má každá izba vlastné sociálne 
zariadenie – bezbariérovú sprchu a bezbariérové 
WC. „Pred začatím stavebných prác sa na oddele-
ní A1 nachádzali menšie izby. Dámske a pánske 
toalety a  kúpeľňa boli spoločné v  rámci celej 
chodby. Rekonštrukciou sa vybudovalo nové 
oddelenie s  priestrannými izbami. Tie sú vyba-
vené polohovateľnými posteľami, ďalším príslu-
šenstvom a televízorom,“ spresnila riaditeľka ZPS 
a ZOS Marcela Ištocyová. V oddelení sa z pôvod-
ných trinástich dvojlôžkových a dvoch jednolôž-
kových izieb vybudovalo deväť dvojlôžkových 
a dve jednolôžkové izby.

Hlavným zámerom rekonštrukcie je zvýše-
nie ubytovacieho komfortu obyvateľov, zabez-
pečenie bezbariérovosti a  naplnenie legislatívy 
v  oblasti poskytovania sociálnych služieb. „Pre 
seniorov chceme pripraviť dôstojnú jeseň života 
a  zatraktívniť prostredie, v  ktorom žijú. Izby sú 
teraz omnoho väčšie, komfortnejšie a so samo-
statným sociálnych zariadením, čo obyvateľom 
zariadenia zabezpečí väčšie súkromie,“ dodal 
primátor Ferenčák a doplnil, že týmto spôsobom 

sa podarí udržať seniorov pri každodenných akti-
vitách omnoho viac sebestačnými.

Okrem investícií do ZPS a ZOS mesto podpori-
lo v poslednom období aj výstavbu ihriska v den-
nom centre pre seniorov, financovalo výmenu 
okien a dverí v dome s opatrovateľskou službou, 
modernizovalo nocľaháreň pre ľudí bez domova 
a ďalšie.

Prehľad financovania
1. oddelenie A (otvorené od 2/2017) - 83 000 €, 

financované z mestských prostriedkov
2. oddelenie C (otvorené od 8/2018) - 158 000 €, 

financované 80  % z  regionálneho príspevku 
Úradu vlády SR a  20  % dofinancovalo mesto 
Kežmarok

3. oddelenie A1 (otvorené 30.  1.  2019) - 
120 000 €, financované 80  % z  regionálneho 
príspevku Úradu vlády SR a 20 % dofinanco-
valo mesto Kežmarok.
 text: Zuzana Šlosárová
 foto: Veronika Michalčíková

V zariadení pre seniorov pribudli 
komfortnejšie izby

Starostlivosť o  seniorov a  občanov v núdzi je jednou z  priorít 
súčasného nasmerovania a  vízie mesta Kežmarok. V  priebehu 
dvoch rokov sa zrekonštruovali až tri z piatich oddelení v Zaria-
dení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby (ZPS a ZOS).

V nových izbách sú polohovateľné postele. 
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	Na Slovensku si budeme 25. mája voliť 14 euro-
poslancov. Pre Slovensko to budú už štvrté eurovoľby 
od nášho vstupu do Európskej únie. V priamych voľbách, 
ktoré sa budú v Únii konať v dňoch 23. – 26. mája, si občania 
v 27 členských krajinách zvolia 705 nových europoslancov 
(v  prípade brexitu). Príspevkom Európskeho parlamen-
tu (EP) k vyššiemu povedomiu a  informovanosti občanov 
o eurovoľbách sú aj dve webové stránky a aplikácia. Strán-
ka Čo pre mňa robí Európa na konkrétnych príkladoch uka-
zuje, ako EÚ zlepšila život občanov v ich bezprostrednom 
okolí či regióne. EP tiež predstavil internetovú stránku 
Európske voľby, na ktorej ľudia nájdu všetky informácie 
o  eurovoľbách na jednom mieste. Prostredníctvom novej 
aplikácie Európa na dlani sa občania ľahko a rýchlo dozve-
dia, čo pre nás robí EÚ v rôznych oblastiach.
 Zdroj: Tlačová správa Európskeho parlamentu

	29. ročník Európskeho ľudového remesla v  Kež-
marku sa bude konať už tradične druhý júlový víkend, 
v dňoch od 12. do 14. júla. Tentoraz si prídu na svoje mi-
lovníci piva, pretože festival bude venovaný pivovar-
níckemu a  debnárskemu cechu. Mesto plánuje vytvoriť 
pivnú uličku, v  ktorej návštevníci budú môcť ochutnať 
z viacerých druhov piva.
  -vmi-
 	Oddelenie územného plánovania, životného pro-
stredia a stavebného poriadku Mestského úradu v Kežmar-
ku oznamuje, že od 1. februára 2019 sa preberajú žiadosti 
o vydanie parkovacej karty a vydávajú parkovacie karty na 
mestskom úrade – pracovisku parkovacej služby, ktoré sa 
nachádza v  administratívnej budove na futbalovom šta-
dióne na Ulici Trhovište 2 v Kežmarku v pondelok – štvrtok 
v čase od 09.00 do 12.00 h a 13.00 – 16.00 h.
 - lpa -

	Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistic-
kého úradu SR zapojila do zisťovania príjmov a životných 
podmienok domácností. Do zisťovania je v  roku 2019 na 
Slovensku zapojených 350 miest a obcí, medzi nimi aj Kež-
marok. V období od 4. februára do 28. júna navštívi vybra-
né domácnosti pracovník poverený funkciou opytovateľa, 
ktorý je povinný preukázať sa osobitým poverením. Všetky 
údaje, ktoré domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverej-
ňujú sa a slúžia len pre potreby štátnej štatistiky.
 - lpa -

	Tatranský národný park (TANAP) sa pravdepo-
dobne konečne dočká nového návštevného poriadku. 
Vo februári ho verejne prerokovali v Liptovskom Mikuláši 
aj vo Vysokých Tatrách. Vedenie Správy TANAP -u by chcelo, 
aby nový poriadok platil už počas letnej sezóny. Závisieť 
to bude od dĺžky pripomienkovacieho procesu. Návrh náv-
števného poriadku prináša viaceré zmeny, ktoré sa týkajú 
dĺžky sezónnej uzávery, obmedzení pre horolezcov, psič-
károv či regulácie geocachingu.
 Zdroj: Podtatranské noviny

V skratke

 pokračovanie na str. 6

Tento spoločný záver Alianč-
ného modlitebného týždňa za 
jednotu kresťanov pripravili 
rímskokatolícky dekan Ján Ku-
boš a  evanjelický farár Roman 
Porubän. V  rámci liturgického 
priebehu sa striedali prvky kato-
lícke i evanjelické, a tak sa mohli 
prítomní zahĺbiť do slov piesní, 
modlitieb alebo príhovoru, kto-
rým veriacim poslúžil Roman 
Porubän. Vyzýval v ňom k aktív-
nemu zapájaniu sa do budova-
nia nášho mesta: „Pán Boh nielen 
v  minulosti otváral dvere našim 
predkom, dával ich životu zmy-
sel a viedol ich k zodpovednosti. 
Rovnako sú Jeho dvere i  dnes 
pre nás otvorené, aby sme ako 
predstavitelia cirkví, mesta, rôz-
nych úradov a spoločenstiev boli 
otvorení pre službu lásky, ktorou 
sa máme navzájom zahŕňať. Ve-
rím, že všetkým nám záleží na 
tomto meste, a  tak nám záleží 
aj na živote viery tohto mesta.“ 
V závere príhovoru aplikoval Po-
rubän starozmluvný text z knihy 
Jonáša na dnešnú dobu: „Slovo 
Hospodinovo je živé a  mocné 
i  dnes. Napriek tomu, že je his-
torické, jeho sila je dynamická, 
a  to v  každom čase, aby človek 
i  modernej doby mohol prijí-
mať Božie požehnanie pre svoj 

život. Ak sa toto stane pravdou 
o  nás, tak potom bude platiť 
aj o  tomto meste slogan, že je 
moderné, historické a  dynamic-
ké.“

Pobožnosť sa stretla so spo-
kojnosťou a  prijatím zo strany 
mnohých veriacich, ktorí si chvá-
lili súdržnú atmosféru a  jedno-
tu.  „Som vďačný všetkým, ktorí 
prišli. V modlitbe netreba veľa, 
stačí štipka dobrej vôle, stíšenia 
a môžeme sa modliť,“ povedal 
dekan Ján Kuboš. Podobne to 
vnímal aj primátor mesta Ján 
Ferenčák: „Začiatok osláv 750. ro-
kov udelenia mestských práv sa 
začal presne tak, ako mal – spo-
ločnou modlitbou Kežmarčanov. 
Ďakujem predstaveným cirkví za 
tento nezabudnuteľný zážitok. 
Spoločne vo vzájomnej pomoci 
chceme zveľaďovať naše mesto.“ 
Peter Bajus, ktorý s ďalšími veria-
cimi vedie modlitebnú skupinu 
za naše mesto, to zhodnotil tak-
tiež pozitívne: „Kresťania v  Kež-
marku vytvorili na chvíľu jednu 
rodinu a jednu cirkev. Zažili sme 
výnimočný čas, keď bolo cítiť, 
že ľudia z rôznych cirkví sa chcú 
a  vedia modliť spoločne. Vďaka 
všetkým, ktorí prišli, aby sme 
všetci jedno boli.“

 Mária Trajčíková

Ekuména medzi nami

Prvou udalosťou v rámci osláv 750. výročia udelenia mest-
ských práv Kežmarku bola ekumenická pobožnosť v  Bazilike 
sv. Kríža za účasti predstaviteľov dvoch najväčších cirkví v Kež-
marku – rímskokatolíckej a evanjelickej, prítomní boli veriaci 
i  iných vierovyznaní. Ekuména má zmysel a  môže byť nasto-
lená v  každom meste, za predpokladu záujmu zúčastnených 
strán. Záujem veriacich bolo cítiť počas celého večera. 
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Sú tu pochované osobnosti 
mesta Kežmarok, ktoré prispeli 
výraznou mierou k rozvoju nášho 
mesta a preslávili ho v  rôznych 
oblastiach, aj ďaleko za jeho hra-
nicami.

V  dlhodobom záujme mes-
ta Kežmarok je preto venovať 
zvýšenú pozornosť tomuto cin-
torínu, postupnými stavebnými 
úpravami dosiahnuť zodpoveda-
júcu úroveň celého areálu a za-
chovanie jeho hodnôt. S  cieľom 
prípravy a  postupnej prestavby 
celého areálu bola vypracovaná 
architektonická štúdia staveb-
notechnických úprav a  zásahov, 
ktorej závery sa, podľa finanč-
ných možností mesta, darí etapo-
vito realizovať.

Súbežne so zámerom staveb-
ných úprav vznikla potreba ve-
novať tiež pozornosť hrobovým 
miestam významných občanov 
mesta. Iniciatívy vypracovať 
zoznam všetkých významných 
osobností mesta pochovaných 
na cintoríne a zistiť presné mies-

ta ich posledného odpočinku 
sa veľmi ochotne chopili občania 
mesta Ing. Štefan Kuric, Ing. La-
dislav Joppa, Mgr. Milan Choma, 
kežmarský rodák Lambert Kre-
datus, pod odborným vedením 
PhDr. Nory Baráthovej.

Zoznam, ktorý z  tejto dobro-
voľnej iniciatívy vznikol, obsahu-

je meno a  profesijné zameranie 
osobnosti s identifikáciou miesta 
odpočinku v slovenskom, nemec-
kom, maďarskom a anglickom 
jazyku. Súčasne bol v  samostat-
nom materiáli posúdený aj stav 
hrobového miesta s  návrhom 
prípadných úprav a  odhadom 
nákladov na obnovu. Na základe 

predloženého zoznamu, prero-
kovaného aj s  Krajským pamiat-
kovým úradom v Prešove, mesto 
Kežmarok zabezpečilo zhotove-
nie a inštalovanie informačných 
tabúľ vo vestibule vstupného 
objektu cintorína, kde návštev-
níci majú možnosť získať vyššie 
uvedené informácie. Spracovaný 
materiál bude taktiež podkladom 
pre prípravu postupnej obnovy 
predovšetkým tých miest posled-
ného odpočinku, o ktoré sa už nik 
z pozostalých nestará.

Touto cestou chcem po-
ďakovať Ing. Štefanovi Kuri-
covi, Ing. Ladislavovi Joppovi, 
Mgr. Milanovi Chomovi, Lam-
bertovi Kredatusovi a  poslanky-
ni PhDr. Nory Baráthovej za ich 
iniciatívny záujem, zaangažo-
vanosť a  predovšetkým   hodiny 
nezištne vykonanej práce, ktorú 
venovali príprave a  vytvoreniu 
týchto východiskových doku-
mentov pre zachovanie časti his-
tórie mesta. 

 S vďakou a úctou
 
 Ing. Eva Kelbelová,
 vedúca oddelenia 

 územného plánu, životného 
 prostredia a stavebného 
 poriadku MsÚ Kežmarok

Mesto sa chce venovať starému cintorínu, občania
vypracovali zoznam pochovaných osobností

Na programe zastupiteľstva, 
ktoré sa uskutočnilo až po na-
šej uzávierke a  informovať vás 
o  ňom budeme v  ďalšom čísle 
novín, mali poslanci 17 bodov.

V pláne zasadnutia bola sprá-
va hlavného kontrolóra mesta 
Ondreja Teraja o  svojej činnos-
ti v  minulom roku. Neskôr sa 
poslanci venovali všeobecným 
záväzným nariadeniam o  vyle-

povaní volebných plagátov po-
čas kampane na území mesta 
a o zrušení Základnej umeleckej 
školy Petržalská 21, ktorá by sa 
mala od 1. septembra 2019 zlúčiť 
so Základnou umeleckou školou 
Antona Cígera v Kežmarku.

Poslanci mali taktiež v progra-
me delegovanie zástupcu mesta 
do mestskej školskej rady, schvá-
lenie zmeny rozpočtu mesta na 

rok 2019, menovanie konateľa 
spoločnosti Kežmarok Invest či 
schválenie dotácií pre ostatné 
športové kluby mimo mestské-
ho športového klubu z rozpočtu 
mesta Kežmarok.

Ďalej sa poslanci venovali 
prenájmom nebytových priesto-
rov pre Technické služby na Baš-
tovej 12, pre Verejnoprospešné 
služby mesta Kežmarok na Hrad-

nom námestí 3 či pre spoločnosť 
SILICEA na Huncovskej 42 v ob-
jekte nemocnice.

Do správy mesta bolo na-
vrhnuté zveriť zrekonštruované 
a zmodernizované bloky A1 a C 
Zariadenia pre seniorov a  Za-
riadenia opatrovateľskej služby 
a oplotenie hokejbalového ihris-
ka v areáli ZŠ Dr. Fischera.

V programe bolo taktiež zria-
denie vecných bremien, predaj 
pozemkov, nájom bytov či zme-
ny uznesení. Nechýbali ani inter-
pelácie poslancov.

 Lorant Paugsch

Mestskí poslanci rozhodovali o zmene rozpočtu
či o dotáciách pre športové kluby

Netradične v  utorok 26. februára sa stretli poslanci kežmarského 
mestského zastupiteľstva na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí.

Pre väčšinu obyvateľov mesta Kežmarok určite nie je neznáme, že cin-
torín na Toporcerovej ulici v Kežmarku, ktorý je pietnym miestom po-
sledného odpočinku našich predkov, má aj nemalú historickú hodnotu. 

Tabule na starom cintoríne s  mapou a  zoznamom významných 
osobností mesta.
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Anna Tkáčiková (vľavo) a Ema Němečková.

	V Lendaku postavili prvú a zatiaľ jedinú prírodnú 
sánkarskú dráhu na Slovensku. Zaujímavosťou je, že pri jej 
stavbe pomáhali miestni obyvatelia. Trať má dĺžku takmer 
300 metrov a je široká tri až tri a pol metra. Mantinely sú 
drevené a  v  zákrutách vyvýšené. V  Lendaku sa tak bude 
súťažiť na prírodnej dráhe po 40 rokoch. Trať má slúžiť pre-
dovšetkým pre deti a na tréningy mládeže.
 Zdroj: SME

	Počty žiakov prvých ročníkov pre všetky stredné 
školy na území Prešovského kraja na budúci školský rok sú 
už definitívne. Ministerstvo školstva, ktoré vlani vyhláškou 
rozhodlo o ich výraznej redukcii a určilo, že na prerozdele-
nie je k dispozícii 6 316 miest, ich napokon navýšilo o viac 
ako dvesto. Ministerstvo navýšilo počty žiakov pri 14 ško-
lách v kraji a pri štyroch urobilo len mierne úpravy v pre-
rozdelení žiakov v jednotlivých odboroch. S výnimkou jed-
ného gymnázia sa zmeny týkajú takmer výlučne stredných 
odborných škôl.
 
 Zdroj: Tlačová správa
 Prešovského samosprávneho kraja

	Na trate Tatranských elektrických železníc sa po 
takmer 12 rokoch vrátili zrekonštruované električky EMU 
89.  0. Takzvané trojčatá už absolvovali niekoľko jázd pre 
verejnosť, ktoré budú pokračovať v priebehu celého roka. 
Po tatranských koľajniciach sa tak bude premávať Kométa 
z roku 1913 a „trojča“ z roku 1970.
 
 Zdroj: Podtatranské noviny

	Mesto Kežmarok dostane príspevok vo výške 
15 tisíc eur na vybudovanie bezplatnej wi -fi siete. Nachá-
dza sa totiž v zozname 93 obcí a miest Slovenska, ktoré sa 
zapojili do prvej vlny iniciatívy WiFi4EU. Cieľom programu 
je poskytnúť internetové pripojenie čo najväčšiemu počtu 
ľudí v EÚ a podporiť tak stratégie jednotného digitálneho 
trhu. Podľa slov komisie by malo bezplatné wi -fi pripojenie 
posilniť spoločnosť a hospodárstvo EÚ.
 
 Zdroj: TechBox

	V Poprade sa konal 8. ročník najväčšieho záchra-
nárskeho kongresu Rescue Day 2019. Okrem odborných 
prednášok, prezentácií a  iných aktivít záchranári ocenili 
svojich kolegov a  za ich celoživotnú prácu ich uviedli do 
Záchranárskej galérie cti. Medzi ocenenými bol aj Peter 
Dovjak z Kežmarku, ktorý dlhé roky pracoval v popradskej 
záchranke.
 Zdroj: Mesto Poprad

	Kežmarčan Milan Choma pripravil na tento rok 
seriál videoprezentácií o významných kežmarských príro-
dovedcoch. Prednášky sa uskutočnia vždy v posledný pia-
tok v mesiaci o 15.15 hod. v priestoroch mestskej knižnice. 
Najbližšie 29. marca predstaví významných matematikov 
Jozefa Maximiliána Petzvala a Otta Baltazára Petzvala.
 - lpa -

V skratke

Podpredseda Európskej komisie 
pre energetickú úniu Maroš Šefčovič: 
Som veľmi rád, že mi bolo v živote 
dopriate byť obklopený ženami 
a páči sa mi, že ženy majú svoj svia-
tok, zaslúžia si ho. Za to, aké sú úžas-
né v  práci pre našu krajinu a  aké 
skvelé sú v  starostlivosti o  naše 
rodiny. Za to im patrí veľká vďaka. 
Každý rok si rád spomeniem najmä 
na moju manželku a  obdarím ju 
oranžovými ružami. Slovenské ženy 
sú podľa mňa nielen tie najkrajšie, 
ale aj tie najlepšie na svete, pretože 
sú trpezlivé, majú zmysel pre hu-
mor, dá sa s nimi požartovať a vždy 
to zoberú so šarmom a toleranciou.

Primátor mesta Kežmarok Ján 
Ferenčák: Ôsmy marec budem aj ja 
oslavovať s  manželkou, ktorá odo 
mňa, samozrejme, dostane kvietok. 
No nezabudnem ani na moje kole-
gyne  – zamestnankyne mestského 
úradu, takže aspoň v tento deň kaž-
dá žena na úrade dostane od vede-
nia mesta kvietok ako poďakovanie 
za ich prácu a snahu.

Podpredseda vlády SR pre investí-
cie a  informatizáciu Richard Raši: 
Hoci veľa cestujem, vždy sa snažím, 
aby som nedele trávil spoločne 
s mojou rodinou a v prírode. Doma 

som obklopený ženami, keďže 
okrem manželky mám aj tri dcéry, 
preto ôsmy marec aj my oslavuje-
me štandardne doma s  kvietkom 
a posedením pri niečom sladkom.

Poslanec NR SR Robert Fico: MDŽ 
u  nás doma vyzerá taktiež veľmi 
typicky  – aj počas roka manželke 
bežne kupujem kvetiny, no tento 
sviatok mám osobne veľmi rád, 
nakoľko je už hlboko zakorenený 
v našej spoločnosti a je taký typický 
slovenský. To isté platí aj u  nás na 
úrade, kde by mi kolegyne samo-
zrejme neodpustili, keby som na 
nich v  tento deň zabudol a  nepri-
niesol im kvietok.

Počas týchto osláv MDŽ sa do-
stalo ocenenia aj dvom Kežmarčan-
kám za ich dlhoročnú prácu v rámci 
nášho mesta. Ocenené boli Ema 
Němečková, predsedníčka Jednoty 
dôchodcov Slovenska v  Kežmar-
ku, ktorá ešte aj vo svojom úcty-
hodnom veku pomáha na recepcii 
v Hoteli Club a Anna Tkáčiková, kto-
rá bola nástupníčkou Jána Ferenčá-
ka na poste prednostu Okresného 
úradu v  Kežmarku a  dnes sa plne 
venuje riadeniu Základnej školy 
v Jurskom.

 Mária Trajčíková

Uctili sme si naše ženy

Posledný februárový víkend sa v  mestskej 
športovej hale uskutočnili oslavy pri príleži-
tosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa žien 
(MDŽ), ktorý pripadá každoročne na ôsmeho 
marca. Zúčastnili sa ho viacerí vládni predsta-
vitelia a my sme ich vyspovedali o ich vzťahu 
k ich manželkám, mamám či dcéram.
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„Vstupom do Digitálnej 
koalície sme si dali záväzok 
pozrieť sa na situáciu v našom 
meste komplexnejšie. Vypraco-
vali sme dokument o tom, aby 
sme technológie síce nevideli, 
ale aby nám zlepšovali naše 
prostredie. To sa nám vďaka 
tomu aj podarilo,“ povedal po 
prevzatí ocenenia primátor 
mesta Kežmarok Ján Ferenčák.

Mesto Kežmarok si v  minu-
losti dalo vypracovať ideový 
koncept Smart Green City, ktorý 
bol predstavený v  marci 2017. 
Ocenenie Digitálna jednotka 
2018 získalo za niekoľko splne-
ných projektov, medzi ktorými 
je napríklad napojenie organi-
zácií mesta a mestských kamier 

na optický internet, zverejnené 
dáta ako zmluvy a objednávky 
mesta či geo informačný sys-
tém mesta, ktorý bude v  tom-
to roku doplnený o inžinierske 
siete, komunikácie, zeleň, dre-
viny a územný plán.

Mesto Kežmarok je členom 
Digitálnej koalície od febru-
ára minulého roka. Digitálna 
koalícia vznikla z  iniciatívy IT 
Asociácie Slovenska s  podpo-
rou Úradu podpredsedu vlády 
SR pre investície a  inovácie 
27. septembra 2017. Jej cieľom 
je mobilizovať naprieč spek-
trom verejných, súkromných, 
akademických a  občianskych 
organizácií a  inštitúcií na Slo-
vensku pre zlepšovanie digi-
tálnych zručností občanov, IT 
špecialistov, všetkých zamest-
nancov a vo vzdelávaní.

 Lorant Paugsch
Primátor mesta Ján Ferenčák s  informatičkou Danou Skupinovou 
s ocenením Digitálna jednotka 2018.

Predseda Národnej rady Slo-
venskej republiky (NR SR) Andrej 
Danko rozhodol 10. januára tohto 
roku o  termíne volieb prezidenta 
Slovenskej republiky. Prvé kolo 
sa uskutoční v  sobotu 16. marca 
a  v  prípade, ak ani jeden z  kan-
didátov na prezidenta nezíska 
nadpolovičnú väčšinu platných 
hlasov oprávnených voličov, určil 
deň konania druhého kola volieb 
na sobotu 30. marca.

Podmienky kandidovať splnilo 
13 kandidátov, z ktorých si väčši-
na splnila povinnosť minimálne 
vyzbierať 15-tisíc podpisov od 
občanov. Iba dvaja kandidáti sa 
do boja o prezidentské kreslo do-
stali vďaka podpisom poslancov 
NR SR.

V prvom kole budú kandidovať 
v  abecednom poradí podpredse-

da NR SR Béla Bugár, advokátka 
Zuzana Čaputová, bloger Martin 
Daňo, sudca Najvyššieho súdu SR 
Štefan Harabin, politológ Eduard 
Chmelár, poslanec NR SR Marián 
Kotleba, poslanec NR SR Milan 
Krajniak, bývalý poslanec NR SR 
František Mikloško, eurokomisár 
Maroš Šefčovič, predseda strany 
Róbert Švec, podnikateľka Bohu-
mila Tauchmannová, bezpečnost-
ný analytik Juraj Zábojník a  envi-
ronmentalista Ivan Zuzula.

V  meste Kežmarok bude pre 
prvé a aj pre prípadné druhé kolo 
volieb zriadených 12 volebných 
okrskov.

Okrsok č. 1, Nižná brána 8
Biela voda, Hradná cesta, Mi-

chalská, Nad traťou, Pod traťou, 
Poľná, Pradiareň, Pri zastávke, 
Strelnica, Tehelňa, Továrenská

Okrsok č. 2, Nižná brána 8
Hradný vrch, Pod lesom,
Severná
Okrsok č. 3, Garbiarska 1
Garbiarska, Možiarska,
Nižná brána
Okrsok č. 4, Starý trh 46
Fraňa Kráľa, Hradné námestie, 

Jakuba Kraya, Kostolné námestie, 
Nová, Priekopa, Slavkovská, Starý 
trh, Trhovište

Okrsok č. 5, Dr. Alexandra 29
(len mesto Kežmarok) Baš-

tová, Dr.  Alexandra, Hlavné ná-
mestie, Hviezdoslavova, Kuš-
nierska brána, Tvarožnianska, 
Toporcerova

Okrsok č. 6,
Dr. Daniela Fischera 2
Dávida Frölicha, Jesenského, 

J. Záborského, Kamenná baňa, 
Kláštorná, Komenského, Kukučí-

nova, Ľubická cesta, P. J. Šafárika, 
Rázusova, S. Tomášika, Štúrova, 
Zochova

Okrsok č. 7,
Martina Lányiho 3
Cintorínska, Huncovská, Mar-

tina Lányiho, Nábrežná, Sihoť, 
Vyšný mlyn, Záhradná

Okrsok č. 8,
Dr. Daniela Fischera 2
Dr.  Daniela Fischera, Gašta-

nová, gen.  Štefánika, Jána Cha-
lúpku, Krvavé pole, Mučeníkov, 
Tatranská

Okrsok č. 9, Petržalská 21
Bardejovská, Košická, Levoč-

ská, Weilburská
Okrsok č. 10, Petržalská 21
Lanškrounská
Okrsok č. 11,
Karola Kuzmányho 41
Ivana Stodolu, Karola Kuzmá-

nyho, Obrancov mieru, Suchá 
hora

Okrsok č. 12, Petržalská 21
Južná, Petržalská
 Lorant Paugsch

V marci si zvolíme nového prezidenta

Súčasnému prezidentovi Andrejovi Kiskovi skončí funkčné obdobie 
15. júna. Nový prezident bude piaty od roku 1993.

Digitálna koalícia ocenila mesto Kežmarok za aktívny prístup a vynika-
júce plnenie záväzkov v minulom roku cenou Digitálna jednotka 2018.

Mesto Kežmarok kráča za cieľom byť smart,
dostalo ocenenie za plnenie záväzkov
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Správcom dane je mesto Kežmarok, a to ukla-
dá dane z  nehnuteľnosti, za psa, za ubytovanie 
a za užívanie verejného priestranstva. Daň z ne-
hnuteľnosti zahŕňa daň z  pozemkov, zo stavieb 
a  z  bytov a  nebytových priestorov v  bytovom 
dome.

Pozemky sú rozdelené na ornú pôdu, vinice 
a ovocné sady; trvalé trávnaté porasty, záhrady, 
zastavané plochy a  nádvoria; lesné pozemky 
s hospodárskymi lesmi, rybníkmi a na stavebné 
pozemky. Každá zo skupín má iné ohodnotenie, 
ktoré je od 0,1878 do 46,47 € za jeden meter 
štvorcový. Ročná sadzba z pozemkov je tiež roz-
dielna a pohybuje sa od 0,6 do 1,0 percenta.

Dane za stavby sú taktiež rozdelené na nie-
koľko kategórií. Majitelia stavieb na bývanie; na 
pôdohospodársku produkciu, skleníkov a  pre 
vodné hospodárstvo; chát a stavieb na rekreáciu; 
garáží; priemyselných stavieb; stavieb na podni-
kanie a  ďalších druhov zaplatia za jeden meter 
štvorcový 0,25 až 2,9 €. Za byt a ďalšie nebytové 
priestory slúžiace na garáž a inú zárobkovú čin-
nosť je sadzba 0,2 až 1,0 € za meter štvorcový.

Od týchto daní sú oslobodení majitelia po-
zemkov, na ktorých sa nachádzajú napríklad 
cintoríny, močiare, stĺpy telekomunikačné-
ho vedenia, verejne prístupné parky a  ďalšie. 
Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje 
rôzne kultúrne inštitúcie.

Nárok na zníženú daň z  niektorých nehnu-
teľností, predovšetkým z  bytov, stavieb na bý-
vanie, garáží a  nebytových priestorov, majú 
fyzické osoby staršie než 70 rokov, držitelia 
preukazov osoby s ťažkým zdravotným postih-
nutím a  s  ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom.

Psíčkari majú daň za svojich štvornohých 
miláčikov rozdelenú do troch kategórií. Za psa 
chovaného v bytových domoch na všetkých uli-
ciach v meste Kežmarok a v rodinných domoch 
na uliciach v širšom centre mesta majú povin-
nosť zaplatiť 25 € za rok, za psa chovaného v ro-
dinných domoch na uliciach v meste Kežmarok 
11 € za rok a  za psa chovaného v  budovách 
a objektoch na podnikanie 19 € za rok.

Aj tu však existujú výnimky. Oslobodený 

od dane je napríklad pes z  útulku, záchranár-
sky pes, pes, ktorého majiteľ je držiteľom pre-
ukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
a  s  ťažkým zdravotným postihnutím so sprie-
vodcom či osamelo žijúci dôchodca nad 70 ro-
kov. Oslobodenie sa vzťahuje len na 1 psa.

Za verejné priestranstvo, za ktoré sa vyberá 
daň, sú považované letné reštaurácie, cukrárne, 
prenosné reklamné pútače, zariadenia cirku-
sov,  lunaparkov a ďalšie. Oslobodené od dane 
sú akcie, ktorých je celý výťažok určený na cha-
ritatívne akcie či akcie usporiadané bez vybera-
nia vstupného. Sadzba dane za ubytovanie je 
0,80 € na osobu a prenocovanie.

Dane je možné uhradiť aj v  splátkach. 
Je to možné v prípadoch, ak ročná daň z nehnu-
teľnosti a  daň za psa vyrubená fyzickej osobe 
presahuje 30 € a právnickej osobe 300 €. V tom 
prípade je potrebné prvú splátku vo výške 
50 percent zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobud-
nutia právoplatnosti rozhodnutia a druhú splát-
ku vo výške 50 percent do 31. októbra.

Mesto Kežmarok zasiela občanom na zákla-
de Priznania k dani z nehnuteľností rozhodnutia 
o platení týchto daní a poplatku za odpad. Platiť 
môže občan poštovým poukazom, bezhoto-
vostne platobnou kartou alebo v hotovosti na 
mestskom úrade.

Kompletné znenie VZN nájdete na webovej 
stránke mesta Kežmarok v časti Všeobecne zá-
väzné nariadenia.

 Lorant Paugsch

Daňových povinností máme viacero, 
za nehnuteľnosť, psa či ubytovanie

Nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) schválilo mestské zastupiteľstvo 
v Kežmarku na svojom zasadnutí 13. decembra minulého roka.

Osoby, ktorým vznikla daňová povin-
nosť podľa osobitného zákona, musia do 
konca marca podať daňové priznanie. Pri-
nášame vám stručný prehľad, ako si správne 
splniť túto povinnosť a ako pri tom predísť 
zbytočným nedorozumeniam a  napätým 
situáciám. Daňovníkom vychádza v ústrety 
aj Daňový úrad v Kežmarku, ktorý v posled-
ných dňoch splnenia si povinnosti predĺži 
svoje úradné hodiny.

Spôsob podania daňového
priznania
Fyzické osoby – podnikatelia a všetky práv-

nické osoby, ktoré sú zapísané v  obchodnom 
registri (nielen platitelia DPH), musia s finanč-
nou správou komunikovať už iba elektronickou 
formou. FO – podnikatelia majú túto povinnosť 
od júla 2018. Subjekty, ktoré sa ešte nezaregis-
trovali, oslovuje finančná správa prostredníc-
tvom daňových úradov a  call centra. Finanč-
ná správa neodporúča odkladať registráciu 
a autorizáciu na jej portáli na poslednú chvíľu, 
pretože potom dochádza k  problémom a  na-
pätiam. Daňové subjekty doručili v  minulom 
roku takmer 8,5 milióna elektronických podaní.

Ostatné daňové subjekty môžu podať da-
ňové priznanie buď osobne, elektronicky (po 
registrácii a  autorizácii), alebo ho zaslať poš-
tou.

Najčastejšie chyby pri podaní
daňového priznania
Daňovníci najčastejšie odovzdajú neúpl-

né alebo nesprávne vyplnené tlačivá. Na nie-
ktorých chýba podpis, dátum odovzdania či 
iné dôležité údaje. Daňovník odovzdá aj také 
tlačivo, v  ktorom nie sú vyplnené všetky súč-
tové riadky, alebo je zle zaokrúhlená daň, či 
nesprávne uvedené rodné číslo. K chybám do-
chádza aj pri elektronickej komunikácii. Osoby, 
ktoré sú povinné využívať tento spôsob, často 
podajú daňové priznanie viackrát.

Ako predísť problémom
Najefektívnejším spôsobom, ako sa vyhnúť 

problémom pri podaní daňového priznania, je 
využívanie elektronických formulárov. Tie totiž 
dokážu opraviť základné chyby a  obsahujú 
riadkové a  logické kontroly. Zároveň elektro-
nické formuláre riešia aj nečitateľné vypĺňanie 
daňových priznaní. Pred podaním daňového 

priznania sa odporúča viackrát skontrolovať 
uvedené údaje.

Lehota na podanie daňového
priznania
Fyzická osoba podáva daňové priznanie 

k  dani z  príjmov vždy za kalendárny rok, a  to 
v  termíne do troch kalendárnych mesiacov 
po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Daňové 
priznanie k  dani z  príjmov za zdaňovacie ob-
dobie 2018 je FO povinná podať od 1. januára 
do konca marca 2019. V tejto lehote je daňov-
ník povinný daň aj zaplatiť. Vzhľadom na to, že 
31. marec 2019 pripadá na deň pracovného 
voľna, daňové priznanie k dani z príjmov je po-
trebné podať najneskôr 1. apríla 2019.

V  prípade, že stanovený termín daňovník 
nestíha, môže na daňový úrad zaslať ozná-
menie o  predĺžení lehoty. Tá sa môže predĺžiť 
o  ďalšie tri kalendárne mesiace, pri príjmoch 
zo zahraničia až o šesť mesiacov.

Úradné hodiny na daňových úradoch, 
vrátane Kežmarku, sa budú počas posled-
ných marcových dní upravovať a  predlžovať. 
Pre bližšie informácie odporúčame sledovať 
internetovú stránku daňového úradu alebo fi-
nančnej správy.

 Veronika Michalčíková
 zdroj: Finančná správa

Blíži sa čas splniť si daňovú povinnosť
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bezpečnosť

Realizácia projektu Ochrana verejného 
poriadku ochrancami verejného poriadku 
sa začala už 15. marca 2016. „Projekt bol me-
dializovaný v  miestnych médiách a  po jeho 
propagácii boli za ochrancov verejného po-
riadku prijatí štyria zamestnanci,“ priblížil za-
čiatok projektu náčelník mestskej polície Jozef 
Marhefka.

Noví ochrancovia verejného poriadku 
pracovali na základe dohody o pracovnej čin-
nosti až do 31. decembra 2018. Zamestnanci 
sa aktívne podieľali na činnosti mestskej polí-
cie, najmä v pešej hliadkovej službe.

Vďaka médiám a  propagácii projektu 
sa o  verejný poriadok vo väčšej miere za-
čali zaujímať aj občania mesta Kežmarok. 
To sa prejavilo predovšetkým v  počte telefo-
nických oznámení, ktoré v priebehu troch ro-
kov stúpli na 6 430 telefonátov za rok.

Mestskí policajti zaznamenali zvýšený záu-
jem občanov o poriadok v meste aj na základe 
osobných oznámení a  informácií. Ich počet 
vzrástol v priebehu troch rokov z 540 na 2 748 
podnetov.

„Rámec týchto informácií bol veľmi široký. 
Išlo o zabezpečenie cestnej premávky, nefun-
gujúcich svetelných križovatiek, nesprávne 

parkovanie vozidiel, rôzne krádeže, schválnos-
ti medzi občanmi, poškodzovanie vecí, ublíže-
nie na zdraví, znečisťovanie ovzdušia a komu-

nikácií, ohrozenie psami, živočíchmi a ďalšou 
rôznorodou protispoločenskou činnosťou,“ 
vymenoval niektoré typy udalostí Marhefka.

Častejším ohlasovaním sa zvýšil aj po-
čet priestupkov. Tých bolo v  roku 2015 za-
znamenaných 1  169, no v  minulom roku až 
2 596.  

Pred piatimi rokmi neexistovala pešia 
hliadková činnosť kežmarskej mestskej polí-
cie. O rok neskôr, ešte bez ochrancov verejné-
ho poriadku, odslúžili príslušníci mestskej po-
lície 961 hodín. Po začatí projektu v roku 2016 
bolo odslúžených 5 382 hodín v peších hliad-
kových službách s medziročným nárastom 
až na 7  303 hodín v  roku 2018. Pešie hliad-
kové služby boli pozitívne vnímané občanmi 
aj návštevníkmi mesta Kežmarok.

„Vzhľadom na to, že sa nám tento projekt 
osvedčil, bol spracovaný návrh II. etapy pro-
jektu Ochrana verejného poriadku ochran-
cami verejného poriadku na obdobie rokov 
2019 – 2026,“ uzavrel náčelník mestskej po-
lície.

 Lorant Paugsch

Ochrancovia verejného poriadku sa osvedčili
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Hlučná návšteva
Dňa 5. januára o  01.03 h na telefonic-

kú linku 159 zavolala obyvateľka z  ulice 
K. Kuzmányho a sťažovala sa na hlučné sprá-
vanie susedov. Vyslaná hliadka na mieste zis-
tila, že u suseda volajúcej bola návšteva, ktorá 
sa správala nadmieru hlučne. Po upozornení 
hliadkou sa situácia upokojila a návšteva odiš-
la.

Nechceli odísť
O deň neskôr o 22.11 h sme boli požiada-

ní zamestnankyňou prevádzky Happy Bur-
ger o  pomoc, nakoľko už bolo po závereč-
ných hodinách a  konzumenti nechceli odísť 
z  prevádzky a  správali sa arogantne. Hliadka 
na mieste našla už len pracovníčku prevádz-
ky, konzumenti po započutí telefonátu MsP 
z prevádzky odišli.

Otužilec
Dňa 10. januára po 19. hodine sme ná-

sledne po sebe prijali oznámenia od oby-
vateľov ulice Suchá hora, že tam pobehu-
je „polonahá osoba mužského pohlavia“. 
Vyslaná hliadka na mieste zistila, že oznam 
sa zakladá na pravde. K mužovi bola privolaná 
RZP, ktorá ho následne previezla do nemoc-
ničného zariadenia, nakoľko sa jednalo o pa-
cienta, ktorý je v  starostlivosti psychiatrickej 
ambulancie.

Napadnutie
Opäť o  deň neskôr, pätnásť minút pred 

štvrtou hodinou rannou sa pod pracoviskom 
MsP nachádzal muž, ktorý prišiel oznámiť, že 
ho pred predajňou NON STOP napadli. Ná-
sledne situáciu preverovala aj hliadka OO PZ. 
Na kamerovom zázname bolo zistené, že pred 
predajňou sa v danej dobe nachádzala skupi-
na ľudí, ktorí najprv vzájomne komunikovali 
a následne sa začali sácať a došlo k bitke. Po-
škodený bol odoslaný na lekárske vyšetrenie 
a následne mal ísť podať oznámenie na OO PZ.

Trochu si pospal
Dňa 21. januára sme o  9.34 h prijali tele-

fonické oznámenie, že v  parku pri „červe-
nom kostole“ smerom k  Legende leží muž. 
Na miesto bola vyslaná hliadka MsP. Kamerou 
sme sa snažili prehľadať danú oblasť a zazna-
menali sme, že pod stromom bez akéhokoľ-
vek pohybu sa nachádza ležiaca osoba. Hliad-
ka na mieste zistila, že mladý muž z Popradu 
mal „bujarejšiu noc“ a  pred odchodom do-
mov si ešte chcel trošku oddýchnuť. Vec bola 
riešená v rámci zákona. 

Krádež v Bille 
Dňa 22. januára v  poobedňajších hodi-

nách sme boli privolaní do predajne Billa. 
Na mieste bola žena, ktorá bola podozri-
vá z  krádeže tovaru. S  hliadkou MsP, ktorá 
sa dostavila na miesto odmietla komuni-
kovať, a  tak na miesto musela byť privolaná 
hliadka OO PZ, ktorá vec prevzala. 

 Spracovala: Oľga Vilčeková

Za ochrancov verejného poriadku boli v minulom období prijatí 
štyria noví zamestnanci, ktorých dohoda o  pracovnej činnos-
ti uplynula posledný deň minulého roka. Projekt s  verejnými 
ochrancami by mal až do roku 2026 pokračovať druhou etapou. 
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Kultúrno-spoločenský mesačník mesta Oslavujeme 750. výročie udelenia mestských práv

zdravotníctvo

Pre teba len kvapka, pre druhého život. 
Tak znie heslo novej možnosti pre všetkých 
Kežmarčanov a obyvateľov z okolia, ktorí pra-
videlne darujú krv, či pre tých, ktorí by chceli 
s darovaním začať.

„Naším cieľom je urobiť kežmarskú ne-
mocnicu sebestačnou, čo sa týka krvi a  krv-
ných derivátov. Chceme, aby krv, ktorú odo-
berieme v  Kežmarku, ostala v  kežmarskej 
nemocnici. Chcem preto apelovať na všet-
kých Kežmarčanov, aby k  nám pravidelne 
chodili, keďže práve oni pomôžu zásobiť 
Nemocnicu Dr.  Vojtecha Alexandra krvou,“ 
povedal primár levočského oddelenia klinic-
kej biochémie, hematológie a transfuziológie 
Rastislav Osif.

„Pravidelné odbery krvi v meste Kežmarok 
majú ambíciu podchytiť súčasných darcov 
krvi, ktorí dochádzajú darovať krv do iných 
odberových centier v  okolí. No predovšet-
kým ide tiež o  získanie nových darcov, ktorí 
krv ešte nedarovali,“ upresnil pre časopis Náš 
Agel primár Osif. Odobraná krv z Kežmarku sa 
bude ďalej spracovávať v nemocnici v Levoči 

a  spracované výrobky sa budú distribuovať 
do Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kež-
marku.

Krv daroval primátor
aj riaditeľ nemocnice
V  pondelok 18. februára bol prvým dar-

com krvi primátor mesta Ján Ferenčák, ktorý 
tak išiel občanom príkladom počas akcie Da-
ruj krv s primátorom mesta Kežmarok.

„Dnes darujem krv tretí či štvrtý raz. Ak 
chceme niekomu pomôcť, vždy je to najlep-
šie tým, čo si nemôže sám zadovážiť alebo 
získať. Krv je jednou z  tých vecí. Keď ju naj-
viac potrebujeme, sme odkázaní na druhých. 
V Kežmarku sa robí veľa pravidelných akcií na 
odber krvi, ale stále pracovisko sme ešte ne-
mali,“ povedal počas odberu primátor, ktorý 
daroval 450 mililitrov krvi za štyri minúty a tri 
sekundy.

Na vedľajšom lôžku zatiaľ ležal riaditeľ Ne-
mocnice Dr. Vojtecha Alexandra v  Kežmarku 
Viktor Halíř. „V nemocnici sme sa stále stretá-
vali s problémom nedostatku krvi. Museli sme 

ju voziť z  celého Slovenska. Chceli sme mať 
vlastnú krv a ako sme sa stali členom skupiny 
Agel, proces sa rozbehol a  v  priebehu troch 
mesiacov sme zriadili odberové miesto,“ do-
dal riaditeľ kežmarskej nemocnice.

Ako darovať krv?
Darovať krv môže každý zdravý človek vo 

veku od 18 do 60, prípadne do 65 rokov pri 
opakovanom darovaní, ktorý má viac než 50 
kilogramov. Muži môžu darovať krv maximál-
ne raz za tri mesiace, ženy raz za štyri mesiace.

Pred darovaním krvi je potrebné byť 
dostatočne hydratovaný a na odber nechoď-
te hladní ani nalačno. Večer pred odberom 
a  ráno pred ním nejedzte ťažké a  mastné 
jedlá. Pred odberom krvi minimálne šesť ho-
dín nefajčite, 12  – 14 hodín nepite alkohol 
a  24 hodín pred ním sa nevystavujte veľkej 
psychickej a fyzickej záťaži.

Darca daruje pri každom odbere 450 mili-
litrov, čo trvá približne 5 až 10 minút.

 
 Lorant Paugsch

Darovať krv už môžete aj v Kežmarku

Vstup spoločnosti Agel odsúhlasili poslanci 
kežmarského zastupiteľstva na svojom májovom 
zastupiteľstve. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, 
n. o., v Kežmarku sa tak stala členom skupiny Agel 
1. júla 2018, a to na 20 rokov.

Jedným z prvých krokov bolo zrekonštruovanie 
dlhodobo nevyužívaných priestorov operačných 
sál, ktoré budú slúžiť na účely laboratórnych vyšet-
rovacích metód, konkrétne to bude biochemické 
a  hematologické laboratórium s  krvnou bankou. 
Zároveň sa ukončila modernizácia hlavného vstu-
pu a prízemia nemocnice. Na centrálnej operačnej 
sále a na pôrodnom trakte sme vymenili interiérové 
a vchodové dvere. Celková hodnota modernizácie 
predstavuje viac než 201 tisíc eur.

Nemocnica organizovala v  dňoch 20.  – 21. 
apríla 2018 celoslovenskú odbornú konferenciu 
XXI. Kežmarské lekárske dni Dr.  Vojtecha Alexan-
dra. Tie sú tradične venované pamiatke slávneho 
kežmarského rodáka a  priekopníka röntgenoló-
gie  – Dr.  Vojtechovi Alexandrovi. Na konferencii 
sa zúčastnilo vyše 400 zdravotníckych pracovníkov 
z rôznych kútov Slovenska.

Naša nemocnica taktiež vyhrala výberové ko-
nanie na prevádzkovanie lekárskej služby prvej 
pomoci pre dospelých. S účinnosťou od 1. júla za-
bezpečujeme nový model lekárskej služby prvej 
pomoci, ktorá dostala aj nový názov – ambulantná 
pohotovostná služba.

Začiatkom novembra sme úspešne obhájili 
certifikát kvality na poskytovanie zdravotnej sta-
rostlivosti podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015. 
Nemocnica je držiteľom certifikátu od roku 2007 
a  každoročne ho obhajuje bez jedinej nezhody 
s požiadavkami tejto medzinárodnej normy.

Zapájali sme sa aj do charitatívnych akcií  – 
na Vianoce do zbierky šatstva, ktorej výťažok bol 
určený pre deti v Centre sociálnych služieb Kežma-
rok a Zariadeniu sociálnych služieb Jasoň v Spišskej 
Starej Vsi.

Pre zamestnancov sme organizovali kultúrno-
-spoločenské akcie pri príležitosti Medzinárodného 
dňa sestier, Medzinárodného dňa detí, mikulášsku 
nádielku pre deti zamestnancov, firemný večierok 
pre zamestnancov, predvianočné stretnutie za-
mestnancov a zúčastnili sme sa aj na súťaži vo vare-

ní vianočnej kapustnice, ktorú organizovalo mesto 
Kežmarok.

Úspechy nemocnice vidíme najmä v  oblas-
ti pôrodníctva. Silnou stránkou pôrodníckeho 
oddelenia je preferovanie pôrodov prirodzenou 
cestou. V  rámci celoslovenského projektu Sprie-
vodca pôrodnicami, ktorý organizuje Health Policy 
Institute (HPI), sa kežmarská pôrodnica stabilne 
udržiava na prvých miestach v najnižšom počte ci-
sárskych rezov. V roku 2015 sa umiestnila na prvej 
priečke, v roku 2016 na treťom mieste a o rok ne-
skôr opäť na treťom mieste.

Nemocnica má podľa mimovládnej neziskovej 
inštitúcie INEKO spomedzi hodnotených sloven-
ských nemocníc najkratšiu dobu čakania pacien-
ta privezeného záchrankou na urgentný príjem. 
Celoslovenský priemer za rok 2017 bol na úrovni 
16,1 minúty a  v  kežmarskej nemocnici to bolo 
v priemere 11,4 minúty.

Ambíciou je pokračovať v  procese modernizá-
cie priestorov nemocnice a  činností, ktoré súvisia 
s  rozvojom medicínskeho vedomia, zabezpečova-
ním dostupnosti zdravotnej starostlivosti a skvalit-
ňovaním služieb pre pacientov.

 Janka Bartková
 námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo,
 Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra

Kežmarská nemocnica má za sebou rok zmien

Najdôležitejšou zmenou je začlenenie nemocnice do skupiny Agel. Vstup strategického part-
nera znamená nielen záruku stability nemocnice v sieti zdravotníckych zariadení, modernizáciu 
prístrojového vybavenia, ale hlavne skvalitnenie poskytovaných služieb pre pacientov.

Levočská nemocnica začala odoberať krv už aj v našom meste, jej mobilná jed-
notka bude k dispozícii vždy v pondelok a v stredu.

Odbery sa budú konať vždy v pon-
delok a v stredu v odberovom centre 
na ulici Dr. Daniela Fischera 7 od 8.00 
do 11.00 hod. Registrácia darcov bude 
od 7.30 do 9.00 hod.
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Niektorým – hoci sa zaoberali hlavne remes-
lom a  poľnohospodárstvom – sa myšlienka hľa-
dať zlato zapáčila. Dodnes žije chotárny názov 
Goldsberg – Zlatý vrch, Goldseifen (spomína 
sa už r. 1460!) – Zlatý potok, v priamom preklade 
to znamená ryžoviská zlata, na ktorých sa ešte 
na prelome 18 a 19. stor. skutočne ryžovalo zlato, 
vallis Goldgruben (1563) – Údolie zlatých jám – 
čiže baňa, na mape z r. 1756 nájdeme Goldener 
Hau – Zlaté rúbanisko alebo dokonca tiež baňa 
(?), Goldener Brün – Zlatá studnička, resp. Zlatý 
prameň. Zlatá horúčka však po storočiach ustúpi-
la, zlata sa našlo zrejme veľmi málo.

Keďže Kežmarok bol mestským a  aj Štefano-
vým privilégiom vyňatý spod právomoci spišské-
ho župana a jeho jediným pánom sa stal uhorský 
panovník, zdá sa, že sa začal považovať akoby 
od začiatku za slobodné kráľovské mesto, hoci 
„oficiálne“ sa tieto práva dávali až od r. 1405. 
Kde sa nabrala správa o  vyhlásení Kežmarku  
a slobodné kráľovské mesto z r. 1380, nemáme 
tušenie, pretože v  ten rok krajinský snem vôbec 
nezasadal. 

Mesto sa riadilo podľa Zipser Willkűhr – Spiš-
ského práva z  r. 1370. Od vzniku mesta na jeho 
čele stál po stáročia richtár. Najstaršie zachované 
meno richtára – Theodoricus – je z  r. 1301. Rich-
tárovi pomáhali senátori – existovala vnútorná 
mestská rada zložená z  12 senátorov a neskôr 
aj vonkajšia rada, pozostávajúca z  50 senátorov. 
Radnica mala viacero zamestnancov. Notár, ktorý 
vedel písať, sa spomína už r. 1399. Bedellus bol 
sluha, posol, ktorý chodil s  listinami. Ďalšími za-
mestnancami boli hlásnik na veži, hodinár, ktorý 
zodpovedal za chod mestských hodín pravdepo-
dobne na veži Kostola sv. Kríža, majster zbrojár, 
ktorý mal na starosti mestskú zbrojnicu, odstre-
ľovač vtákov, kúpeľník, vodovodný majster (dre-
veným potrubím, na ktoré ešte aj teraz narazíme, 
sa privádzala do mesta voda z prameňa Petra-Pav-
la), mestskí vojaci, pastieri atď.

Radnica bola až do príchodu husitov na Sta-
rom trhu a v nej boli uložené aj mestské privilégiá.

Mestské privilégium od Bela IV. potvrdil 
Kežmarku aj panovník Štefan V. v  r. 1270 a  Žig-
mund r. 1399. Cisár Žigmund udelil v  priebehu 
rokov 1411 – 1435 Kežmarku viacero privilégií, 
ba toto prevažne nemecké mesto niekoľkokrát 
aj navštívil. R. 1411 dostal Kežmarok právo slobod-
ného rybolovu s  tým, že v  kežmarských vodách 

nesmel loviť nikto cudzí. Previnenie sa trestalo 
odobraním všetkých vecí, ktoré mal previnilec 
pri sebe a  tento trest mohol postihnúť dokonca 
aj šľachticov. Tak sa stalo, že levočskí mešťania 
raz pochodovali nahí takmer až do Ľubice, kde 
sa nad nimi zmilovali dobrí ľudia. R. 1412 získal 
Kežmarok privilégium, podľa ktorého boli jeho 
mešťania oslobodení od platenia cla na území 
Uhorska a nesmeli byť väznení pre cudzie dlžoby. 
R. 1417 pribudlo právo slobodného užívania lesov 
(medzi ne patrila aj časť tatranských hôr). Vyme-
dzilo sa, kde smú mešťania rúbať (samozrejme,  
a poplatok mestu) a kde nesmú. Do kežmarských 

lesov nemal prístup žiaden cudzinec – keby neja-
ký toto právo porušil, za každý svoj voz, naplnený 
drevom z  kežmarských lesov, by musel zaplatiť 
3 zlaté v  čistom zlate. Keby nezaplatil pokutu, 
zhabali by mu kone i  voz. R. 1419 udelil mes-
tu Žigmund právo dvoch výročných trhov, 
a  to 2. februára – na sviatok Očisťovania Panny 
Márie a 29. júna – na Petra a Pavla, ale tieto termí-
ny sa neraz zmenili. (R. 1655 panovník Ferdinand 
III. rozšíril toto právo na štyri výročné trhy – na ne-
deľu Invocavit, na 1. nedeľu po sv. Trojici, deň po-
zdvihnutia sv. Kríža a sv. Luciu. Štyri trhy do roka 
sa konali v Kežmarku ešte aj počas I. ČSR.)

S  trhovými právami úzko súviselo aj právo 
skladu, na základe ktorého mohli mestá zastavo-

vať cudzích obchodníkov a donútiť ich predávať 
istý čas v meste tovar. Právo skladu na Spiši však 
mali len Levoča a Podolínec. R. 1433 obsadili husi-
ti Kežmarok, čiastočne ho vypálili a Kežmarčania 
poprosili cisára Žigmunda, aby im znova potvr-
dil všetky privilégiá, pretože pri prepade zhoreli. 
Do zoznamu privilégií podsunuli aj právo skladu, 
ktoré predtým nikdy nemali. Nič netušiaci panov-
ník zoznam práv r. 1435 potvrdil, čím sa začala 
medzi dvoma poprednými spišskými mestami 
Kežmarkom a  Levočou vyše 100-ročná vojna. 
V skutočnosti Kežmarku nezhorelo ani jedno pri-
vilégium, zachovali sa dodnes...

R. 1438 dostal Kežmarok od panovníka Alber-
ta právo meča, čo znamenalo rôzne druhy tres-
tov pre jednotlivé previnenia. Previnilcov – zlo-
dejov, podpaľačov, vrahov a  iných lotrov mohli 
Kežmarčania napichnúť na kôl, lámať kolesom, 
rozštvrtiť, vešať, upáliť, utopiť a mečom sťať – čo 
bola pomerne čestná smrť. Zlodej Bartolomej 
bol pre krádež obesený, podpaľač Januš privia-
zaný k stĺpu a upálený. Posledného úmyselného 
podpaľača upálili v Kežmarku r. 1767, ale najprv 
ho milosrdne sťali. Vrahyňa Agneša, ktorá zabila 
svojho muža, prišla najprv o pravú ruku a potom 
jej telo rozštvrtili. Hostinského Jána sťali, pre-
tože zabil cudzinca, ktorý sa u  neho ubytoval. 
Pre slobodnú matku pripravili kamenný veniec – dali 
ju do vreca s  kamením a  utopili. Prostitútku 
z  mesta vypovedali, v  prípade návratu ju čakal 
tiež kamenný veniec. Mestská daňová kniha 
z r. 1525 uvádza, že Kežmarok mal aj klietku han-
by pre „zlé ženy“. V r. 1557 postavil murársky maj-
ster Štefan na námestí pranier, za čo dostal odme-
nu 25 zlatých – v  tom čase sa dal za túto sumu 
kúpiť malý domček! Pranier bol zlikvidovaný 
až r. 1801, dlho bol odložený na farskom dvore 
pri Kostole sv. Kríža. Kde a  kedy zmizla klietka 
hanby, nevieme. Tak pred pár rokmi bola na jej 
pamiatku vyrobená nová... Mesto malo vlastného 
kata, ktorý musel bývať za hradbami. Popravisko 
Aasflecken bolo pod Suchou horou a pripomína 
ho dodnes územný názov Krvavé pole – Blutfeld.

R. 1440 udelil Kežmarku poľský panovník Vla-
dislav I. Jagelovský právo, podľa ktorého mohli 
Kežmarčania cestovať po Poľsku bez platenia cla. 
Bola to obrovská výhoda, lebo inak sa muselo 
platiť clo (poplatok za prevážaný tovar) pomer-
ne často na hraniciach, na mostoch atď. Dôvod 
tohto daru? Kežmarok stál na strane Vladislava 
a  chcel, aby sa on stal uhorským panovníkom 
– avšak zvíťazil iný. R. 1463 dostal Kežmarok 
od kráľa Mateja Korvína právo používať erb a pe-
čatiť červeným voskom. Stredovek dôsledne 
dbal o  verné zobrazenie erbu – erby z  kameňa 
zdobia kežmarskú radnicu, bývalú starú mestskú 
školu, maľovaný erb je na zvonici i  redute, vyte-
paný z  plechu zdobí krstiteľnicu z  r. 1472, ďalší 
je na zvone z  r. 1525... Napokon r. 1464 oslo-
bodil kráľ Matej Kežmarok od pohraničného 
cla – tridsiatku. Od tridsiatku oslobodil mesto 
v r. 1491 a 1496 aj panovník Vladislav II. Jagelovský 
a r. 1694 cisár Leopold I. Habsburský.

 Nora Baráthová

Ako mali panovníci radi Kežmarok...

Kežmarok dostal r. 1269 mestské práva. Onedlho, r. 1271, uhor-
ský kráľ Štefan V. dáva podobné práva všetkým prisťahovaným 
Nemcom – Sasom, žijúcim na Spiši. Dostali aj rôzne výhody – 
slobodný rybolov, lov zveri, klčovanie lesov, ktoré mohli meniť 
na oráčinu, hľadanie a dolovanie drahých a úžitkových kovov. 
Tieto výsady sa, samozrejme, týkali aj Kežmarčanov.

Belo IV.
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Na kežmarskom Hlavnom námestí sa dočká 
opravy ďalší historický meštiansky dom. Roz-
hodli o  tom poslanci Zastupiteľstva PSK, ktorí 
na svojom februárovom zasadnutí rozhod-
li o  pridelení financií na tento účel vo výške 
204 tisíc eur.

„Z  tejto sumy ukončíme výmenu strešnej 
krytiny a  okien, uskutočníme sanačné práce 
a  taktiež sú v  projekte plánované aj reštaurá-
torské práce. Po dodržaní predpísaných tech-
nologických postupov a  v  závislosti od pove-
ternostných podmienok plánujeme ukončenie 
všetkých prác do konca tohto roka,“ priblížila 
situáciu Erika Cintulová, riaditeľka Múzea v Kež-
marku.

„Následne po ukončení všetkých prác pri-
pravujeme aj reinštaláciu jednotlivých expozícií 
v  tomto objekte, ktorú budeme realizovať už 
z vlastných finančných prostriedkov a vlastnými 
silami,“ dodala riaditeľka.

Unikátny meštiansky dom
Meštiansky dom na Hlavnom námestí 55 bol 

postavený už v 2. polovici 15. storočia. Z  tohto 
gotického obdobia sa okrem múrov zachoval 

vstupný kamenný portál a v zadnej časti prejaz-
dovej chodby lomená klenba.

„Tento dom je unikátny tým, že predstavo-
val tzv.  mázhauzový typ meštianskeho domu. 
To znamená, že z  ulice sa vstupovalo priamo 

do veľkej siene, ktorá mala zvyčajne obchodnú 
alebo remeselnú funkciu. Celý priestor siene bol 
zaklenutý na stredový polygonálny stĺp, ktorý 
je dodnes viditeľný vo vstupnej chodbe. Na po-
schodí sa nachádza aj vyše 500 rokov starý dre-

vený trámový strop. V  zadnej miestnosti príze-
mia je ďalší takýto strop datovaný rokom 1698,“ 
opísala výnimočnosť domu riaditeľka.

Renesančná prestavba dom značne zmenila 
a zmeny priniesla aj modernizácia v barokovom 
období v  2. polovici 18. storočia, keď vznikla 
aj nová klenba v  prednej časti domu. Napriek 
ďalším stavebným zmenám v  19. a  20. storočí 
predstavuje dom na Hlavnom námestí 55 oje-
dinele zachovaný príklad historickej obytnej 
architektúry a  spolu so susednými domami 
predstavuje typický príklad starodávnej mest-
skej zástavby spišských miest, a tak spoluvytvára 
ojedinelý kolorit centra mesta, chráneného ako 
mestská pamiatková rezervácia.

Vzácne múzejné exponáty
V  dome sa v  súčasnosti nachádza expozí-

cia meštianskej bytovej kultúry na Spiši, ktorá 
vznikla ako jedna z  prvých takto tematicky za-
meraných expozícií na Slovensku, prezentujú-
ca bohaté a  hodnotné zbierkové fondy Múzea 
v  Kežmarku umelecko -remeselného charakteru 
od 17. po 20. storočie.

Je tu taktiež vystavená časť pozostalosti 
po poslednej členke starého šľachtického rodu 
Hedvige Márie Szirmay -Badányi, ako aj iných 
významných mešťanov z mesta a okolia. Okrem 
toho sú v  budove umiestnené depozitáre, 
reštaurátorské a konzervátorské dielne a garáže.

 Lorant Paugsch

Kežmarské múzeum opraví vzácny meštiansky dom

V  dome nachádzajúcom sa v  mestskej pamiatkovej rezervácii, 
na ktorého opravu prispeje aj Prešovský samosprávny kraj (PSK), 
je v súčasnosti expozícia meštianskej bytovej kultúry na Spiši.

Meštiansky dom na Hlavnom námestí 55 
sa dočká potrebnej rekonštrukcie.

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 
2019/2020 vo všetkých základných školách 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, 
teda ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, ZŠ – Grundschu-
le, Hradné námestie 38 a  ZŠ s  MŠ, Nižná brá-
na 8, sa bude konať 1. a  2. apríla 2019 v  čase 
od 8.00 do 16.30 h. Zápis do 1. ročníka v ZŠ s MŠ 
sv. Kríža sa uskutoční v rovnakom termíne.

Povinná školská dochádzka sa v  Sloven-
skej republike začína začiatkom školského 
roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 
šiesty rok veku a  dosiahne školskú spôsobi-
losť. Je povinnosťou rodiča pre školský rok 
2019/2020 zapísať dieťa, ktoré k  31.  8.  2019 
dovŕši 6 rokov veku, alebo malo v  minulom 
roku odklad povinnej školskej dochádzky, 
na niektorú základnú školu v SR. Na zápis s die-
ťaťom treba prísť bez ohľadu na to, či ako rodič, 
resp. zákonný zástupca uvažuje napr. o  odkla-
de plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo 
sa u dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyža-
dovať špeciálny prístup.

Ak dieťa, ktoré by malo nastúpiť do 1. roč-
níka, je štátnym občanom SR,  má trvalý po-
byt na Slovensku, ale žije v  zahraničí, musí byť 
riadne prihlásené do spádovej školy v  Sloven-
skej republike podľa miesta trvalého poby-
tu. Na plnenie povinnej školskej dochádzky 
sú na území mesta Kežmarok všeobecne záväz-
ným nariadením mesta Kežmarok č.  10/2011 
v znení VZN č. 3/2014 určené tri školské obvody 
a  vymenované ulice, ktoré daný školský obvod 
tvoria: 1. ZŠ, Dr.  Daniela Fischera 2, Kežmarok, 
2. ZŠ  – Grundschule, Hradné námestie 38, Kež-
marok a 3. ZŠ, Nižná brána 8, Kežmarok. Pri zá-
pise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude 
navštevovať školu v  zahraničí a  zároveň písom-
ne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať 
v zahraničí.

Na povinnú školskú dochádzku môže byť vý-
nimočne prijaté aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty 
rok veku. Rodič v  takomto prípade k  žiadosti 
predloží  súhlasné vyjadrenie príslušného zaria-
denia výchovného poradenstva a prevencie (naj-

bližšie Centrum pedagogicko -psychologického 
poradenstva a prevencie je v Kežmarku, Mučení-
kov 1246/4) a súhlasné vyjadrenie všeobecného 
lekára pre deti a dorast.

Zápis detí do materskej školy
pre školský rok 2019/2020
Zápis do materských škôl v  zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Kežmarok - MŠ, Cintorín-
ska 3, MŠ, Možiarska 1, MŠ, K. Kuzmányho 41 
a ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, pre nasledujúci školský 
rok sa uskutoční v  termíne od 4. do 29. marca 
2019. Do materských škôl budú spravidla prijí-
mané deti od troch do šiestich rokov veku. Výni-
močne môže byť do MŠ prijaté aj dieťa mladšie 
ako tri roky, avšak nemožno prijať dieťa mladšie 
ako 2  roky. Podrobnosti o  podmienkach zápisu 
detí do materskej školy sú zverejnené na we-
bových sídlach jednotlivých materských škôl 
a  v  tlačenej forme na voľne prístupnom mieste 
v materskej škole. Valéria Černohorská,

 vedúca oddelenia školstva a mládeže

Informácie pre rodičov budúcich prvákov a škôlkarov
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Spoločne privítame žiakov materských škôl
od 8 45 do 10 45 h

Chránime Zem
a múdro využívame
jej bohatstvo Recycling
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DOD 28. marca 2019
od 9 00 – 11 30 pre rodičov a širokú verejnosť

www.zsfiskk.edupage.org
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pozýva budúcich prvákov a ich rodičov na 

SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
na plnenie povinnej školskej dochádzky

v školskom roku 2019/2020, ktorý sa uskutoční dňa

1. 4. a 2. 4. 2019
v čase od 08:00 do 16:00

Pri zápise je potrebné predložiť:
- občiansky preukaz zákonného zástupcu
- rodný list dieťaťa Zapísať sa môžu prísť aj žiaci mimo školského obvodu našej školy

Základná škola – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
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19. 3. 2019
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Základná škola s materskou školou sv. Kríža
Petržalská 21, 060 01 Kežmarok

 (052) 456 5002   0917 597 418   0911 597 418  info@skola-sv-kriza.sk   www.zspetkk.edupage.org

Vážení rodičia !
Srdečne vás pozývame na zápis detí do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční

v dňoch 1. – 2. apríla 2019 (9,00 – 16,30 hod) v priestoroch školy. V rámci týchto
dní sa môžete zúčastniť ľubovoľnej vyučovacej hodiny v ročníkoch 1. – 4.,
a zoznámiť sa tak s prácou žiakov a učiteľov našej školy. K zápisu je potrebný
rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu). Prihlášku je
možné vyplniť aj cez elektronický formulár na webstránke školy.

Ponúkame:
 moderné vzdelávanie v odborných učebniach
 krúžkovú činnosť
 dve telocvične a multifunkčné športové ihrisko
 vzdelávanie s interaktívnou tabuľou
 vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
 pravidelné sväté omše v školskej kaplnke
 kultúrne programy a akadémie
 vzdelávanie v ZUŠ pôsobiacej v budove školy

Hlavným cieľom našej školy je vychovať vzdelaného
a zodpovedného kresťana s dôrazom na duchovné hodnoty.
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Budúci rok oslávi už 140 rokov svojej exis-
tencie. Mladých ľudí pripravuje na robotníc-
ke a  remeselné profesie, i  na pozície v  oblasti 
služieb. „Základné smerovanie a  tradícia školy 
je vzdelávať kvalifikovaných ľudí pre trh práce. 
V súčasnosti je takýchto ľudí na trhu nedostatok 
a naša škola vychováva ľudí schopných naplniť 
túto potrebu,“ priblížila víziu školy jej riaditeľka 
Marta Sabolová a zároveň uviedla, že dopyt po 
zručných absolventoch prejavila aj spoločnosť 
Mubea.

Škola poskytuje mladým ľuďom vzdelanie 
v dvoch odboroch, ktoré sú potrebné na uplat-
nenie v  tejto spoločnosti  – mechanik staveb-
noinštalačných zariadení a  strojný mechanik. 
Po skončení štúdia sa môžu absolventi v  tejto 
firme zamestnať. Viacerí študenti odboru koz-
metik, kaderník, manikér a pedikér si po skon-
čení štúdia otvorili vlastné prevádzky a uplatne-

nie na trhu práce našli aj stolári, murári, stavbári, 
ale aj kuchári či čašníci.

Stredná škola ako jediná škola na Slovensku 
zabezpečovala trikrát výjazdové zasadnutie vlá-
dy. „Kompetentní nás naďalej kontaktujú, keďže 
boli spokojní s  našimi službami,“ povedala Sa-
bolová. Takáto príprava spočíva v striktnej úpra-
ve priestorov, v zabezpečení dôkladnej hygieny, 
protokolu, bezpečnosti a v neposlednom rade 
i v zostavení špecifického jedálneho lístka.

 Veronika Michalčíková

Vystavené exponáty sú súkromnou zbier-
kou školy. Na ich zreštaurovaní sa podieľali pe-
dagógovia spolu so študentmi. „Niektoré veci 
sa nám veľmi ťažko reštaurovali. Každá oblasť 
a  dedina má svoje špecifiká, každá tkáčka, sto-
lár či iný remeselník si pracovné náradie vyrábali 
podľa svojej potreby, takže veľmi ťažko sa nám 
isté veci zliepali. To, čo sa nám podarilo opraviť, 
je súčasťou výstavy,“ priblížila Anna Jurgovianová, 
riaditeľka Súkromnej spojenej školy a  dodala, že 
niektoré veci môžu mať 150 až 200 rokov.

Unikátom izby je mangeľ „spoza mora“, kto-
rého sa vyrobilo iba zopár kusov. Zaujímavá je 
i  zbierka starých žehličiek, ktoré sa nahrievali 
na peci a pochádzajú prevažne z 18. a 19. storočia. 

„Exponáty sme konzultovali s  odborníkmi z  rôz-
nych častí Slovenska, napríklad s pani Danekovou 
z  martinského múzea, či s  pani Cintulovou z  kež-
marského múzea. Sú to prebdené hodiny a  noci, 
ktoré som venovala štúdiu jednotlivých predmetov 
a krojov,“ priblížila prípravu výstavy riaditeľka súk-
romnej školy.

Milovníci tradičných remesiel tu nájdu 
aj „oblátkovače“ na výrobu vianočných a  sviatoč-
ných oblátok, či zbierku hoblíkov, ktoré sa pou-
žívali na zhotovenie rámov, okien i  predmetov 
dennej potreby. Vystavené sú rôzne medené pred-
mety, ktoré sa používali v  majetnejších rodinách 
ako ozdoba alebo ako riad. Na svoje si prídu aj 
najmenší návštevníci, ktorí si budú môcť vyskúšať 

tkanie kobercov, zakrútiť kolovrátkom a  niektoré 
predmety chytiť do ruky.

Izbu remeselných tradícií môžu návštevníci, 
podľa slov riaditeľky, obdivovať takmer jeden rok. 
„Tento rok sa nesie v znamení 750. výročia udele-
nia mestských práv Kežmarku. Naša škola sa venu-
je historickým remeslám a túto expozíciu chceme 
venovať práve tomuto výročiu,“ povedala Jurgo-
vianová. Súkromná spojená škola bude exponáty 
priebežne dopĺňať, pričom plánuje vystaviť aj ľudo-
vé kroje a výšivky z dielne jej študentov.

 Veronika Michalčíková

Remeselné tradície v jednej izbe

Súkromná spojená škola na Ulici Biela voda pripravila pre milovníkov historických 
predmetov unikátnu výstavu s názvom Izba remeselných tradícií. V budove mestskej 
knižnice nájdete pracovné nástroje, hoblíky, medené predmety, drevené výrobky 
i vzácnu zbierku žehličiek z 18. a 19. storočia.

Jedinečnú expozíciu nájdete v budove kež-
marskej knižnice.

Kozmetičky sú úspešné aj na medzinárod-
ných súťažiach.

Počas Dňa otvorených dverí si verejnosť mohla prezrieť priestory odborných 
učební na Tvarožnianskej ulici Strednej odbornej školy Garbiarska.

Deň otvorených dverí na strednej odbornej škole

Múzeum v Kežmarku od 1. marca vy-
hlasuje vedomostnú súťaž o  dejinách 
mesta a hradu pri príležitosti 750. výročia 
udelenia mestských práv Kežmarku.

Vyhodnotenie súťaže a  odovzda-
nie cien bude 5. mája na otvorení let-

nej turistickej sezóny na Kežmarskom 
hrade. Bližšie informácie nájdete na 
www.kezmarok.com.

Môžete sa tešiť na zaujímavé ceny a zá-
roveň si môžete vyskúšať svoje poznatky 
a vedomosti o našom meste!

Zapojte sa do súťaže

V novinách č. 1/2019 v článku o Dni otvorených dverí stredných škôl a získaní ocenenia sme ne-
presne uviedli názov Súkromná stredná odborná škola Biela voda. Správny názov školy je Súkromná 
spojená škola Ul. Biela voda. Za vzniknutú chybu sa ospravedlňujeme.
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Od začiatku februára je na hrade sprí-
stupnená výstava Poľsko -slovenské bratstvo 
zbraní  – Limanovská bitka 1914. Napriek 
tomu, že boje trvali iba krátko, mali význam-
ný dopad na ďalší vývoj.

„Na výstave môžu návštevníci vidieť, ako 
vyzerala časť izby vojnového štábu v  roku 
1914, teda na začiatku prvej svetovej vojny, 
vojenské dobové exponáty, zbrane, s ktorý-
mi vojaci bojovali. Návštevníci si na multi-
mediálnej tabuli môžu pozrieť, ako vyzerala 
bitka pri Limanovej, a tiež aj ďalšie zaujíma-
vosti,“ povedala po otvorení výstavy Magda-
lena Urbaniec, riaditeľka múzea v Limanovej, 
kde otvoria túto výstavu 19.  mája, pričom 
súčasťou otvorenia bude aj rekonštrukcia 
limanovskej bitky.

Krátka, ale dôležitá bitka
„Táto výstava zachytáva limanovskú bit-

ku, ktorá bola v  histórii 1. svetovej vojny 
prelomovou. Napriek tomu, že netrvala ani 
mesiac, ruské vojská boli zastavené a  zlom, 
ktorý v  bojoch nastal, bol veľký. Rusi chceli 
hospodársky oslabiť rakúsko -uhorskú armá-
du, a to sa im práve vďaka limanovskej bitke 

nepodarilo,“ priblížila dôležitosť udalosti ria-
diteľka kežmarského múzea Erika Cintulová.

Bitka má podľa primátora Limanovej Wła-
dysława Biedu veľký odkaz aj pre súčasnosť 
a budúcnosť. „Bola to najväčšia bitka v okolí 
Limanovej. Z histórie si musíme vziať všetko, 
čo nám v súčasnosti pomôže lepšie prežívať 
naše životy, napríklad aj to, že v bitke po jed-
nom boku bojovali Poliaci, Slováci, Rakúša-
nia či Nemci,“ povedal Bieda.

Bojovalo 200-tisíc vojakov
Limanovsko -lapanovská operácia sa za-

čala 2. decembra 1914. Jej cieľom bolo úto-
kom na odkryté ľavé krídlo ruskej armády 
zastaviť jej ofenzívu na Krakov a  smerom 
na Viedeň a Budapešť. V krvavých bojoch sa 
stretlo 80-tisíc rakúsko -uhorských a nemec-
kých vojakov so 120-tisícovou ruskou armá-
dou.

Generálny ústup cárskej armády nastal 
11. decembra. Rusi však nakoniec stratili 
strategickú pozíciu v máji o rok neskôr v bit-
ke pod Gorlicami.

 Lorant Paugsch

Udalosti, ktoré sa odohrali pred 14 rokmi, 
zasiahli celú spoločnosť a  dotkli sa aj režiséra 
Teodora Kuhna. „Keď zavraždili Daniela Tupého, 
bol som skejťák a dostával som sa často do kon-
fliktov s neonacistami. Mal som potom pocit, že 
práve táto udalosť je vhodnou na vyrozprávanie 
príbehu o  slovenskej spoločnosti. Vražda bola 
náhodná, ale to, čo bolo potom, poukazuje na 
nefunkčnosť systému,“ začal svoje rozprávanie 
mladý režisér.

Stred filmu, ktorý je inšpirovaný smutnou 
udalosťou v  novodobých dejinách Slovenska, 
je vymyslený, ale niektoré dialógy a  situácie sú 
prepísané jedna k  jednej. Základ príbehu, teda 
vražda nevinného chlapca, ktorá sa nevyšetrí, je 
tiež pravdivý.

„O udalosti sme mali veľa informácií. Intenzív-
ne sme komunikovali s rodičmi Daniela Tupého, 
s novinármi, s policajtmi, s vagabundmi z druhej 
strany. Napriek tomu, že sme vedeli, že poznáme 

na 99 percent to, čo sa stalo, nemôžeme ukázať 
novú pravdu. Povedali sme si, že urobíme fiktív-
ny príbeh,“ dodal Kuhn.

Príprava filmu trvala približne šesť rokov. Sce-
nárista Jakub Medvecký mal však na začiatku 
obavy. „Keď sme pripravovali scenár, myslel som 
si, že nám to nikto neuverí, že preháňame. Me-
dzičasom sa však udialo toľko vecí, že nie je prob-
lém tomu uveriť. Vidíme, že ľudia sú ochotní ísť 
na námestia a nevzdávajú sa,“ opísal Medvecký.

Vo filme si zahrali Marián Mitaš, Jana Oľhová, 
Táňa Radeva, Ela Lehotská, Miroslav Krobot či 
Dávid Hartl, hlavnú úlohu otca obete stvárnil Ro-
man Luknár. Spoluprácu s nimi si pochvaľoval aj 
režisér Kuhn. „Videl som veľký rozdiel v skúsenos-
ti. Spolupráca bola takmer bezproblémová a  je 
vidieť, že Roman Luknár dal do toho svoje srdce. 
Počul som názory, že je to jeho najlepšia filmová 
rola vôbec,“ prezradil.

Film Ostrým nožom mal premiéru ešte len 

21. februára, no mladí tvorcovia majú už v pláne 
realizáciu ďalších dvoch projektov. Prvou témou 
sú farmári na východom Slovensku. „Chceme, 
aby bol film tragicko -absurdným príbehom s ko-
mickými prvkami. Zdá sa nám, že ľudia na výcho-
de sú zvyknutí na tvrdé podmienky, no často je 
až komické, aké tvrdé udalosti prežívajú. Chceli 
by sme východniarom a ich tvrdosti vzdať hold,“ 
spresnil režisér.

Prvú tému navrhol scenárista Jakub Medvec-
ký, druhá téma, rozprávajúca príbeh slovenské-
ho partizána Viliama Žingora počas Slovenské-
ho národného povstania, je od Teodora Kuhna. 
„Momentálne dávame dokopy prípravu scenára, 
ale časový harmonogram ešte nemáme. Záleží to 
najmä na tom, ako rýchlo ho napíšeme. Môžu to 
byť dva, ale aj štyri roky,“ uzavrel Medvecký.

 Lorant Paugsch

Mysleli sme si, že nám nik neuverí.
Hostia predstavili film Ostrým nožom

Diváci v  takmer vypredanej sále kežmarského kina Iskra boli svedkom príbe-
hu otca, ktorý príde o  dieťa, zažije nespravodlivosť, a  namiesto spravodlivosti 
sa dočká posmechu, manipulácie a opovrhnutia. Film Ostrým nožom prišli predstaviť 
režisér Teodor Kuhn, scenárista Jakub Medvecký a producent Jakub Viktorín.

Výstava potrvá do 22. marca a jej súčasťou je aj interaktívny kiosk, 
exponáty vojnových zbraní či ukážka izby vojnového štábu.

Na hrade nájdete výstavu o významnej bitke
1. svetovej vojny

Na výstave nájdete aj zbrane z limanovskej bitky.

Hostia v kine Iskra, režisér Teodor Kuhn 
druhý sprava.
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Pri príležitosti oslobodenia Kežmarku vojakmi 
československej a  Červenej armády od nemec-
kých okupantov (27. januára 1945) si Kežmarča-
nia pripomenuli a s hlbokou úctou, zamyslením 
a modlitbou uctili pamiatku obetí holokaustu za-
pálením sviečok pri pamätníku v blízkosti zbúra-
nej židovskej synagógy s odkazom Nezabudnúť.

Práve v  deň oslobodenie mesta bol oslo-
bodený vojakmi Červenej armády aj nemecký 
koncentračný a vyhladzovací tábor Osvienčim – 
Brezinka (Auschwitz  – Birkenau) pri Krakove na 
území Poľska. V ňom v dobe jeho existencie za-
hynulo okolo 1,6 milióna prevažne židovských 
mužov, žien a  detí. Tento deň bol 1. novembra 
2005 vyhlásený Valným zhromaždením OSN 
za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaus-
tu a  má pripomínať utrpenie židovských obetí 
holokaustu. Vtedajší generálny tajomník OSN 
Kofi Anan po schválení rezolúcie označil holo-
kaust za „jednoznačné zlo“ a povedal, že Medzi-
národný deň pamiatky obetí holokaustu bude 

dôležitým pripomenutím si poučenia z tohto vý-
nimočného zla, ktoré sa už v budúcnosti nesmie 
opakovať a nesmie sa naň zabudnúť.

Na spomienkovom podujatí sa zúčastnil de-
kan rímskokatolíckej farnosti Ján Kuboš, zástup-
ca evanjelickej cirkvi a.v. Mikuláš Lipták, sym-
patizanti Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov, Lýdia Višnievská, priama príbuzná 
ďalšieho záchrancu Martina Šilona, a  ďalší ob-

čania z  rôznych cirkevných zborov. Účastníkov 
počas spomienky telefonicky pozdravil riaditeľ 
Múzea Židovskej kultúry v Bratislave prof. Pavol 
Mešťan, DrSc. A, samozrejme, nechýbala ani Kež-
marská televízia.

Treba tiež spomenúť, že sa do oslobodeného 
mesta hneď z úkrytov vrátil Eduard Laufer alias 
Teofil Gula, ktorý v  období pracovného pôso-
benia v meste zachránil približne 80 židovských 
spoluobčanov. Na konci novembra 1944 bol zat-
knutý gestapom a po vypočúvaní a pred hrozia-
cou smrťou ušiel a  skrýval sa v  bunkroch v  tat-
ranských lesoch.

Mimochodom, 27. január je v  Nemecku 
Dňom pamiatky obetí národného socializmu. 
Pamätný deň zaviedol 3. januára 1996 nemecký 
prezident R. Herzog a tento dátum oficiálne určil 
parlament.

 M. Lipták a S. Pavlarčík
 Zdroj: Internet
 Edo Eduard Laufer

V  kežmarskej mestskej knižnici fungujú dve 
oddelenia – pre deti a mládež a pre dospelých. 
Minulý rok bolo zaregistrovaných 3 347 použí-
vateľov, ktorí jej priestory navštívili 23 918-krát. 
V  porovnaní s  predchádzajúcimi rokmi ide 
o mierny pokles záujmu o tieto služby. Najväč-
šou konkurenciou knižniciam je virtuálny svet 
a  najvýraznejšie ubúda čitateľov v  kategórii 
deti a  mládež. „Klesajúca tendencia návštev-
nosti je v každej knižnici na Slovensku. Súvisí to 
s  demografickým vývojom, ale aj so zvýšeným 
záujmom ľudí o internet a počítačové hry,“ pove-
dala vedúca Mestskej knižnice v Kežmarku Jana 
Schönová. Napriek tomu kežmarská knižnica 
eviduje 1 544 používateľov do 15 rokov. Čitate-
ľom je k  dispozícii študovňa a  čitáreň, v  ktorej 
sú knihy určené len k prezenčnému štúdiu a tiež 
internetová študovňa. Minulý rok siahli dospe-
láci najčastejšie po slovenskej literatúre. Naj-
viac si požičali knihu Mengeleho dievča a tituly 
od Dominika Dána  – Cigaretka na dva ťahy 

a Jednou nohou v hrobe. V kategórii deti a mlá-
dež mala najväčší úspech kniha Harry Potter od 
J. K. Rowlingovej.

Do regálov mestskej knižnice pribudlo 
755 nových exemplárov a počet všetkých výpo-
žičiek bol 81 514. Pri akvizícii  – výbere kníh do 
knižného fondu, vychádzajú pracovníci najmä 
z požiadaviek stálych čitateľov, z recenzií, z po-

núk knižných vydavateľstiev či z osobných skú-
seností. Knižnica zabezpečuje aj medziknižničnú 
výpožičnú službu. „Dennodenne požičiavame 
knihy, ktoré sa nenachádzajú v našom fonde, ale 
je o ne záujem,“ povedala Schönová a dodala, že 
požadovanú, skôr odbornú literatúru, si môžu 
čitatelia požičať z Viedne, Kanady či Brna.

Kežmarská knižnica ponúkla minulý rok svo-
jim používateľom aj 133 kultúrno -vzdelávacích 
podujatí a mnoho ďalších pripravujú pracovníci 
knižnice aj tento rok. Ich cieľom je prilákať ľudí, 
predovšetkým deti, medzi regály s knihami. Sú-
časťou takýchto podujatí sú aj návštevy a  dis-
kusie so známymi slovenskými spisovateľmi. 
Od 4. marca sa začína tradičný Týždeň slo-
venských knižníc a  hneď 5. marca sa môžete 
bezplatne zaregistrovať, ak ste novým použí-
vateľom, staronovým používateľom, ktorý viac 
ako 5 rokov nevyužil služby knižnice, a  tiež 
ak vám uplynula platnosť čitateľského preu ka-
zu. Pre žiakov prvého stupňa základných škôl 
je 19. marca pripravené stretnutie so spisovate-
ľom Júliusom Belanom.

Pri príležitosti 750. výročia udelenia mest-
ských práv Kežmarku sa budú v  spoločenskej 
miestnosti knižnice konať podujatia o osobnos-
tiach, ktoré v našom meste žili, pôsobili či repre-
zentovali ho. Každý posledný piatok v  mesiaci 
bude v knižnici prednášať Milan Choma. Ďalšou 
aktivitou budú čítania so stredoškolákmi o his-
tórii mesta. Veronika Michalčíková

Najčítanejšou knihou bolo Mengeleho dievča

Mengeleho dievča napísala slovenská reportérka 
Veronika Homolová Tóthová.

74. výročie oslobodenia mesta Kežmarok
a Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu 

Marec je mesiac knihy. Ku kvalitnej, zaujímavej či odbornej 
literatúre sa môžete dostať aj v Mestskej knižnici v Kežmar-
ku. Tá pre svojich čitateľov neustále pripravuje rôzne besedy 
a  kultúrno -vzdelávacie podujatia, a  dokonca prostredníc-
tvom jej medziknižničnej výpožičnej služby si môžete poži-
čať odbornú literatúru z Viedne či Kanady.

Pamätník v blízkosti zbúranej židovskej synagógy. 
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Dňa 14. septembra 2019 sa v Mestskom kultúrnom stredisku 
uskutoční V. ročník Festivalu hudby, spevu a tanca seniorov. Ten-
to festival je hlavne motiváciou seniorov, aby nerátali dni, me-
siaci a roky staroby, ale aby každý deň prežili hodnotne a pekne.

Mesto Kežmarok vyhlasuje 
v  rámci 54. ročníka Literár-
neho Kežmarku celosloven-
skú literárnu súťaž žiakov 
základných škôl a  študentov 
stredných škôl v  Slovenskej 
republike a  slovenských žia-
kov a  študentov základných 
a  stredných škôl v  zahraničí. 
Tento ročník bude venovaný 
téme Kežmarok a Spiš v krás-
nej literatúre, pri príležitosti 
750. výročia udelenia mest-

ských práv Kežmarku. Súťažiť 
sa bude v poézii i v próze a to 
v  troch kategóriách. Uzávier-
ka literárnej súťaže je 15. aprí-
la 2019 a jej vyhodnotenie sa 
uskutoční 13. a 14. júna 2019.

Súťažné práce môžu žiaci 
a  študenti zasielať na adresu 
Mestská knižnica Kežmarok, 
Hlavné námestie 64, 060 01 
Kežmarok.

 
 -vmi-

Doplnenie ročného
kalendára podujatí

Celoslovenská
literárna súťaž

Zlý stav budov
na Ul. Dr. Daniela Fischera
Milí čitatelia, rubrika Listáreň 

dáva priestor vašim otázkam, pripo-
mienkam, podnetom či listom. Záro-
veň vám prinášame aj odpovede. Na-
sledujúci podnet je z webovej stránky 
www.odkazprestarostu.sk

Obyvateľ: Nie je žiadnym tajom-
stvom, že budovy na Ul. Dr. Daniela 
Fischera, v ktorých sídlia zubní leká-
ri, sú v zlom stave. V súčasnosti do-
chádza k  sťahovaniu všeobecných 
lekárov do iných priestorov. Aký je 
plán s  danými budovami? Plánuje 
sa ich asanácia alebo rekonštrukcia? 
Ďakujem.

Odpoveď samosprávy: Dobrý 

deň, vážený obyvateľ, mesto plánuje 
asanovať budovu na Ul. Dr. Fischera 
7 – objekt, kde boli obvodní lekári.

Zubári sú aktuálne v  budove 
Dr.  Fischera 5, ktorá bola komplet-
ne opravená. Čiže nie je pravda, 
že je v  zlom stave. Na budove sme 
vymenili okná, urobili novú strešnú 
krytinu, kompletne zrekonštruovali 
elektrické rozvody, zrekonštruovali 
sociálne zariadenia.

Ďakujeme za Váš podnet a  za 
Váš záujem o veci verejné. V prípade 
ďalších otázok nás neváhajte kon-
taktovať.

 Zuzana Šlosárová,
 vedúca oddelenia
 komunikácie, propagácie
 a regionálneho rozvoja

Listáreň – vaše názory

1. Okamžite sa ukryte
• Pri pobyte mimo budovy – vy-

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

• ak sa nachádzate v domácnos-
ti  – zhromaždite celú rodinu 
a byt neopúšťajte,

• ak máte deti v  školách  – ne-
snažte sa ich vyzdvihnúť, bude 
o ne postarané,

• v  prípade, že cestujete auto-
mobilom a  počujete varovný 
signál – zaparkujte a vyhľadaj-
te úkryt v najbližšej budove.

2. Zatvorte okná a dvere
• Vytvorte izolovaný uzavretý 

priestor  – uzavrite a  utesnite 
okná, dvere a vetráky, odstav-
te klimatizáciu (netesnosti 
prelepte páskou, väčšie ne-
tesnosti môžete utesniť tka-
ninami namočenými vo vode 
s  rozpustnými saponátmi, 
penovou hmotou, tmelom 
a pod.),

• uzavretím priestoru znížite 
pravdepodobnosť vlastného 
ohrozenia.

3. Zapnite rádio
alebo televíziu

• Sledujte vysielanie rozhlasu 
a televízie a riaďte sa podľa vy-
sielaných pokynov – dozviete 
sa informácie o tom, čo sa sta-
lo, prečo bola spustená siréna 
a varovanie obyvateľstva a čo 
sa bude ďalej robiť,

• v prípade výpadku elektrické-

ho prúdu využite rádioprijí-
mač na batérie,

• telefonujte len v  súrnom prí-
pade, nezaťažujte telefónne 
linky, najmä nevolajte čísla 
tiesňového volania. Ťažko sa 
dovoláte a zbytočne tým kom-
plikujete činnosť záchranárov, 
ktorí telefónnu sieť prednost-
ne potrebujú.

Ukrytie neuskutočňujte, keď za-
znie varovný signál ohrozenie 
vodou!!!

Postup pri ohrození
vodou:

• V prípade kritického nedostat-
ku času zanechajte akékoľvek 
činnosti a  rýchlo sa odober-
te na bezpečné (kopec, vyšší 
svah a  pod.) alebo vopred ur-
čené miesto.

Pokiaľ máte dostatok
času:

• vypnite alebo uzatvorte hlav-
né rozvody elektrického prú-
du, vody a plynu,

• vybavenie domácností pre-

miestnite do vyšších poschodí,
• uzatvorte všetky okná,
• pripravte si evakuačné vozidlo 

pre prípad krízovej situácie,
• pripravte si lieky, dokumenty, 

vhodné ošatenie, trvanlivé po-
traviny a pitnú vodu na 2 až 3 
dni,

• zoberte si nepremokavú obuv 
a odev,

• odstráňte látky, ktoré môžu 
v  styku s  vodou vyvolať che-
mickú reakciu (jedy, žieraviny, 
kyseliny a pod.),

• informujte svojich susedov,
• pripravte evakuáciu zvierat,
• pripravte si evakuačnú batoži-

nu,
• dodržujte pokyny záchran-

ných zložiek, orgánov samo-
správy a  štátnej správy, sle-
dujte pokyny v  hromadných 
informačných prostriedkoch.
 Mesto Kežmarok
 Úsek: civilná ochrana

Odporúčania pre občanov
ČO UROBIŤ, KEĎ ZAZNIE SIRÉNA 
(mimo doby pravidelného preskúšania)
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2. 3. 9.00 h MŠK OKTAN Kežmarok – VK Brusno
  (volejbal juniorky)
 17.00 h MŠK OKTAN Kežmarok – VK Prešov
  (Extraliga volejbal ženy)

3. 3. 9.00 h BK MŠK Kežmarok – BK Michalovce
  (basketbal žiaci)

9. 3. 9.00 h BK MŠK Kežmarok – Galaxy Košice
  (basketbal žiaci)

16. 3. 17.00 h MŠK OKTAN Kežmarok – VK
  Nové Mesto n./V. (Extraliga volejbal ženy)

23. 3. 9.00 h Basketbalový turnaj juniorov
  (Kežmarok, Senec, BSC Bratislava)
 13.00 h MŠK Kežmarok – LG Bratislava
  (Extraliga hokejbal)
 17.00 h BK MŠK Kežmarok – BK Humenné
  (basketbal muži)

24. 3. 9.30 h BK MŠK Kežmarok – BK Žiar nad Hronom   
  (basketbal žiaci)
 11.00 h MŠK Kežmarok – Skalica (Extraliga nohejbal)

30. 3. 10.00 h 1. MFK Kežmarok – ŠK Harichovce
 a 11.45 h (futbal starší a mladší žiaci) 

31. 3. 15.00 h 1. MFK Kežmarok – TJ Dunajec
  Spišská Stará Ves (futbal muži)

PROGRAM ŠPORTOVÝCH 
KLUBOV – MAREC 2019

Kinotipy
1. – 2. 3. (piatok, sobota) o 18.00 h
Premena
(dokument, Slovensko, 2019, 70 min, 
pôvodné znenie, vstupné 5 €)
Film Premena zachytáva život Matúša Špirka, ktorý dobrovoľne 
na vlastnej koži zažil proces priberania a následného chudnu-
tia. 

2. – 3. 3. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
23. – 24. 3. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
Ako si vycvičiť draka 3
(dobrodružný/animovaný, USA, 2019, 104 min, dabing, MP, 
vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov
a dôchodcov)

3. 3. (nedeľa) o 19.00 h
Ženy v behu
(komédia, Česko, 2019, 93 min, pôvodné znenie, MP12+, 
vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov
a dôchodcov)

9. – 10. 3. (sobota, nedeľa) o 17.00 h 
Psie veličenstvo
(animovaný, Belgicko, 2019, 85 min, dabing, MP7+,
vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov
a dôchodcov)

21. – 22. 2. (štvrtok, piatok) o 19.00 h
Captain Marvel
(akčný/dobrodružný/sci-fi, USA, 2019, titulky, MP12+, vstupné 5 
€, zľava 0,50 € z ceny pre študentov a dôchodcov)

16. – 17. 3. (sobota, nedeľa) o 17.00 h 
Čarovný park
(animovaná komédia, USA, 2019, 85 min, dabing, MP,
vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

16. – 17. 3. (sobota, nedeľa) o 19.00 h
Sklenená izba
(dráma, Česko/Slovensko, 2019, 104 min, pôvodné znenie, MP12+, 
vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti,
študentov a dôchodcov)

22. – 23. 3. (piatok, sobota) o 19.00 h
Lovenie
(romantická komédia, Česko, 2019, 100 min, pôvodné znenie, 
MP12+, vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z  ceny pre deti, študentov 
a dôchodcov)

29. 3. (piatok) o 18.00 h
30. 3. (sobota) o 17.00 h 
Dumbo
(rodinný/fantasy, USA, 2019, 114 min, dabing, MP7+,
 vstupné 5 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov
a dôchodcov)

 Filmový klub
4. 3. (pondelok) o 19.00 h
McQueen
(dokument, V. Británia, 2018, 111 min, pôvodné znenie, 
MP15+, vstupné 4,50 €, zľava 1,50 € z  ceny pre držiteľov 
preukazu filmového klubu)

11. 3. (pondelok) o 19.00 h
Striedavá starostlivosť
(dráma, Francúzsko, 2017, 93 min, titulky, MP15+,
vstupné 4,50 €, zľava 1,50 € z  ceny pre držiteľov preukazu 
filmového klubu)

18. 3. (pondelok) o 19.00 h
Dievča
(dráma, Belgicko/Holandsko, 2018, 105 min,
pôvodné znenie, MP15+, vstupné 4,50 €,
zľava 1,50 € z ceny pre držiteľov preukazu
filmového klubu)

25. – 27. 3.
(pondelok, utorok, streda) o 19.00 h
Medzinárodný festival filmových klubov
Febiofest 2019

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

PROGRAM KINA                marec 2019

PF18011

FIRST MOMENT
akcie na zájazdy

ešte do konca marca. 
Sme tu pre vás už 10 rokov.  

0918 485 042, ceztatry@ceztatry.sk

programy
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Marián, prezraď mi,  ako si sa 
k otužovaniu dostal a ako dlho sa 
už otužuješ?

Marián: Pochádzam z Tatier, zo 
Smokovca. V  rokoch 1952 do 1987 
som bol Tatrancom. Potom som 
prišiel sem do Kežmarku. Pri kine 
Kriváň v Smokovci je malé jazierko, 
kde sme s chlapcami hrávali hokej. 
Večne sme padali do vody. Ale do-
mov sme sa prezliecť nešli. Takže dá 
sa povedať, že otužujem celý život. 
Potom sme občas chodili do stude-
ných potokov a najintenzívnejšie sa 
otužovaniu venujem, odkedy sme 
založili skupinu Kežmarskí otužilci, 
čiže dva roky.

A aké boli vaše začiatky, Mar-
tin?

Martin: Ja pochádzam z  Hun-
coviec. Celý život som sa venoval 
futbalu a  popritom som všestran-
ne robil aj karate, atletiku či hokej-
bal. S  otužovaním som začínal pri 
turbíne na kežmarskom rybníku. 
Ešte predtým som však trénoval 
v sprche a kadiach so studenou vo-
dou. Teraz si tiež rád zaplávam na 
otvorených vodných plochách.

Chodili ste na rybníky sám, 
Martin? Alebo vás do otužovania 
niekto vtiahol?

Martin: Stiahol ma Marián. Nie, 
nie… (smiech), žartujem. To ja som 
mu povedal, že sa chcem k  nemu 
pridať. Celý rok 2016 som trénoval 

otužovanie a až potom som sa od-
hodlal. Mal som v  roku 2011 totiž 
vážny úraz. Bol som na tom zle. Až 
tak, že mi vtedy hrozilo ochrnu-
tie. Dva roky som sa dával doko-
py a  vtedy išlo všetko bokom, aj 
športy. Bolo to pre mňa psychicky 
strašne ťažké. Nemohol som nič ro-
biť, no športovania som sa nechcel 
vzdať. Po úraze som mohol iba plá-
vať. A takto som sa vlastne k začiat-
kom otužovania dostal.

Marián: Tak aby som to spres-
nil… Ja som ho nezlanáril, Maťo sa 
vnútil! (smiech) Zo začiatku som sa 
bál ho brať, lebo som vedel, že mal 
vážny úraz. Ale Maťo to nevzdá-
val, stále sa o  otužovanie zaujímal, 
otužoval doma a nakoniec sme do 
toho šli spolu.

Aký to bol pocit vojsť do ľado-
vo chladnej vody po prvýkrát?

Martin: Keď som prvýkrát vošiel 
do studenej vody, strašne mi bilo 
srdce. Nemal som strach z  chladu, 
ale to srdce… Bilo ako zvon! Bol 
som vystresovaný kvôli svojmu 
zdravotnému stavu a  čakal som, 
ako moje telo zareaguje. No dopad-
lo to dobre a  vďaka pravidelnému 
ochladzovaniu sa dnes cítim dobre.

Marián: Keď vojdeš do vody, 
musíš poriadne dýchať. Základ je 
dýchanie. Keď človek urobí ponor 
do zimnej vody, tak mu chlad stlačí 
hrudník. A telo dostane taký šok, že 
prvých 35 sekúnd nevie, kde je.

Ako sa pripravujete na vstup 
do vody? Ako začínate a ako pre-
bieha celý ponor?

Marián: Najčastejšie chodíme 
na rybník Zlatná. Ponor je celá po-
stupnosť krokov. Pred vstupom do 
vody najprv rozrežeme ľad a  pri-
pravíme našu ľadovú kocku. Keď 
to máme hotové, meriame teplotu 
vody a  pomaly sa prezlečieme. Po-
tom sa pripravujeme na vstup do 
vody. Znie to možno ako recept na 
varenie (smiech), ale je dôležité nič 
nevynechať, aby si človek zbytočne 
nevyrobil stresové situácie.

Martin: Na mieste sa vyzlečie-
me do trenírok, rozcvičíme sa a keď 
vstupujeme do vody, tak ani ne-
komunikujeme, už sa snažíme len 
dýchať. Najdôležitejšia je disciplína 
a  schopnosť prekonať sa. Vo vode 
ostávame maximálne tri až sedem 
minút.

Marián: Je to individuálne, koľko 
človek vydrží v  chlade. Niekto pár 
sekúnd, niekto jednu či dve minúty, 
iní aj sedem, osem minút. Videl som 
na ponoroch aj takých, ktorí vydržali 
dvadsať minút. Netreba nič prehá-
ňať. Dôležité je sledovať pocit, keď si 
prestaneš cítiť prsty na nohách a ru-
kách. Vtedy dáva telo jasný signál, že 
treba ísť čo najskôr von z vody. Kaž-
dý však ide do toho na vlastnú zod-
povednosť a  riziko. Po vynorení sa 
začneme obliekať a  zohrievať. Keď 
ťa trasie, najesť a  napiť sa teplého 
čaju je nemožné. Pamätám si však 
jeden ponor v Košiciach – neuveríte, 
no dvadsať minút som sa nemohol 
najesť gulášu, na ktorý som sa tešil. 
Do úst som trafil iba koláč.

Čo vás presvedčilo, že sa chce-
te otužovať? Je to výzva? Prečo sa 
chcete prekonávať?

Martin: Povedal by som, že je 
to také opustenie komfortnej zóny. 
Druhým dôvodom je zdravie. Chlad-
ná voda pomáha k zlepšeniu môjho 
zdravia, čo potvrdili aj lekárske vý-
sledky.

Marián: Ja to robím hlavne pre 
zdravie. Nepamätám si, kedy som 
bol naposledy chorý. Posilňujeme 

imunitný systém, dodáva nám to 
sebadôveru. A  ten pocit, keď vás 
prestane triasť od zimy, to sa nedá 
opísať. Ja to volám mrazivé teplo. Cí-
tim, ako keby sa mi kotúľal ježko po 
tele – pichá a je mi horúco.

Ako sa oficiálne voláte?
Marián: Voláme sa Kežmarskí 

otužilci a  fungujeme dva roky, te-
raz už vlastne tretí rok. Stránku na 
facebooku založil Dejvo Mikša a po-
mohol s  vytvorením loga. Sme pri-
bližne dvadsiati. Na ponory okrem 
nás chodia viacerí športovci. Minule 
sa k nám dokonca pridalo asi desať-
ročné dievča, neskôr ďalšie. Prišli sa 
pozrieť, ako otužovanie prebieha 
a jedna z nich si ponor aj vyskúšala.

Viem, že kluby otužilcov orga-
nizujú rôzne súťaže. Kde všade ste 
ich už absolvovali a aký máte naj-
väčší úspech?

Marián: Prvé kolo Slovenského 
pohára minulého roku bolo v  Ri-
mavskej Sobote na Kurinci  – Ze-
lená voda. Maťo skončil v  plávaní 
v  ľadovej vode na 50 metrov štvrtý. 
Len štyri stotiny ho delili od tretieho 
miesta a štrnásť stotín od striebornej 
priečky. V treťom kole v Šútove skon-
čil tretí.

Martin: Koncom januára som bol 
na Svetovom pohári v Slovinsku. Boli 
tam plavci z  Argentíny, Chile, a  to 
som si myslel, že akú ďalekú cestu 
som meral ja. Celkovo prišlo približ-
ne štyristo súťažiacich. V plávaní na 
25 metrov prsia som skončil tretí. Na 
druhý deň som vyhral voľný štýl na 
25 metrov a do Kežmarku som teda 
priniesol zlatú medailu. Popri sveto-
vej konkurencii, ktorá tam bola, to 
boli hlavne pre nepriaznivé počasie 
moje najťažšie preteky. Teším sa veľ-
mi, lebo som nedúfal, že dosiahnem 
takéto umiestnenie. Boli to moje 
prvé väčšie preteky a  som rád, že 
vyšli.

Blahoželáme k zlatej aj bronzo-
vej priečke, naozaj krásny úspech. 
Kde vám budeme môcť opäť držať 
palce a aké máte ďalšie plány?

Martin: Mojim hlavným cieľom 
sú majstrovstvá sveta. To bude de-
saťkrát ťažšie. Budú sa konať opäť 
v  Slovinsku. Začínam sa už pomaly 
pripravovať. Najdôležitejší je dobrý 
štart a dýchanie, no veľa robí aj psy-
chika. Bude to náročné. Do ďalších 
bojov pôjdem s  pokorou a  rešpek-
tom. Zuzana Šlosárová

Keď vás opantá mrazivé teplo

Kežmarskí otužilci.

Mínus sedemnásť stupňov, fujavica. Človek by nevystrčil ani nos z domu… No aj napriek tomu by ste 
v januárových mrazoch našli dvoch bláznivých otužilcov vysekávať dieru do ľadu na kežmarskom rybníku. 
Voda v tom čase mala teplotu sotva jeden stupeň Celzia. Mariána Novotného (66) a Martina Krajča (28) 
však v ich presvedčení nič nezastaví. Poznáte ich? Zoznámte sa, prosím, s Kežmarskými otužilcami. 
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Na základe pozvania partner-
ského poľského mesta Nowy Targ 
zorganizoval Klub slovenských tu-
ristov Zlatná Kežmarok v spoluprá-
ci s  mestom Kežmarok zájazd na 
jubilejný X. ročník pretekov v behu 
na lyžiach Podhaliansky beh Jána 
Pavla II., ktorý sa uskutočnil dňa 9. 
februára v Nowom Targu. Na prete-
koch sa zúčastnilo približne 1 000 
osôb zo štyroch štátov na tratiach 6, 
15 a 30 km. Mesto Kežmarok malo 
na tomto podujatí zastúpených 26 

pretekárov (14 mužov a  12 žien) 
a troch fanúšikov. Naši zástupcovia 
úspešne absolvovali trate 6 a 15 km 
za bezveterného, ale mierne chlad-
ného počasia. Prvých 6 pretekárov 
vo všetkých tratiach a kategóriách 
bolo ocenených, ale len poľskí pre-
tekári v rámci majstrovstiev Poľska.

Každý, kto tento beh absolvo-
val, dostal pamätnú medailu a dar-
ček spolu s  teplou stravou a  tom-
bolovým lístkom na  vylosovanie 
cien hlavného sponzora Salomon. Náš zástupca Peter Venerovský 

bol ocenený ako najstarší účast-
ník pretekov (81 rokov). Mesto 
Kežmarok dostalo od organizá-
torov pamätný diplom za účasť 
na tomto peknom podujatí. Pred 
vyhodnotením výsledkov pozdra-
vil účastníkov pretekov aj zástup-
ca primátora partnerského mesta 
Kežmarok Karol Gurka. Primátorovi 
mesta Nowy Targ odovzdal srdeč-
né pozvanie na podujatia, ktoré sa 
budú konať počas roka 2019 v Kež-

marku pri príležitosti jubilea - 750. 
výročia udelenia mestských práv.

Kežmarskí účastníci si aj touto 
cestou dovoľujú poďakovať part-
nerskému mestu Nowy Targ za po-
zvanie, Klubu slovenských turistov 
Zlatná Kežmarok za zorganizovanie 
tohto zájazdu, mestu Kežmarok za 
úhradu nákladov na autobusovú 
dopravu a prepravcovi Theiszovi za 
bezpečnú jazdu.

 
 Stanislav Škára

Kežmarskí bežci na lyžiach v Nowom Targu.

Kežmarskí bežci
v Novom Targu

Výsledky kežmarských zástupcov v prvej šestke:
Ženy-trať 6 km: Muži-trať 6 km: 

Kategória: Kategória:
6K3 (40 - 49 r.): 2. Eva Garstková 6M4 (50 - 59 r.): 3. Ján Levocký  
6K4 (50 - 59 r.): 6. Marta Vlachová 6M6 (70 a viac): 6. Igor Kučár
6K5 (60 - 69 r.): 2. Alžbeta Dudášová

3. Mária Kozáková
4. Vlasta Kovaříková

6K6 (70 a viac r.): 4. Kvetoslava Straková
6. Darina Pažáková

Do Popradu pricestovalo sto 
najlepších tanečníkov z celého 
Slovenska, súťažilo sa v ôsmich 
vekových kategóriách od dopo-
ludňajších hodín, súťaže vyvr-
cholili slávnostným galavečerom. 
No a ako zvyčajne na tie najvyššie 
priečky siahali aj domáci fortuňá-
ci, ktorých najlepší a najúspešnejší 
reprezentanti sú dlhodobo práve 
Kežmarčania.

Daniel Jurča s Emílou Scherfelo-
vou predviedli skvelý a vyrovnaný 
výkon v oboch disciplínach a obhá-
jili svoj minuloročný bronz. Daniel 
je doma v  Ostrave, Kežmarčanka 
Emília študuje v  Prahe, a  aj keď je 
ich logistika veľmi náročná, všetko 
zvládajú bravúrne. Strieborné me-

daily a titul vicemajstrov Slovenska 
si takisto ako v roku 2018 vybojova-
li Dušan Gruľa s Giadou Cragnolini. 
Veľmi silný štandard, v ktorom pat-

ria medzi šesťdesiatku najlepších 
párov na svete, im vyniesol aj prvé 
miesto, v  súčte s  latinskou časťou 
to však bolo striebro. Giada, pochá-

dzajúca z  okolia talianskeho Udi-
ne, reprezentuje s  Kežmarčanom 
Dušanom už piaty rok Slovensko. 
Sympatie publika však boli počas 
celého finále jednoznačne na stra-
ne oboch domácich fortuňáckych 
párov a diváci v  hale dali jasne 
najavo, kto bol ich víťazom tohto 
úžasného večera.

Krásnym, výnimočným a  určite 
nezabudnuteľným bol galavečer 
tentoraz ešte z  jedného dôvo-
du. Organizátori totiž nachystali 
pre všetkých v  hale koncert divy 
slovenskej pop music Dary Rolins. 
Dara, ktorá spievala v  dvoch blo-
koch viac ako 45 minút, pripravila 
spolu so svojimi dvoma tanečníč-
kami jedno úžasné srdečné pred-
stavenie, ktoré nenechalo chlad-
ným snáď nikoho z  prítomných, 
či už mladých, alebo tých skôr na-
rodených. Zaspievala nové i  staré 
hity, diváci sa tak striedavo cítili ako 
na popovom koncerte či v rozpráv-
ke... Fortuňáci jednoducho zasa raz 
Popradu dokázali, že to z každého 
uhla pohľadu vedia na výbornú.

 Peter Pastorek, 
 prezident TC Fortuna

Kežmarčania s medailami z majstrovstiev
Slovenska v tanečnom športe

Na stupňoch víťazov mali zastúpenie aj reprezentanti Kežmarku.

V sobotu 2. februára sa opäť po dvoch rokoch konali v popradskej Aréne 
pod organizátorskou taktovkou Tanečného centra Fortuna Poprad majstrov-
stvá Slovenska v tanečnom športe, tentoraz v disciplíne desiatich tancov.
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V  sobotu 2. februára sa hokejisti predstavili 
na ľade B -tímu Liptovského Mikuláša. Napriek 
tomu, že Liptáci viedli 4:0 aj 5:1, predovšetkým 
tretia tretina patrila Kežmarčanom, a tí nakoniec 
zvíťazili 8:7.

Hneď v nasledujúci deň sa Kežmarčania pred-
stavili na domácom ľade proti tomu istému sú-
perovi. Až v polovici prvej tretiny mohol otvoriť 
skóre domáci Pisarčík a  na druhej strane sa ne-
presadil Fiala. V závere prvej časti hry sa už skóre 
menilo, Kežmarčanov poslal do vedenia Kopkáš.

Prvých päť minút druhej tretiny patrilo hos-
ťom, ktorí svoju prevahu pretavili do dvoch gó-
lov a v polovici stretnutia zvyšoval už na 3:1 pre 
hostí Fiala. Netrvalo však dlho a o päť minút bolo 
zásluhou Ištocyho a Teplického vyrovnané – 3:3. 
Gólostroj v zápase pokračoval, hosťujúci Pavlovič 
upravil na 3:4, no niekoľko sekúnd pred koncom 
vyrovnal na 4:4 Teplický.

Úvod poslednej časti hry patril opäť hosťom. 
Tí sa gólmi Škáchu a  Ševčíka opäť dostali do 
dvojgólového vedenia. Domáci však neskladali 
zbrane a dvojgólové manko opäť stiahli, tentoraz 
prekonali brankára hostí Pisarčík a  Ištocy. Netr-
valo však dlho a Liptáci v zápase opäť viedli, gól 
na 6:7 strelil Fiala. Ani to však nebol koniec. V 55. 
minúte zavŕšil svoj hetrik Jozef Ištocy. V samostat-
ných nájazdoch sa viac darilo domácim, rozhodu-
júci nájazd premenil Bukovina.

Domáci Kežmarčania tak ukončili sezónu 
dvoma víťazstvami v  pomere 7:6 a  8:7 po sa-
mostatných nájazdoch a  skončili na konečnom 
7. mieste skupiny B.

V produktivite dominoval Ištocy
Kežmarskí rytieri odohrali počas sezóny 

18 duelov. V  nich zaznamenali štyri víťazstvá 

v riadnom hracom čase, dve víťazstvá po predĺže-
ní, resp. po samostatných nájazdoch a 12 prehier.

Najproduktívnejším hráčom a  aj najlepším 
strelcom Kežmarku bol útočník Jozef Ištocy. V 17 
zápasoch strelil 14 gólov a pridal ku nim aj 7 asis-
tencií. Najviac asistencií nazbieral Lukáš Svitana 
(8) a najtrestanejším hráčom bol Emil Kramár so 
68 trestnými minútami. Lorant Paugsch

Kežmarskí rytieri zakončili sezónu dvoma víťazstvami

Seniorský tím MHK Kežmarok odohral počas prvého februárového 
víkendu svoje posledné zápasy v tejto sezóne v II. hokejovej lige.

Arena Kežmarok bude 16. marca dejis-
kom Zápasu hviezd II. hokejovej ligy, v kto-
rom sa predstavia aj traja Kežmarčania.

Aj keď kežmarskí rytieri odohrali svoje po-
sledné zápasy začiatkom februára, na záver 
hokejovej sezóny ich čaká ešte jeden hokejo-
vý bonbónik – Zápas hviezd II. hokejovej ligy 
medzi výbermi východnej a západnej skupiny.

V tíme východu sa predstavia aj traja hrá-
či MHK Kežmarok – útočníci Jozef Ištocy a Li-
bor Teplický a obranca Emil Kramár. 

Sledujte facebookovú stránky MHK Kežma-
rok a  mesta Kežmarok, kde vám prinesieme 
aktuálne informácie o pripravovanom zápase.

Predpokladaná zostava východnej sku-
piny: Karol Križan (Rimavská Sobota), Roman 
Dzúr (Bardejov) – Rastislav Matuška (Rimavská 
Sobota), Daniel Hreha (Bardejov), Michal Ko-
tyšák (Gelnica), Michal Triščík (Sabinov), Emil 
Kramár (Kežmarok), Samuel Danko (Liptovský 
Mikuláš), Buguslav Rapala, Kamil Olearczyk 
(obaja Sanok) – Matúš Leskovjanský (Bar-

dejov), Artem Dmitriev, Michal Šagát (obaja 
Rimavská Sobota), Marko Ferenc (Sabinov), 
Tomáš Leščišin (Bardejov), Daniel Bacúr, Miro-
slav Matejka (obaja Liptovský Mikuláš), Jozef 
Ištocy (Kežmarok), Dominik Laškody (Gelni-
ca), Libor Teplický (Kežmarok), Martin Segľa 
(Sabinov), Peter Gross (Gelnica).

Predpokladaná zostava západnej sku-
piny: Andrej Beliansky (Partizánske), Andrej 
Pračko (Prievidza) – Filil Kuzma, Ivan Kohút 
(obaja Levice), Igor Bátora (Prievidza), Lukáš 
Cvejn (Partizánske), Radim Vintr (Bratislava), 
Patrik Augustín (Púchov), Peter Záviš (Seni-
ca), Peter Hanušiak (Dolný Kubín) – Dominik 
Novák (Levice), Jakub Pšurný, František Zú-
bek (obaja Púchov), Libor Káčer (Partizánske), 
Marek Mendel (Prievidza), Šimon Peniaška 
(Partizánske), Radovan Znak, Michael Šmálik 
(obaja Brezno), Lukáš Dolinajec (Senica), Pavol 
Hajduk (Bratislava), Erik Uhliar (Prievidza), Do-
minik Záň (Dolný Kubín)

 Lorant Paugsch

Hviezdy II. hokejovej ligy
sa predstavia v Kežmarku
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inzercia, spomienky

Spomienky

PF18005

Po predložení tohto 

kupónu získate zľavu  

na celý sortiment 7%

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

Staráme sa o Vaše zdravie ...

Riadková inzercia
•  Psychotesty – vodiči a  zbrane. Odborné 

poradenstvo – zadržaný vodičský preukaz 
za alkohol. Kontakt: Mgr. Birčáková, 0911 
351 341, www.autoZbrane.sk. RF18009

•  Výkup parožia, tel. č. 0904 834 937.
 RO18012

•  Predám kočík pre dvojičky zn. Baby Jogger 
City Mini GT. Čierne vaničky, sivá športová 
časť, pláštenky, nánožníky, taška. Cena do-
hodou. Kontakt: 0918 545 515 RO19001

Odišla si tíško, ako odchádza 
deň. Milovali sme Ťa a Ty si milova-
la nás. Tá láska v našich srdciach sa 
nikdy nevytratí. 

Dňa 2. marca uplynul rok, keď 
od nás navždy odišla Zuzana Uvirová, rod. Dlu-
gošová. 

Spomíname s láskou.

Dňa 14. marca uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustil náš tatko 
Eduard Rímsky.

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

S láskou spomínajú mama, manželka a deti. 

Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky 
v našich srdciach navždy zostávajú.

Dňa 24. februára sme si pripo-
menuli prvé výročie, kedy odišiel 
do večnosti náš milovaný otecko, 
dedko a pradedko Štefan Kocúr. 

Spomínajú deti a súrodenci s ro-
dinami. 

Dňa 3. marca uplynú 2 roky, odkedy nás opus-
til náš milovaný manžel, otec, sta-
rý otec Martin Oravec. Tí, ktorí ste 
ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. 

Spomínajú manželka a  synovia 
s rodinami.

Dňa 12. marca uplynie 20 rokov odkedy nás 
opustil náš milovaný manžel, otec, 
dedo Ján Pavličko. 

S láskou a úctou na neho spomí-
na ostatná smútiaca rodina.

Odišiel si tíško ako odchádza deň 
a v našich srdciach zostáva
spomienka len. 
Milovali sme ťa, ty si miloval nás, 
tu lásku v našich srdciach nezničí ani čas. 
Dňa 18. januára uplynul jeden rok, odkedy 

navždy dotĺklo milujúce srdce nášho manžela, 

otca, dedka Martina Šilona.
S  láskou spomína manželka, 

dcéry Zlaťa a Jana, syn Martin s ro-
dinami.

Pred rokom dotĺklo tvoje srdce,
tvoje stopy zavial sneh a vysušilo slnko.
Jedna stopa však ostala navždy.
Navždy v našich srdciach.
Dňa 24. februára sme si pripomenuli 1. výročie 

úmrtia Ľubomíra Jasovského.
S  láskou na neho spomína mi-

lujúca manželka Lýdia, dcéra Rad-
ka, brat Igor s  manželkou Alenkou, 
svokrovci Mária a František Kovalčík 
a synovci Radovan a Richard s rodi-

nami.  

V tvojich očiach žiarila láska a dobrota, 
budeš nám chýbať do konca života. 
Hoci si odišiel, žiješ stále,
lebo neumiera ten,
na koho s láskou spomíname.
Dňa 17. marca si pripomenieme 3. výročie, čo 

nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 
dedko, svokor Ladislav Brutovský.

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

15. februára sme si pripomenuli 35 rokov, čo 
nás navždy opustil manžel, otec, dedo a pradedo 
Štefan Škovran.

S  láskou si spomína syn Peter, 
dcéra s  rodinou, vnúčatá, pravnú-
čatá a  celá ostatná smútiaca rodi-
na.

Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať,
s láskou a úctou na Teba spomínať,
a pokojný spánok Ti priať.

Dňa 5. februára uplynulo 5 ro-
kov, čo nás navždy opustila naša 
drahá mamka, babka a  sestra 
Mária Burkovičová.

S láskou a úctou spomína smú-
tiaca rodina.

Dňa 1. apríla uplynie 25 rokov od úmrtia mo-
jej drahej mamy Heleny Mlákovej. 
Čas ubieha, zastaviť sa nedá. Na 
oltár pred Pánom prosbu kladiem 
a  pokoj pre Teba, mama, vrúcne 
prosím. Za Tvoje modlitby, prácu, 

lásku, obetavosť, nech Ti Otec nebeský udelí več-
nú radosť. 

Spomína dcéra Irena s  blízkou rodinou. Ďaku-
jem!

Dňa 20. februára uplynulo 
9 rokov, čo nás opustila naša milo-
vaná mama, babka, sestra a svokra 
Helena Balášová. 

Kto ste ju poznali, venujte jej, 
prosím, tichú spomienku. S  láskou spomínajú syn 
Karol s rodinou a dcéra Elena s rodinou.

Srdečne ďakujeme Gei Nálepkovej za všet-
ky tie roky, ktoré nám venovala pri cvičení 
Gearytmiky. Ďakujeme za všetky krásne chvíle 
prichutené tvojim úsmevom a výborne pripra-
vené hodiny podfarbené hudbou. Cviky boli 
pripravené, tak aby ich zvládali všetky veko-
vé kategórie. Za tie roky strávené v telocvični 
vznikli medzi nami silné citové putá. Pre zdra-
votné problémy sme chodili cvičiť už menej, 
ale ty si statočne cvičila ďalej. Geja, ďakujeme 
v mene nás všetkých a prajeme ti veľa zdravia, 
pohody a nech ťa tvoj elán a úsmev neopúšťa-
jú. Viera Valčáková

 Lýdia Forbergerová

Ďakujeme všetkým blízkym a  známym, 
ktorí sa 30. januára 2019 prišli rozlúčiť s na-
šim manželom, otcom, synom a bratom Do-
minikom Slovíkom.

Chceme vyjadriť úprimné poďakova-
nie za prístup a  starostlivosť primárovi 
MUDr. Serhiy Rakovi a personálu OAIM ako 
aj primárovi MUDr.  Petrovi Bártovi a  perso-
nálu ODCH Nemocnice Dr. Vojtecha Alexan-
dra v Kežmarku. Rodina Slovíková

POĎAKOVANIE

Chcem sa poďakovať pánovi Randusovi 
a údržbe mesta Kežmarok za rýchlu a kva-
litne prevedenú prácu v klube dôchodcov.

 Alžbeta Vaverčáková,
 Klub dôchodcov v Kežmarku

POĎAKOVANIE

POĎAKOVANIE
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V prvej časti s názvom Nenávisť 
a krvavá prísaha sme sa dozvede-
li o  chlapoch potužených vínom. 
A  práve do  krčmy na Mýte vbehli 
cez pootvorené dvere biely psík 
a  biele mačiatko, aby sa ohriali 
v predvianočné popoludnie. Buja-
rosť pijanov zosnovala diabolský 
plán. Roztomilé biele guľôčky vlo-
žili do vreca, previazali ho reťazou 
a  hodili z  kamenného mosta do 
rieky Poprad.

Deväťročný Jozef počul príšer-
ný lomoz reťazí a o chvíľu zachránil 
nevinné životy. Napriek obavám 
priniesol bieleho psíka a biele ma-
čiatko domov.

Len niekoľko náhod zabránilo, 
aby mama neodhalila tajomstvo. 
Jozefova staršia sestra Ilona vy-
konala krvavú prísahu. Pichnutím 
špendlíka do prstov chcela zabez-
pečiť mlčanlivosť. Avšak túžba naj-
mladšej Anny podeliť sa o  tajom-
stvo bola väčšia než prísaha. Biele 
stvorenia mohol zachrániť už len 
zázrak…

Matky milujú svoje deti rov-
nako, napriek tomu najväčšiu 
pozornosť venujú najmladšej ra-
tolesti. Iste preto pani domu zo-
špúlila pery,  pofúkala drobný pr-
štek a niečo pošepla nezbedníčke. 
Prekvapená Anna však nechápala, 
prečo jej mama hovorila o  trieske 
z podlahy v jej prste…

Pravdou je, že deti sa nerady 
vzdávajú a  vždy chcú dosiahnuť 
svoje. Klebetný jazýček v tom mo-
mente začal prezrádzať to, čo malo 
zostať utajené. „Tu pod posteľou…“ 
Do toho sa pridal rázny hlas otca, 
ktorý naliehavo volal k sebe man-
želku. Tá pri odchode z  izby ešte 
dala Anne za pravdu. „Áno, chro-
báčik, istotne pod posteľou bola 
trieska, ktorá ťa pichla…“

Ani ten najmlsnejší zemiako-

vý cukor nemohol byť sladší, než 
vyrieknuté slová rozplývajúce 
sa v  ušiach strážcov tajomstva. 
V  predvianočnom zhone bolo 
pochopiteľné, že si mama spojila 
drobnú ranku s  hrou na drevenej 
podlahe, odkiaľ sa vpichla triesoč-
ka do Anninho prstu. Prečo však 
otec tak naliehal na manželku?

Stalo sa nešťastie, a  to hneď 
dvojité! Sused, o  ktorom bolo 
známe, že jeho ústa nedali život 
žiadnej skvostnej myšlienke, avšak 
mnohým takým myšlienkam život 
vzali, vydýchol naposledy. Stalo sa 
to na prahu jeho vlastného domu, 
keď sa vracal z  krčmy. Za rovnako 

podivných okolností skonal i  jeho 
najlepší kamarát. Oboch našli naj-
bližší na priedomí, keď sa šli po-
zrieť, čo spôsobuje hrôzostrašný 
lomoz reťazí. Rozdiel bol len v  ich 
posledných slovách. Prvý spome-
nul bieleho psa a druhý… Gazdiná 
až zhíkla hrôzou. Koľké nešťastie 
priniesol večer pred Vianocami!

Zvesť o  dvoch nešťastníkoch 
zastrel sviatočný deň. Jozef s  Ilo-
nou vstali skôr než obvykle. Na-
rýchlo zhltli chlebík namazaný 
šípkovým lekvárom, no mlieko 
nevypili. Prepašovali ho pre utajo-
vaný poklad pod posteľou.

Na Štedrý deň ráno deti, ktoré 
už vedeli čítať, leteli k  stromom 
v  neďalekej škôlke. Pod nimi 
i  na spodných vetvičkách hľa-
dali hniezda so  svojím menom. 
V  hniezdach nachádzali fantastic-
ké darčeky a rôzne maškrty. Snehu 
nebolo, zato radosti na rozdávanie. 
Len Ilona s  Jozefom a od kamará-
tov akosi rýchlo vytratili a  upaľo-
vali domov. Bolo im jasné, že žalo-
baba Anna ostala s bielym psíkom 
a bielym mačiatkom sama.

Štupeľ dokonale predstieral 
spánok až do momentu buchnutia 
vchodových dverí. To sa už bie-
le kĺbka kŕmili mliekom a  Annin 

malý mozog spriadal veľký plán. 
Sviatočný deň si žiadal sviatočný 
odev. Rozhodla sa preto, že živé 
hračky oblečie. Okolo krku im uvia-
zala svoje stužky do vlasov. A aby 
toho nebolo málo, ovinula biele 
telíčka onucami tak, že im ani laby 
nebolo vidieť. V tomto smere Anna 
opäť ukázala svoju šikovnosť. Plné 
brušká a  znemožnený akýkoľvek 
pohyb zvieracích maznáčikov na-
čisto uspali. Prebudila sa však An-
nina túžba podeliť sa o  tajomstvo 
s dospelákmi…

Ako strela priletela do kuchy-
ne so  živými bábikami na rukách. 

Ruky dobrotivej matky boli v  tom 
čase zamestnané krájaním ostrého 
cesnaku. Zaslzenými očami pozre-
la na svojho anjelika a  pochválila 
jej nové handrové bábiky. Iste boli 
nájdené v hniezdach, pomyslela si 
mama.

Jozef s  Ilonou skameneli. 
Po príchode domov sa im naskytol 
šokujúci pohľad. Ich malá sestra 
niesla bieleho psíka a biele mačiat-
ko z kuchyne. Až v izbe bolo jasné, 
že tajomstvo je stále utajené. Via-
noce sú zázračné! A  okrem toho 
sa v  hniezdach objavujú darčeky. 
To už Jozef ukazoval novú pílku 
na drevo. Ilonu nesmierne potešil 
dlhý šál, no to ani zďaleka nebolo 
všetko. Hniezda ukrývali aj kandi-
zované ovocie a  skutočný poma-
ranč!

Žalobabu však zaujímalo niečo 
iné. Brblala si popod nos pri vyslo-
bodzovaní bielych anjelikov z onu-
cového zovretia. Vyzeralo to, akoby 
sa s chlpáčmi rozprávala. Zvolaním 
„ó, istenem“ strhla na seba pozor-
nosť.

Anna jachtala, ako si biely psík 
a biele mačiatko nažívali v Dlhom 
lese až do dňa, keď ich obydlie 
zachvátil požiar. Potom sa potulo-
vali krajom a  došli k Mýtu. Citom 
pohnuté srdce viazalo Jozefa k slo-
vu. Toto mohla tárajka vedieť len 
od neho, alebo zo zvieracích úst. 
Sám nikomu o Mýte nevravel, teda 
uveril sestre a  dorozprával, čo na-
sledovalo.

Od slov nebolo ďaleko k činom. 
Po porade padlo rozhodnutie. 
Jozef pre biele stvorenia vyhotoví 
príbytok z  dreva a  Ilona doň ušije 
hrejivú podušku.

Niekoľko nasledujúcich dní 
trvali utajené prípravy, no začiatok 
prác preťal bolestný výkrik, ktorý 
zmaril všetky nádeje na uchovanie 
tajomstva…

PS: Čo sa stalo? Prečo Jozef kri-
čal bolesťou? O  tom si povieme 
nabudúce v  tretej časti s  názvom 
Beznádej a začiatok konca.

 
 Jaroslav Šleboda – JADRO

O bielom psíkovi a bielom mačiatku
Časť druhá: Štedrý deň a tajomstvo nad tajomstvami
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Hlavné námestie 64, 060 01 Kežmarok
tel./fax: 052 449 21 35, e-mail: info@kezmarok.sk
www.kezmarok.sk

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

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

MESTO KEŽMAROK
P R O G R A M

2 0 1 9

V ý s t a v a  p o t r v á  o d  1 - 2 9  m a r c a  2 0 1 9

Organizátor 
 spoluorganizátor :

Stredná umelecká škola Kezmarok

Mestské kultúrne stredisko Kezmarok

 Vás pozýva

 na výstavu výtvarných

 a fotografických prác

VÝSTAVY
1. 3. až 29. 3.

Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 46

MOJE (NE)ISTOTY
Otvorená v pracovné dni
od 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 h

MAREC
5. 3.
utorok
15.00 h

Mestské kultúrne stredisko

PREZENTÁCIA NOVEJ KNIHY O KEŽMARKU
Kežmarok – história a tradície

16. 3.
sobota
o 10.00 h štart
na námestí

Šport pre všetkých, o. z. 
Registrácia na: www.pretekaj.sk/sk/podujatia/krt2019

BEH K HUBERTOVI – KEŽMAROK RUNNING TOUR 2019
Prvý zo série troch originálnych behov. Odmenou pre účastníkov je unikátna séria medailí, ktorú si účastníci behu vyskladajú. 
Venované 750. výročiu udelenia mestských práv Kežmarku.

20. 3.
streda
19.00 h

Mestské kultúrne stredisko

KLIMAKTÉRIUM... A ČO?
Trefné bonmoty, postrehy zo života. Zábava a relax v podobe postáv, ktoré sú také isté, ako ste vy! Jednoducho: 
Túto komédiu s pesničkami musíš vidieť! Hrajú: Zuzana Kocúriková / Zuzana Tlučková, Gizka Oňová, Katarína Brychtová / 
Daniela Kuffelová, Zuzana Vačková / Jeannete Švoňavská, Jana Valocká.

28. 3.
štvrtok
16.00 h

Mestské kultúrne stredisko

DEŇ UČITEĽOV
Kultúrny program pri príležitosti dňa učiteľov

31. 3.
nedeľa
16.00 h

Mestské kultúrne stredisko

PACI PAC - DEŤOM
Predstavia vám nové CD, obohatený program a posily v kapele. A opäť majú pre každého detského návštevníka pripravený 
zdravý darček - ochutené mliečko Brejky! Už sa na vás tešia, milí kamaráti.
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na 

uvedenie knihy 
Kežmarok – história a tradície 

spojenej s autogramiádou

a prezentačných videospotov 
Kežmarok – mesto remesiel a Kežmarok – mesto pamiatok

Termín a miesto konania: 

5. marca 2019 o 15.00

v Mestskom kultúrnom a spoločenskom stredisku  
v Kežmarku, Starý trh 47

Podujatie sa realizuje v rámci mikroprojektu s názvom:  
„Putovanie po stopách histórie, kultúry a tradície poľsko-slovenského pohraničia Nový Targ - Kežmarok“,  

číslo projektu: INT/ET/TAT/1/II/B/0130, spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  
a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. 

POZÝVAME VÁS


