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Mesiac lesov – Odpadky
nepatria do lesa

Stromy a  lesy boli 
súčasťou života člo-
veka už odpradávna. 
Svoje obydlia sústre-
ďovali v blízkosti lesov, 
pričom stromy využí-
vali pre ich úžitkovú 

hodnotu, ako zdroj dreva či plodov. Okrem 
týchto praktických hodnôt boli stromy 
vždy vnímané aj ako vzácne nadprirodze-
né bytosti, ako symbol dlhovekosti, sily 
alebo ako mystický symbol. S  plynutím 
doby sa menil aj vzťah človeka ku stro-
mom. Stromy sú však pre človeka nes-
mierne dôležité. Priaznivo ovplyvňujú ko-
lobeh vody, kvalitu ovzdušia a prostredia, 
znižujú prašnosť, choroboplodné zárodky 
a hluk, čo sú významné javy aj v urbanizo-
vanom prostredí. V  súčasnosti je pohľad 
na stromy ovplyvnený najmä praktickým 
či ekonomickým myslením. Vo vzťahu 
k prírode chýba osveta, ktorá by viedla ku 
komplexnému chápaniu vzťahu človeka 
k  životnému prostrediu. Chýba záujem 
ľudí o  zachovanie spoločného dedičstva 
pre nasledujúce generácie a  v  neposled-
nom rade chýbajú informácie ktoré by for-
movali mozaiku vzťahov medzi človekom 
a prírodou. Hlavne teraz na jar, po roztope-
ní snehu príroda nastavila ľuďom nepekné 
zrkadlo. V tráve, kríkoch aj na stromoch je 
množstvo odpadu.

Ľudia by sa mali zamyslieť a pouvažovať 
najmä nad časom rozkladu jednotlivých 
predmetov vo voľnej prírode a  uvedomiť 
si tak negatívny dopad odpadkov v  prí-
rode na jej deštrukciu. Sú odpadky, ktoré 
sa rozložia za niekoľko dní, napr. ohryzok 
jablka 7–20 dní, noviny a časopisy 2–5 me-
siacov. Sú ale odpadky, ktoré dlhodobo 
ničia prírodu: batéria 260 rokov, pneumati-
ka z automobilu 265 rokov, koža 50 rokov, 
sklo 4000 rokov, polystyrén nikdy. Koľko 
generácií odpad ohrozí? Stane sa, že od-
pad obsahuje toxické a životu nebezpečné 
chemikálie, ťažké kovy, ktoré kontaminujú 
pôdu a podzemné vody. Odpadkami ško-
díme nielen sebe, ale aj prirodzeným oby-
vateľom lesa - zvieratám, vtáctvu, hmyzu, 
ktorých môžu ostré predmety zraniť prí-
padne usmrtiť. Sklo môže za slnečného 
počasia pôsobiť ako lupa a vznikne požiar. 
Každý z  nás môže prírode pomáhať. Ak 
každý z nás urobí malú zmenu vo svojich 
návykoch, úspech je zaručený.

 Marek Šutý
 Oddelenie územného plánu, životného 

 prostredia a stavebného poriadku

PF18002

Obyvatelia bytoviek na sídlisku Juh, ktorými 
prechádzala hranica katastra si mohli od júna 
minulého roka prepisovať a  odkupovať svo-
je byty. Dnes je na niektorých parcelách daná 
plomba a až po súdnom konaní bude stanovené, 
na akom katastrálnom území sa budú nachádzať.

V  roku 1992, kedy došlo k  odčleneniu Ľubi-
ce od Kežmarku bola podpísaná dohoda, ktorá 
hovorí o  tom, že sídlisko Juh bude kežmarské 
a  obec Ľubica dostane rovnakú časť územia 
z kežmarského katastra. Napriek uzneseniu vlády 
Slovenskej republiky a  niekoľkým referendám, 
v ktorom sa obyvatelia sídliska vyjadrili, že chcú 
byť Kežmarčanmi sa spor dostal opäť takmer na 
začiatok.

Obec Ľubica totiž podala správnu žalobu pro-
ti zmene katastrálnej hranice a zároveň návrh na 

priznanie jej odkladného účinku. „Obec navyše 
uviedla, že mesto Kežmarok nie je účastníkom 
konania. Krajský súd nás však ku konaniu pribral 
a ku predmetnej veci sme sa už vyjadrili. Stojíme 
si za tým, že rozhodnutie z minulého roka bolo 
správne a v súlade so zákonom potvrdené šetre-
ním okresnej aj krajskej prokuratúry,“ skonštato-
val primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák.

V polovici februára však Krajský súd v Prešove 
priznal žalobe podanej obcou Ľubica odklad-
ný účinok, a  tak bola na niektoré parcely daná 
plomba. Znamená to, že zápisy do katastra ne-

hnuteľností z  dôvodu zmeny hranice katastrál-
neho územia budú odložené až do právoplat-
ného skončenia nového súdneho sporu. Týka sa 
to však len piatich listov vlastníctva a dvanástich 
vlastníkov, ktorí sú v spore zahrnutí.

„Je pre nás nevysvetliteľné, prečo k danému 
rozhodnutiu došlo a  prečo len na niektorých 
pozemkoch. Taktiež nevieme, prečo obec Ľubica 
chcela, aby sme sa nemohli vyjadriť k  danému 
sporu. Zástupcovia obce argumentovali, že zme-
nou katastrálneho územia boli  obmedzené jej 
vlastnícke práva. K  žiadnemu obmedzeniu však 
nedošlo,“ vysvetlil primátor.

Názory mesta a obce sú odlišné
K  opätovnému otvoreniu sporu sa vyjadril 

aj starosta Ľubice Ján Kapolka. „V minulom roku, 

kedy došlo ku zmene katastrálnej hranice sme 
povedali, že sa budeme brániť všetkými pro-
striedkami. Dali sme to na krajský súd a čakáme 
na rozhodnutie. Okresná a  krajská prokuratúra 
rozhodla tak, že je všetko v poriadku. S tým sme 
sa nestotožnili. Vlastníctvo ostalo tak, ako je. To 
znamená, vlastnícke práva ostali zachované, ale 
nie je to také jednoduché,“ povedal starosta.

Ak by došlo ku zrušeniu rozhodnutia z minu-
lého roka, situácia by sa vrátila do stavu nerozde-
lenia územia, kedy mali niektorí obyvatelia sídlis-

V spore Kežmarku s Ľubicou
sú rukojemníkmi opäť občania

Po 27 rokoch sa mestu Kežmarok v máji minulého roka po-
darilo vyriešiť problém sporného územia na sídlisku Juh. 
Riešenie sa však nepáčilo obci Ľubica, ktorá voči tomu pod-
nikla právne kroky napriek tomu, že zmenou katastrálnej 
hranice došlo k naplneniu dohody aj vôle občanov.

 pokračovanie na str. 4

Žalobou obce Ľubica proti zápisu v katastri sa spor o časť sídliska Juh opäť obnovil.
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ka Juh kuchyňu v Ľubici a obývačku 
v Kežmarku. Obec Ľubica však zme-
nou katastrálneho územia neprišla 
ani o  jeden meter štvorcový, no 
napriek tomu je spor opäť otvorený.

„Ak ide obci Ľubica o občanov, tí 
sa za 27 rokov vyjadrili jasne. Počas 
trvania sporu sa ani jeden občan 
nezapísal do obce Ľubica, všetci 
ostali Kežmarčanmi a  prejavili tak 
svoju vôľu. Ak by bola obcou Ľubi-
ca dodržaná dohoda z  roku 1992, 
celý spor by neexistoval. Žiaľ, obec 
dohodu nedodržala v  časti týkajú-
cej sa zámeny katastrálnych území 
a  začala si nárokovať časť územia 
sídliska. Zákony a  rozhodnutia by 
mali byť tvorené pre ľudí, no v tom-
to spore sú rukojemníkmi, keďže 
celá situácia má vplyv na ich kaž-
dodenné fungovanie a  ich budúc-
nosť,“ povedal primátor.

Starosta Ľubice si však myslí nie-
čo iné a stotožňuje sa s tým, že súdy 
môžu rozhodnúť bez toho, aby 
s  tým občania súhlasili. „Na tom je 
založené právo. Nie všetko záleží na 
mne a na občanovi. Na to sú iné zá-
kony a iné inštitúcie. Ide, pravdaže, 
aj o podielové dane. Občania nie sú 
rukojemníkmi, s  tým problém ne-
vidím. Z  histórie vieme, že územie 
bolo vždy ľubické. Bol to iba jed-
nostranný akt. Nechcem presvied-
čať občanov, či majú byť Kežmar-

čania alebo Ľubičania. Počkáme si 
na verdikt súdu. Ak spor vyhráme, 
budú sa musieť prehlásiť na trvalý 
pobyt do Ľubice,“ vysvetlil Kapolka.

Celá kauza sa dotýka nielen ob-
čanov sporného územia, ale aj celé-
ho sídliska Juh. Mesto Kežmarok je 
pripravené okamžite po vyriešení 
sporov investovať do sídliska a jeho 

infraštruktúry, aby sa situácia pre 
obyvateľov okamžite zmenila k lep-
šiemu.

Rovnako to vníma aj Eleonóra 
Levická, poslankyňa mestského za-
stupiteľstva v Kežmarku, ktorá bola 
v  minulosti aj členkou komisie pre 
tento spor. Aj ona vie, že sídlisko 
potrebuje revitalizáciu.

„Opäť sa stávame rukojemníkmi 
mocenských záujmov a  súdov na-
miesto toho, aby sme pracovali na 
rozvoji územia. Sídlisko Sever pre-
chádza rekonštrukciou a to isté sme 
chceli aj na Juhu. Ale za súčasného 
stavu to nie je možné. Celé sídlisko 
a  jeho obyvatelia si to však zaslú-
žia,“ povedala.

Podľa nej sa mesto Kežmarok 
nikdy nesprávalo mocensky, práve 
naopak. Vždy chcelo zámenu po-
zemkov, prípadne doplatiť bonitu 
pôdy.

Dlhoročný spor nerieši
ani dohoda o vysporiadaní
„Obec Ľubica chcela raz mest-

ský úrad, inokedy zas náš hrad. Zdá 
sa mi to nekorektné. Ak niekomu 
záleží na občanovi, mal by pristú-
piť na nejakú dohodu. Ľubici sme 
nikdy nechceli poškodiť a  vždy 
sme brali do úvahy dohodu z roku 
1992,“ dodala Levická.

Dokument, ktorý podpísali 
poslanci vtedajšej mestskej časti 
Ľubica a v ktorom sa píše, že „úze-
mie zastavané časťou sídliska Juh 
bude predmetom výmennej zmlu-
vy a  mesto Kežmarok odovzdá 
územie svojho katastra v  pomere 
1:1 s doplatením rozdielu za bonitu 
pôdy“ vníma Kapolka negatívne, 
keďže tvrdí, že ak by bola naplne-
ná tak, ako mala, dnes by sa tento 
problém už neriešil. Spor o územie 
trvá už takmer 27 rokov, no podľa 
Levickej mesto ani jeho zástupco-
via nebudú čakať so založenými 
rukami, aby niekto rozhodol „o nás 
bez nás“.

„Sú to vážne problémy našich 
občanov, ktorých na spornom úze-
mí býva viac než 3 a pol tisíc. Keďže 
sme účastníkom konania, vyvinie-
me maximálne úsilie a  urobíme 
všetko pre to, aby sme obhájili už 
dané vyriešenie územia v prospech 
občanov nášho mesta,“ uzavrel 
primátor mesta Kežmarok Ján Fe-
renčák.

 
 Lorant Paugsch

dokončenie zo str. 3

Obec Ľubica bola aj v  minu-
losti samostatným samospráv-
nym celkom. O  jej pričlenení 
k  mestu Kežmarok sa začalo 
aktívne hovoriť v  roku 1973. Už 
v lete toho istého roku sa usku-
točnili dve verejné schôdze 
občanov, ktorí súhlasili s  pri-
členením obce ku Kežmarku. 
O niekoľko dní neskôr s tým sú-
hlasili aj zástupcovia obce. Od 1. 
januára 1974 sa obce Kežmarok, 
Ľubica a  Malý Slavkov zlúčili. 
Na voľných plochách medzi 
Kežmarkom a  Ľubicou sa v  80. 

rokoch začala hromadná byto-
vá výstavba. Keďže celé územie 
bolo súčasťou mesta Kežmarok, 
nebolo potrebné pri plánovaní 
výstavby brať do úvahy pôvod-
nú katastrálnu hranicu zlúče-
ných obcí.

Netrvalo ani 20 rokov a situá-
cia sa otočila. V septembri 1991 
bol Mestskému zastupiteľstvu 
(MsZ) v  Kežmarku predlože-
ný návrh na vykonanie územ-
ných a  správnych zmien medzi 
mestom Kežmarok a  obcou 
Ľubica. Súčasťou návrhu bol aj 

zoznam ulíc, ktoré budú tvoriť 
obec Ľubica. V  zozname nikdy 
ulice sídliska Juh nefigurovali 
a od počiatku malo sídlisko Juh 
a  jeho občania ostať súčasťou 
Kežmarku. S  týmto návrhom 
súhlasilo všetkých 32 poslan-
cov MsZ, vrátane poslancov za 
mestskú časť (MČ) Ľubica.

K  návrhu sa vyjadrili aj ob-
čania. V  januári 1992 sa oby-
vatelia sídliska Juh v  referende 
rozhodli, že po rozdelení chcú 
naďalej patriť do mesta Kež-
marok. O  niekoľko dní neskôr 

zasadla komisia k  odčleneniu 
obce, vrátane ôsmich poslancov 
MČ Ľubica, ktorí podpísali spolu 
s  vtedajším primátorom mesta 
Kežmarok dohodu o usporiada-
ní majetkovoprávnych vzťahov 
medzi mestom Kežmarok a ob-
cou Ľubica. V nej sa okrem iné-
ho hovorí o tom, že sídlisko Juh 
ostane kežmarské a obec Ľubica 
dostane rovnakú časť územia 
z  kežmarského katastra a  do-
platok za bonitu pôdy. V  marci 
vzalo túto dohodu na vedomie 
aj MsZ v Kežmarku.

Návrh na odčlenenie obcí 
bol predložený na rokovanie 
vlády. Tá svojím znesením č. 644 
schválila rozdelenie mesta 
Kežmarok na mesto Kežmarok 

Kauza medzi susedmi trvá už štvrťstoročie.
Názor občana je podľa primátora dôležitý

Spor medzi Kežmarkom a Ľubicou je na svete už 27 rokov. Poďte sa 
spolu s nami pozrieť, ako to celé vzniklo.

spravodajstvo

Prerušovanou čiarou je označená pôvodná hranica katastra mesta 
Kežmarok a obce Ľubica vedúca cez bytovky. Plnou čiarou je označe-
ná nová hranica katastra platná od mája 2018.
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a  obec Ľubica s  účinnosťou od 
1. septembra 1992. K naplneniu 
dohody v časti zámeny pozem-
kov však nikdy nedošlo, keďže 
s ňou už nesúhlasili predstavite-
lia novovzniknutej obce Ľubica. 
Preto časť sídliska Juh ostala na 
katastri Kežmarku a  časť na ka-
tastri obce Ľubica. Zarážajúce 
je, že tí istí poslanci, ktorí v roku 
1992 dohodu podpísali, ju po 
vzniku obce odmietli naplniť… 
Zvláštne, však? Občania spor-
ného územia sa stali rukojem-
níkmi. Ich byty stáli na nevyspo-
riadanom území, nemohli si ich 
odkúpiť a  nadobudnúť svoje 
vlastnícke práva.

Keďže situácia so sídliskom 
sa neriešila, obyvatelia vyjadrili 
svoju nespokojnosť prostred-
níctvom petície najskôr v r. 2001 
a  o  rok neskôr sa k  ďalšej petí-
cii pridali aj ostatní obyvatelia 
mesta. V  petíciách obyvatelia 
jednoznačne vyjadrili svoju vôľu 
ostať Kežmarčanmi.

Nepriaznivý stav mala po-
môcť vyriešiť zmena zákona. 
V  septembri 2004 prijal par-
lament zákon č.  535/2004, 
ktorým sa mení a  dopĺňa zá-
kon Slovenskej národnej rady 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpi-
sov, ktorý nadobudol účinnosť 
dňom 28. októbra 2004. V  ňom 
sa v  § 2 píše, že „vláda Sloven-
skej republiky rozhodne o  inej 
zmene územia obce aj bez sú-
hlasu obce, ak po rozdelení 
obce nedošlo k  usporiadaniu 
území nových obcí v  súlade 
s  verejným záujmom, v  dôsled-
ku čoho sa urbanistická súčasť 
obce nachádza na území inej 
obce. Ustanovenie sa vzťahuje 
na obce Kežmarok a  Ľubica.“ 
V  posledný májový deň roku 
2005 prijala vláda SR uznesenie 
č. 429 a schválila zmenu územia 
obcí Kežmarok a  Ľubica s  účin-
nosťou od 1. januára 2006.

Avšak už o dva mesiace obec 
Ľubica podala žalobu, ktorou 
žiadala preskúmať a  následne 
zrušiť uznesenie vlády. O  tri 
mesiace neskôr Najvyšší súd 
Slovenskej republiky rozhodol 
o  tom, že zmena katastrálnych 
hraníc bude odložená až do prá-
voplatného skončenia veci.

Až o ďalšie tri roky sa situácia 
pohla ďalej. Najvyšší súd tento-

raz rozhodol o zastavení celého 
konania. Na základe tohto roz-
hodnutia mohli byť zmenené 
hranice katastra mesta Kežma-
rok a  obce Ľubice tak, aby celé 
sídlisko Juh bolo kežmarské. Je 
záhadou, že desať rokov o  roz-
hodnutí súdu obec Ľubica vede-
la, ale mesto Kežmarok nie. Naše 
mesto totiž nebolo účastníkom 
konania, čo je tiež celkom po-
divné. Veď o nás bez nás… Ale-
bo v tom hľadať zámer?

Nikto už možno nerátal s tým, 
že mesto Kežmarok sa o rozhod-
nutí Najvyššieho súdu z  roku 
2008 predsa len dozvie. Síce po 
desiatich rokoch, ale dozvedelo 
sa. K následnej zmene hraníc ka-
tastrálneho územia mesta Kež-
marok a  obce Ľubica došlo 25. 
mája minulého roku, na základe 
žiadosti mesta Kežmarok o  zá-
pis uznesenia vlády SR č.  429 
z roku 2005. Z územia obce Ľu-
bica sa odčlenila časť s výmerou 
168 499 m2 a následne sa pričle-
nila ku Kežmarku a z kežmarské-
ho územia bola rovnaká časť (t. 
j. výmera 168 499 m2) pričlene-
ná k  ľubickému katastru. Mesto 

Kežmarok nepripravilo obec Ľu-
bica ani o  jeden meter štvorco-
vý. Zámenou sa zároveň koneč-
ne naplnila dohoda z roku 1992. 
Trvalo to „iba“ 27 rokov.

Ako vieme, ani tento krok 
však nebol konečný. V  lete mi-
nulého roka podala obec Ľubica 
správnu žalobu proti zápisu zá-
meny katastrálnych území a  vo 
februári bolo mestu Kežmarok 
doručené uznesenie Krajského 
súdu v Prešove, ktorým priznáva 

žalobe odkladný účinok a odkla-
dá zmeny katastrálnych hraníc. 
Čo dodať? Spor opäť pokračuje. 
Otázkou je dokedy?

Čo sa môže stať a  aký bude 
osud našich „južanov“? „Keby 
rozhodol krajský súd, potom 
nie je na ľuďoch, kam sa majú 
prehlásiť. Budú Ľubičania. Budú 
sa musieť prehlásiť do obce Ľu-
bica, ak spor vyhráme,“ pove-
dal starosta Ján Kapolka. Ak sa 
vrátime na začiatok, je to úplne 
v  rozpore so zámerom, ktorý 
tu pri rozdelení mesta Kežma-
rok bol. Primátor Ján Ferenčák 
s  vyjadrením starostu nesúhla-
sí: „Podľa môjho názoru nikoho 

nemôžete donútiť stať sa obča-
nom iného mesta alebo obce. 
Dohoda znela, že obyvatelia 
Juhu ostanú Kežmarčanmi, a tak 
sa aj v petíciách vyjadrili. Myslím 
si, že tento prípad je špecific-
ký a  súdy majú prihliadať aj na 
názor ľudí. Veď zákony majú byť 
tvorené pre ľudí, nie proti nim. 
Ak súd rozhodne v  prospech 
obce Ľubica, nebude to zname-
nať, že spor je vyriešený. Hrani-
ca sa znova vráti do stavu, keď 
prechádzala cez jednotlivé byty. 
Komu to pomôže? Kto berie do 
úvahy záujem a  názory ľudí? 
Kde je verejný záujem? Urobíme 
všetko pre to, aby sme sa posta-
vili za našich občanov,“ povedal 
Ferenčák.

Bez peňazí to nejde… Kež-
marok by zmenou územia prišiel 
na podielových daniach o  viac 
ako milión eur ročne. Čo to bude 
znamenať pre Ľubicu? Zrejme 
potrebný príjem do rozpočtu. 
Čo pre Kežmarok? Môžeme len 
hádať, kde budú poslanci mest-
ského zastupiteľstva a  vedenie 
mesta krátiť výdaje mesta ako 
prvé. V školstve? V doprave? Bu-
deme šetriť na verejnom osvet-
lení, cestách, chodníkoch?

Tak si to zhrňme… Mesto 
Kežmarok bolo veľkorysé 
a v  roku 1992 súhlasilo so žela-
ním občanov Ľubice s odčlene-
ním mestskej časti Ľubica s pod-
mienkou, že sídlisko Juh bude 
naďalej patriť mestu Kežmarok, 
čo bolo logické. Veď kanalizácia, 
elektrina a  ďalšie urbanistické 
napojenie sídliska vedie z  Kež-
marku. „Južania“ sa opakovane 
vyjadrili, že chcú ostať občanmi 
mesta Kežmarok. K  naplneniu 
dohody zo strany obce Ľubica 
už 27 rokov nedošlo, hoci mesto 
Kežmarok ponúkalo niekoľko al-
ternatív na zámenu pozemkov. 
Pred rokom sa občania sporné-
ho územia potešili, že je spor 
v  ich prospech vyriešený. Ale 
kauza je opäť na stole a zdá sa, 
že sa nikdy neskončí. Kto je víťa-
zom tohto sporu? Kto je poraze-
ným? A  čo ľudia? Myslí na nich 
niekto?

Stretnutie s  občanmi je 
naplánované na pondelok 
8. apríla o 18.00 hodine v jedál-
ni Základnej školy s materskou 
školou sv. Kríža.

 -LP, ZS-
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Podľa slov primátora mesta Kežmarok Jána 
Ferenčáka budú v 2D a 3D geografickom systéme 
zaznačené všetky inžinierske siete, optické káble, 
komunikácie, budovy, parky či zeleň s  presný-
mi GPS súradnicami. Aktuálne pracuje mesto na 
kompletnom audite zelene.

„V systéme bude vyznačený každý strom a krík, 
budeme vedieť aký je vek danej dreviny, zdravot-
ný stav či históriu starostlivosti. Potrebujeme zistiť 
zdravie našej zelene, ktorá je v niektorých častiach 
už veľmi stará. To bol prípad aj niekoľkých topoľov 
na ulici Jakuba Kraya pri futbalovom štadióne. Tie-
to stromy už v meste nemali byť práve z dôvodu 
ich zlého zdravotného stavu. Ak sa však starých 
stromov zbavíme, vždy vysádzame nové,“ priblížil 
aktuálnu situáciu na projekte primátor Ferenčák.

Podobný systém bude fungovať aj pri cestách 

a chodníkoch. Magistrát bude presne vedieť, kto-
rá komunikácia bola kedy opravená, v akom je sta-
ve a aké veľké prostriedky si vyžaduje jej prípadná 
rekonštrukcia. Výsledkom by mala byť postupná 
obnova celého mesta.

Systém bude mať pozitívny dopad aj na opra-
vy prípadných porúch inžinierskych sietí. Keďže sa 
ich v  zemi nachádza viacero a  každú sieť vlastní 
niekto iný, čas potrebný na opravu rastie. Keď 
bude mať mesto k dispozícii kompletné dáta, pra-
covníci budú vďaka GPS súradniciam hneď vedieť, 
či sa na mieste nejaká iná sieť nachádza a ak nie, 
problém môže byť v krátkom čase opravený.

„Vďaka novému systému uvidíme celé mesto 
ako na dlani a budeme vedieť lepšie a systematic-
kejšie pristupovať k  úpravám a  rekonštrukciám. 
Niektoré dáta budú voľne prístupné aj verejnosti, 

ale v  prípade potreby bude možné získať detail-
nejšie informácie na požiadanie,“ dodal primátor, 
podľa ktorého by mal byť systém hotový približne 
na jeseň tohto roka.

 Lórant Paugsch

Kežmarok pracuje na geografickom
systéme, hotový by mal byť na jeseň

Cyklistická doprava je fenomé-
nom súčasnej doby. Budovanie cyk-
lotrás a  cyklochodníkov, zdieľanie 
bicyklov či aktivity ako Do práce na 
bicykli sú toho jasným dôkazom. 
Cyklodopravou a  cykloturistikou 
je možné dosiahnuť širšie ciele, 
ako napríklad zvýšenie ekologickej 
uvedomelosti obyvateľov, rozšíriť 
turistickú ponuku a  zvýšiť tak náv-
števnosť aj menej známych destiná-
cií alebo podporiť rozvoj miestnej 
ekonomiky.

S  cieľom efektívnej a  zmyslupl-
nej realizácie cyklistickej infraštruk-
túry na území Prešovského kraja si 
dal v  minulom roku Úrad Prešov-
ského samosprávneho kraja vypra-
covať koncepčno-strategický do-
kument Kostrová sieť cyklistických 
komunikácií.

Spracovaný návrh siete vedie 
cez 189 samospráv, vrátane všet-
kých okresných miest, a jej dĺžka je 
spolu 840 kilometrov. Navrhovaná 
sieť spája atraktívne turistické des-

tinácie ako Vysoké a  Nízke Tatry, 
Pieniny, Duklu, Poloniny či drevené 
kostolíky, a tiež aj mestá ako Kežma-

rok, Levoča, Stará Ľubovňa, Spišské 
Podhradie, Medzilaborce, Prešov.

Dve trasy priamo
cez Kežmarok
Pôvodný návrh piatich hlavných 

cyklokoridorov bol rozšírený na sieť 
10 vetiev, z  ktorých dve budú pre-
chádzať priamo mestom Kežmarok 
a jedna bude v jeho tesnej blízkosti.

Prvou je trasa označená ako P2, 
ktorá spojí Tatry s Pieninami a bude 
viesť cez obce a  mestá Štrba – Po-

prad – Kežmarok – Spišská Belá (od-
bočka na Tatranskú Kotlinu) – Podo-
línec – Červený Kláštor.

Tatransko-pieninská trasa bude 
s  dĺžkou 114 kilometrov druhou 
najdlhšou v  kraji. Z  toho bude 56 
kilometrov novostavby a  44 kilo-
metrov je z  nej už postavených 
a nebude potrebné do nich zasaho-
vať. Zvyšných 14 kilometrov bude 

modernizovaných, rekonštruova-
ných alebo si vyžiada organizačné 
opatrenia.

Druhou je vetva P3, Levočská. Tá 
začne v  Kežmarku a  cez Tvarožnú, 
Levoču, Spišské Podhradie a Vyšný 
Slavkov skončí v  Lipanoch. Bude 
mať dĺžku takmer 69 kilometrov, 
vrátane 17 kilometrov novoposta-
venej komunikácie. Zmodernizovať 
bude treba 20 kilometrov a už v sú-
časnosti sa na tejto trase nachádza 
31 kilometrov vyhovujúcej cyklot-
rasy.

Pribudnú aj doplnkové
služby
V blízkosti Kežmarku by sa mala 

nachádzať ešte trasa P1 – Vysoké 
Tatry vedúca z  Podbanského cez 
Tatranskú Kotlinu až po Osturňu 
s dĺžkou 69 kilometrov.

Súčasťou kostrovej siete budú 
aj doplnkové služby. Na  miestach, 
kde sa budú koncentrovať aspoň tri 
z nich, napríklad informácie, servis, 
nabíjacie stanice, prístrešok a  po-
dobne, budú zriadené takzvané 
bike pointy. Takéto body sa nachá-
dzajú na križovatkách hlavných ve-
tiev kostrovej siete cyklistických ko-
munikácií. V kraji by malo vzniknúť 
spolu 13 bike pointov, jeden z nich 
má byť aj v Kežmarku.

 Lorant Paugsch

Prešovský kraj chce rozvíjať
cyklodopravu, plánuje sieť cyklotrás

Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja na svojom februárovom za-
sadnutí schválili návrh Kostrovej siete cyklistických trás v Prešovskom samosprávnom kraji.

Geografický systém nájdete aj na webovej 
stránke mesta Kežmarok.

Mapa kostrovej siete cyklistických trás v Prešovskom kraji.

Práce na systéme a zber dát trvajú už štyri roky, v budúcnosti pomôže nielen 
mestu, ale aj architektom, stavbárom či správcom inžinierskych sietí.
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V marci navštívil Základnú školu Dr. Daniela Fischera známy slovenský spi-
sovateľ a textár Daniel Hevier. Žiakom predstavil seba i svoju tvorbu. Tiež 
prezradil, že na naše mesto má pekné spomienky, nakoľko sa v minulosti 
zúčastnil celoslovenskej literárnej súťaže Literárny Kežmarok. -lpa-

V  priestoroch Strednej odbornej školy Garbiarska sa konala chova-
teľská prehliadka trofejí poľovnej zveri ulovenej v  poľovníckej sezóne 
2018/2019. Hlavným organizátorom prehliadky bola Obvodná poľov-
nícka komora Kežmarok. -red-

V rámci mikroprojektu zrealizovalo mesto Kežmarok Remeselnú cestu. 
V minulosti patril takmer každý dom nejakému remeselníkovi, pričom 
na dome bol vývesný znak zhotovený prevažne z kovu, ktorý zobrazo-
val symbol daného remesla. Dom na Hlavnom námestí  25 je domom 
niekdajšieho majstra krajčírskeho cechu. Tento cech vznikol v roku 1548 
a kto sa chcel stať majstrom, musel ušiť sedemnásť vecí. Väčšinu z nich 
zakreslil majster kežmarského cechu Pavol Radositz do svojej knižky 
strihov Materi-Buch, ktorá sa nachádza v kežmarskom múzeu.
 Oddelenie projektov a verejného obstarávania

	 Dokumentárny film o regióne Tatry – Spiš – Pieniny bude 
mať premiéru v RTVS na Dvojke, konkrétne 19. apríla o 17.20 h. Film 
bol nakrútený v roku 2018 z iniciatívy Oblastnej organizácie cestov-
ného ruchu Tatry – Spiš – Pieniny a s finančnou podporou Minister-
stva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.  -vmi-

	 Kežmarská televízia uspela v celoslovenskej súťaži v mas-
mediálnej tvorbe Zlatá klapka, tentoraz s videoklipom Jeseň. Úspeš-
ná bola detská redaktorka Nina Oravcová v kategórii redaktorka/mo-
derátorka a v kategórii publicistika/dokument získali nomináciu na 
víťazstvo Frederika Oravcová a Damián Adamjak.
 Zdroj: Kežmarská televízia

	 Siedmy ročník Festivalu študentského remesla je napláno-
vaný na 6. – 7. júna 2019 v areáli Kežmarského hradu a jeho okolia. 
Tento ročník je tematicky venovaný 750. výročiu udelenia mestských 
práv Kežmarok a  zameriavať sa bude na obdobie gotiky, renesan-
cie a  baroka. Pre návštevníkov je pripravený lampiónový sprievod 
mestom, historické dielne a  živá rozprávka. Tvárami festivalu sú 
Celeste Buckingham, Aleš Mlátilík a ďalší mladí umelci a herci pod-
porujúci remeslá a kultúru. Festival prezentuje aj prvých osadníkov 
pod Tatrami, ktorí sa venovali rybolovu, chovu dobytka a oviec. „Malé 
EĽRO“ sa bude konať pod taktovkou Súkromnej spojenej školy na Uli-
ci Biela voda a neziskovej organizácie Biela voda.
 Zdroj: www.folklorfest.sk

	Mesto Kežmarok pozýva občanov a návštevníkov mesta na 
Jarné predajné trhy, ktoré začnú v utorok 9. apríla a skončia vo štvr-
tok 11. apríla. Môžete sa tešiť na široký sortiment ponúkaného tovaru 
a občerstvenia. -vmi-

	 Prešovský  kraj  vlani navštívilo 932  121 návštevníkov, 
z toho bolo 285 225 zahraničných. V porovnaní s rokom 2017 sa počet 
návštevníkov zvýšil o 4,2 %. Prešovský kraj je tretí najnavštevovanejší 
na Slovensku, hneď po Bratislavskom a Žilinskom kraji. V roku 2018 
bolo v okrese Kežmarok 129 ubytovacích zariadení s kapacitou 1 252 
izieb, 3 483 lôžok a 450 miest na voľnej ploche. Služby využilo 88 290 
návštevníkov, z  nich 72,3  % boli slovenskí návštevníci. Zahraniční 
návštevníci tvorili 27,7 % a do okresu pricestovali prevažne z Českej 
republiky, Poľska, Maďarska a Nemecka. V porovnaní s rokom 2017 
počet návštevníkov sa zvýšil o 8,9 %. Priemerná cena za jedno pre-
nocovanie dosiahla v  okrese Kežmarok 27,37 eur. Priemerný počet 
prenocovaní na jedného návštevníka bol v okrese 2,7 noci a celkové 
tržby v okrese dosiahli 6,5 mil. eur. Zdroj: Štatistický úrad SR

	 V  apríli nás čakajú viaceré medzinárodné či svetové dni: 
Medzinárodný deň bez násilia, Svetový deň zdravia, Svetový deň 
kultúrneho dedičstva, Deň Zeme, Medzinárodný deň tanca a  v  ne-
poslednom rade aj Deň narcisov. Práve v posledný spomenutý deň 
(11. apríla) sa bude konať celoslovenská zbierka na podporu onkolo-
gických pacientov. Zakúpením žltého jarného kvietku vyjadríte spo-
lupatričnosť a  podporu pacientom, ktorí trpia zákernou rakovinou. 
 -vmi- 

	 V  októbri minulého roka bol slávnostné otvorený zimný 
štadión v Kežmarku. Mimoriadny úspech zaznamenalo verejné kor-
čuľovanie, ktoré bolo trikrát v týždni. Vstupné bolo dobrovoľné. Sezó-
na na zimnom štadióne sa skončila 31. marca. Milovníci korčuľovania 
sa na kežmarský ľad dostanú opäť v ďalšej sezóne. -vmi-

V skratke
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Netradične v utorok (26. februára) sa stretli poslanci kežmar-
ského mestského zastupiteľstva na svojom prvom tohtoroč-
nom zasadnutí. Na programe bolo 17 bodov.

Prvé kolo volieb sa konalo 
16. marca a najúspešnejší v ňom 
boli nasledujúci kandidáti: Zuza-
na Čaputová (40,57  %), Maroš 
Šefčovič (18,66  %), Štefan Ha-
rabin (14,34 %), Marian Kotleba 
(10,39  %) a  František Mikloško 
(5,72 %).

Druhé kolo bolo v  poslednú 
marcovú sobotu a  vyhrala ho 
po prvý krát v  histórii Sloven-
ska žena  – Zuzana Čaputová, 
ktorá bude do funkcie oficiálne 
inaugurovaná 15. júna. Dovte-
dy ostáva prezidentom Andrej 
Kiska. Jej volebný program ob-
sahoval témy ako spravodlivosť 
pre všetkých, venovanie sa prá-
vam seniorov a  slabších skupín 

obyvateľstva, či ochrane život-
ného prostredia. Uvidíme, kto-
rým témam sa bude venovať po 

nástupe do svojej novej funkcie.
V  meste Kežmarok zvíťazila 

v  prvom kole Zuzana Čaputová 

so ziskom 38,27 %. Druhý skončil 
Štefan Harabin (18,36  %) a  tretí 
Maroš Šefčovič (15,48 %). Druhé 
kolo malo rovnakú víťazku. Ća-
putová získala 62,25  % hlasov, 
Maroš Šefčovič 37,75 % hlasov.

Tohtoročné prezidentské 
voľby sa niesli v  znamení zme-
ny. Toto slovo často používali 
kandidáti na post prezidenta, 
ako aj ich podporovatelia či od-
porcovia. No jedna zmena, žiaľ, 
nenastala, a  to vyššia volebná 
účasť, keďže sa volieb v  rámci 
celej krajiny zúčastnilo v  prvom 
kole len 48,74  %, v  Prešovskom 
kraji to bolo 46,30 % a v našom 
okrese dokonca len 43,02 %.

V  druhom kole bola vo-
lebná účasť ešte o  niečo niž-
šia  – 41,79  % v  celoslovenskom 
priemere, v  Prešovskom kraji 
38,41  % a  v  našom okrese len 
na úrovni 31,79 %. Ak to porov-
náme s prezidentskými voľbami 
z  roku 2014, tak účasť bola vte-
dy vyššia  – volieb sa v  prvom 
kole aktívne zúčastnilo 43,4  % 
a  v  druhom kole až 50,5  % vo-
ličov. V  dejinách Slovenskej re-
publiky bola tohtoročná voleb-
ná účasť najnižšia.

 Mária Trajčíková

Prezidentské voľby vyhrala žena

Ďakujem vám všetkým, že ste boli so mnou a sľubujem vám, že ja 
budem s  vami. Takto zneli slová novej prezidentky Slovenskej re-
publiky Zuzany Čaputovej počas volebnej noci 2. kola prezident-
ských volieb v  sobotu 30. marca. Nad súperom Marošom Šefčovi-
čom zvíťazila získaním vyše milióna hlasov oprávnených voličov, čo 
predstavovalo 58,41 %. Jej oponent oslovil 41,59 % voličov.

Primátor mesta Ján Ferenčák v  úvode 
informoval o svojich rokovaniach či služob-
ných cestách. Okrem iného aj o propagácii 
Kežmarku na Slovenskom inštitúte vo Varša-
ve, kde by mala byť opätovne predstavená 
kniha Kežmarok – história a tradície, tento-
raz za účasti významných osobností Poľskej 
republiky.

V  úvode predniesol svoju správu o  čin-
nosti v  minulom roku hlavný kontrolór 
mesta Ondrej Teraj. Následne sa poslanci ve-
novali zrušeniu Základnej umeleckej školy 
Petržalská 21. Návrh vďaka 12 hlasom pre-
šiel, a tak sa spomínaná základná umelecká 
škola od 1. septembra 2019 zlúči zo Základ-
nou umeleckou školou Antona Cígera. Na 
zlúčení oboch škôl bude pracovať dočasná 

komisia. Jej predsedom sa stal Matúš Polák, 
ďalšími členmi v  nej budú všetci členovia 
oboch rád škôl, ktorí budú doplnení o Jána 
Levockého a Petra Pavlička.

Poslanci mali taktiež v programe delego-
vanie zástupcu mesta do mestskej školskej 
rady, ktorým sa nakoniec stal poslanec mest-
ského zastupiteľstva Matúš Polák. Z hľadiska 
personálnych zmien bola za konateľa spo-
ločnosti Kežmarok Invest menovaná Draho-
míra Polovková a  poslanci taktiež odvolali 
riaditeľa Verejnoprospešných služieb mesta 
Kežmarok Branislava Horského na základe 
jeho vlastnej žiadosti. Riadením spoločnosti 
je od 1. apríla poverená Eva Grotkovská.

Zastupiteľstvo sa venovalo aj zmene roz-
počtu mesta na rok 2019 a  schválilo i  roz-

delenie dotácií pre ostatné športové kluby 
mimo mestského športového klubu z  roz-
počtu mesta Kežmarok.

Poslanci ďalej schválili prenájmom ne-
bytových priestorov pre Technické služby 
na Baštovej 12, pre Verejnoprospešné služ-
by mesta Kežmarok na Hradnom námestí 3 
či pre spoločnosť Silicea na Huncovskej 42 
v objekte nemocnice.

Do správy mesta boli zverené zrekon-
štruované a  zmodernizované bloky A1 a  C 
Zariadenia pre seniorov a  Zariadenia opat-
rovateľskej služby a oplotenie hokejbalové-
ho ihriska v areáli ZŠ Dr. Fischera.

Záverečné interpelácie poslancov sa 
týkali predovšetkým dopravnej situácie 
v meste. Primátor sa v závere vyjadril aj ku 
sporu Kežmarku a Ľubice, o ktorom vás bu-
deme podrobnejšie informovať v našich no-
vinách.

Najbližšie sa kežmarskí poslanci stretnú 
až po Veľkej noci, vo štvrtok 25. apríla.

 Lorant Paugsch

Mestskí poslanci rozhodovali o zmene rozpočtu 
aj o dotáciách pre športové kluby
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Aplikácia bolo vytvorená pre Mestskú polí-
ciu v Kežmarku a  je súčasťou konceptu Smart 
City. „Kežmarok je prvým mestom na Sloven-
sku, ktoré ponúka takúto službu. Jednou z pri-
orít mesta je zvyšovanie bezpečnosti občanov, 
preto sme potrebovali vytvoriť aplikáciu, vďa-
ka ktorej sa môžu občania cítiť bezpečnejšie 
a  komfortnejšie. Aplikáciu si môžu občania 
stiahnuť cez internet jednoduchými krokmi 
a  bezplatne. Použiť ju môžu na území mesta 
Kežmarok a tiež v katastri nášho mesta,“ pred-
stavil zámer mesta primátor Ján Ferenčák.

Aplikácia MSP SOS je funkčná pre všetky 
operačné systémy mobilných telefónov, teda 
pre iPhony i Androidy. Potrebný je prístup k in-
ternetu buď cez WIFI pripojenie alebo mobil-
né dáta. Pri inštalácii musí používateľ povoliť 

lokalizáciu. Nutná je aj registrácia a  uvedenie 
mena, priezviska a telefónneho čísla. V prípade 
zneužitia hrozí užívateľovi zablokovanie. Vývo-
járom mobilnej služby je spoločnosť TSS Group 
a  do Kežmarku ju prišiel predstaviť technický 
riaditeľ spoločnosti Ondrej Sokol. Po stiahnutí 
aplikácie do mobilného telefónnu má používa-
teľ k dispozícii štyri tlačidlá.

Tlačidlo SOS
Po jeho stlačení mobil okamžite vyšle zvu-

kový signál na Mestskú políciu v  Kežmarku 
spolu s  registrovanými údajmi. Podľa GPS sú-
radníc operátor vidí na mape polohu používa-
teľa. Hliadka lokalizuje miesto, kde sa dotyčná 
osoba nachádza. Kamera sa po prijatí signálu 
automaticky zameria smerom, odkiaľ podnet 

prichádza a operátor môže sledovať dianie na 
mieste. Ďalšie riešenie situácie už bude v  ru-
kách hliadky mestskej polície.

Tlačidlo 159
V  aplikácii sa nachádza aj tlačidlo 159. Po 

jeho stlačení užívateľ priamo kontaktuje mest-
skú políciu.

Tlačidlo Pocit tiesne
Stláča sa v prípade, že občanovi nehrozí re-

álne nebezpečenstvo, iba ho predpokladá. Po 
stlačení tlačidla kamera zameria pozornosť na 
osobu v núdzi a začne ju sledovať. Štandardne 
to trvá jednu minútu. Operátor mestskej polície 
vidí, čo sa deje. Nie je to stav, ktorý si vyžaduje 
okamžité vyslanie hliadky mestskej polície.

Tlačidlo Vytvorenie hlásenia
Toto tlačidlo slúži na ohlásenie vandalizmu, 

dopravnej nehody, požiaru či výtržníctva. Uží-
vateľ môže vytvoriť aj vlastný text, ak ide o inú 
špecifickú situáciu.

V druhej etape tohto projektu budú na jed-
notlivých miestach v meste umiestnené aj sta-
tické upozornenia MSP SOS.

 Veronika Michalčíková
 Zuzana Šlosárová

Nová mobilná aplikácia zvýši pocit
bezpečia a pomôže v núdzi

Po úspešnom stiahnutí, nainštalovaní 
aplikácie a  jej otvorení postupujte nasle-
dovne (viď foto):

Pri využívaní aplikácie máte štyri mož-
nosti – zavolať priamo mestskú políciu na 
číslo 159, stlačiť SOS tlačidlo v prípade nú-

dze alebo tlačidlo Pocit tiesne, ak máte po-
cit, že vám môže hroziť nebezpečenstvo.

Štvrtou možnosťou je vytvorenie hlá-
senia, v ktorom môžete nahlásiť vandaliz-
mus, požiar, dopravnú nehodu, výtržnosť 
alebo inú, vlastnú udalosť.

Nainštalujte si novú SOS aplikáciu

Aplikáciu MSP SOS si môžete stiahnuť cez Google Play, iTunes alebo prostred-
níctvom odkazov na stránke www.kezmarok.sk.

Privolať pomoc už môžete aj cez novú aplikáciu MSP SOS. 
Stiahnete si ju jednoucho a bezplatne.

FOTO 1: Na úvodnej obrazovke za-
dajte svoje meno a  priezvisko, tele-
fónne číslo a v lokácii vyberte Kežma-
rok. Nezabudnite zaškrtnúť súhlas 
so spracovaním osobných údajov.

FOTO 2: Po odoslaní uvedených 
údajov vám obratom príde SMS 
správa s  aktivačným kódom. 
Štvormiestne číslo zadajte do 
aplikácie.

FOTO 3: Následne vás čaká už iba 
jeden krok, povolenie aplikácie 
na prístup k polohe vášho zaria-
denia.

FOTO 4: Vaša aplikácia MSP SOS 
je aktivovaná a funkčná bude 
do 30 minút.



10

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

4/2019

Oslavujeme 750. výročie udelenia mestských práv

bezpečnosť

Z 
po

lic
aj

né
ho

 z
áp

is
ní

ka

Rušenie nočného pokoja
Začiatkom februára krátko po polnoci sme 

prijali telefonický oznam, že na Ulici generála 
Štefánika skupinka mládeže pri objekte gará-
ží v  blízkosti budovy centra voľného času ruší 
nočný pokoj. Na miesto bola vyslaná hliadka, 
ktorá zistila, že v danom priestore sa nachádza 
mládež, ktorá sa len rozpráva a  keďže všade 
v  okolí bolo ticho, tak sa to rozliehalo. Mládež 
bola upozornená na nevhodnosť prostredia 
svojich nočných dialógov a  následne opustila 
dané miesto.

Výmena názorov
Na linke 159 sme prijali oznam o veľkej hád-

ke, kriku a vyhrážkach zabitím u susedov na Uli-
ci generála Štefánika. Službukonajúca hliadka 
bola vyslaná na miesto, kde bolo zistené, že ide 
o  hádku medzi druhom, družkou a  jej synom. 
Oznamovateľ zároveň nahlásil situáciu aj na 
linke 158, privolaná hliadka OO PZ v Kežmarku 
prevzala šetrenie celej udalosti.

Útek z nemocnice
4. februára po 8. hodine spozorovala hliadka 

mestskej polície ženu oblečenú len v  pyžame, 
z  ktorého trčali rôzne hadičky. Preverovaním 
a  zisťovaním v  nemocnici sa podarilo zistiť, že 

už pacientku hľadajú. Personál nemocnice si ju 
prevzal do svojej starostlivosti.

Alkohol
Na telefonickej linke 159 sme prijali požia-

davku na  príchod hliadky, keďže volajúci našiel 
pri výťahu ležať osobu. Nevedel, či je to muž ale-
bo žena. Hliadka bola vyslaná preveriť oznam. 
Na mieste zistila, že išlo o  ženu, ktorá bola pri 
vedomí, bez viditeľných zranení a sama odišla do 
miesta bydliska.

Kľúč od vozidla
Na mestskú políciu zavolal všímavý občan, 

ktorý nahlásil, že od rána je voľne ponechaný 
kľúč vo dverách motorového vozidla. Lustráciou 
sa podarilo zistiť majiteľa auta, ktorý má trvalý 
pobyt v  Huncovciach. Keďže sa nepodarilo zis-
tiť telefonický kontakt na danú osobu, vyslaná 
hliadka vypísala záznam na mieste, auto uzamkla 
a kľúč doniesla na mestskú políciu. Majiteľ si ho 
prevzal na druhý deň.

Vrátili sa do detských čias
18. februára v popoludňajších hodinách sme 

prijali telefonický oznam, že v  záhrade bývalej 
škôlky na Severnej ulici je muž a  žena. Vyslaná 
hliadka zistila, že bránka je otvorená a  v  areáli 

škôlky sa nachádzajú dve osoby bez prístrešia, 
ktoré sa chceli schovať v  detskom domčeku. 
Osoby boli z priestorov vykázané. Následne boli 
podniknuté ďalšie kroky na zabezpečenie a uza-
mknutie danej lokality.

Šteniatko v nákupnom košíku
Vo februári sme na linke 159 prijali oznam 

od pracovníka obchodného centra LIDL, že v ná-
kupnom košíku našiel v  škatuli malé šteniatko. 
Malého drobčeka prevzala hliadka mestskej po-
lície a následne bol odvezený do útulku zvierat.

Pobehujúce psíky
Koncom mesiaca sa na linke 159 informovala 

zamestnankyňa Poľnohospodárskeho družstva 
podielnikov Kežmarok, ako urobiť odchyt psíka, 
ktorý pobehuje po dvore družstva, je prítulný, 
ale špinavý. Pani sa nemohla sa dovolať do útul-
ku. Na miesto bola následne vyslaná hliadka, kto-
rá psíka odchytila a previezla do útulku zvierat.

V ten istý deň popoludní oznamovateľka na-
hlásila, že po Ulici Starý trh sa voľne a bez dozo-
ru pohybuje pes. Vyslaná hliadka psa odchytila 
a na mieste zistila, že pes má čip. Následne zistila 
majiteľa zvieraťa, ktorého kontaktovala a psíka si 
prevzal do starostlivosti.

 Spracovala: Oľga Vilčeková

Umiestnenie spomaľovacích pra-
hov na uliciach Trhovište a  Hradská 
cesta v meste Kežmarok navrhlo ako 
podmienku na vybudovanie nových 
cyklotrás oddelenie dopravného 
inšpektorátu Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru (ODI ORPZ) v Kež-
marku. Ich úlohou je chrániť chodcov 
a  cyklistov prechádzajúcich cez vo-
zovku na spoločných priechodoch.

Niektorí vodiči tieto spomaľova-
cie pruhy obchádzali a  ohrozovali 
tým iných vodičov, chodcov či cyk-
listov.

„Umiestnenie spomaľovacích 
prahov, čo sa týka vzdialenosti medzi 
nimi, považujeme za nešťastné, pre-
tože umožňuje ich obchádzanie vo-
dičmi. Toto umiestnenie ovplyvňuje 
aj okolnosť, že v oboch prípadoch sú 
umiestnené v  blízkosti križovatky,“ 
uviedol dopravný inžinier Roman 
Binek.

Po stretnutí zástupcov ODI ORPZ 
v  Kežmarku a  pracovníkov mesta 
však bolo jasné, že situáciu čakajú 

zmeny. „Na základe návrhu doprav-
ného inšpektorátu na zlepšenie 
dopravno -bezpečnostnej situácie 
z  dôvodu obchádzania spomaľova-
cích prahov a  žiadosti o  úpravu cez 
celú šírku komunikácie bolo spoloč-
ne dohodnuté, že existujúce polo-
vičné retardéry boli upravené tak, 
že na ulici Trhovište pri futbalovom 
štadióne bude jeden retardér cez 
celú šírku vozovky v smere od zimné-
ho štadióna a na ulici Hradská cesta 
bude umiestnený tiež len jeden 

spomaľovač v  smere od základnej 
školy Grundschule,“ spresnil Ladislav 
Tomaškovič z  oddelenia územného 
plánu, životného prostredia a  sta-
vebného poriadku Mestského úradu 
v Kežmarku.

Spomaľovací prah nebol
prekážkou, obchádzanie
nebolo oprávnené
Ako Binek dodal, v zákone o cest-

nej premávke č.  8/2009 Z. z. nie je 
výslovne zakázané obchádzanie 

spomaľovacieho prahu. Niektorí 
vodiči dokonca argumentujú, že 
obchádzajú prekážku. Podľa zákona 
je prekážkou cestnej premávky všet-
ko, čo môže ohroziť alebo obmedziť 
jazdu vozidiel a  pohyb chodcov. 
Navyše vodič musí vždy dávať zna-
menie o  zmene smeru jazdy a  pri 
obchádzaní nesmie ohroziť ani 
obmedziť iného účastníka cestnej 
premávky.

„ODI ORPZ v  Kežmarku sa však 
nestotožňuje s  názorom, že spo-
maľovací pruh je prekážka cestnej 
premávky, ale dopravné značenie 
označené ako Prefabrikovaný spo-
maľovací prah Z 6a,“ doplnil Binek.

Keďže vodiči obchádzali retar-
déry neoprávnene, mohli sa podľa 
Binka dopustiť porušenia niekoľkých 
predpisov zákona o cestnej premáv-
ke, a to predpisu o jazde pri pravom 
okraji vozovky, o  disciplinovanosti 
a ohľaduplnosti správania sa tak, aby 
neohrozili bezpečnosť a  plynulosť 
cestnej premávky a  nakoniec o  po-
vinnosti dbať na zvýšenú opatrnosť 
voči cyklistom a  chodcom, najmä 
deťom, a o povinnosti dať prednosť 
chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku 
a prechádza cez priechod pre chod-
cov, pritom ho nesmie ohroziť.

 Lorant Paugsch

Retardéry v meste prešli zmenami

Upravený retardér pri futbalovom štadióne.

Štyri polovičné spomaľovacie pruhy nahradili dva súvislé cez celú šírku vozovky. Zmeny 
nastali ešte počas marca.
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Kniha je výsledkom
spolupráce
Kniha o  histórii a  tradíciách 

v Kežmarku je spoločným dielom 
cezhraničnej spolupráce partner-
ských miest Kežmarok a  Nowy 
Targ v  rámci 

p r o -
jektu Interreg Slovensko - Poľ-
sko a je nepredajná. „Najviac 
projektov máme práve s Nowym 
Targom. Naše organizácie sú 
aktívne ako na poľskej, tak aj na 
slovenskej strane a  výsledkom 
vzájomnej spolupráce je táto kni-
ha,“ povedal primátor mesta Ján 
Ferenčák a  dodal, že publikácia 
bude slúžiť hlavne na propagá-
ciu mesta. Zástupca partnerské-
ho mesta Waldemar Wojtaszek 
uviedol, že v  rámci cezhraničnej 
spolupráce má mesto Nowy Targ 
zámer vydať publikáciu venova-
nú osobnosti Jána Pavla II.

Jedna kniha – štyri
autorky
Kniha má 160 strán, obsahu-

je prevažne fotografie a  na jej 
vzniku sa podieľali štyri autorky: 
riaditeľka Múzea v Kežmarku Eri-
ka Cintulová, spisovateľka a  his-
torička Nora Baráthová, vedúca 

popradského pracoviska Štát-
neho archívu v  Prešove Božena 
Malovcová a  vedúca oddelenia 
komunikácie, propagácie a  regi-
onálneho rozvoja kežmarského 
mestského úradu Zuzana Šlosá-
rová.

„Najstaršia foto-
grafia  – scan v  knihe 
je z  roku 1399 a  je 
to listina Žigmun-
da Luxemburského. 
Vzácna je tým, že sa 
v  nej prvýkrát spo-
mína listina z  roku 
1229, ktorá je prvou 
písomnou zmienkou 
o  Kežmarku. V  kapi-
tole Archívne klenoty 
sa nachádzajú vzácne 
archívne dokumenty, 

ktoré dali Kežmarčanom 
veľa práv. Zaujímavá je i kapitola 
o Weinovej továrni, ktorá sprevá-
dzala Kežmarčanov od roku 1885 
až po súčasnosť,“ priblížila obsah 
publikácie Božena Malovcová. 
Autorky v  knihe uprednostnili 
fotografie starého Kežmarku, 
ktoré nie sú až tak dobre známe 
ani samotným Kežmarčanom. 
„Dúfam, že fotografie, ktoré sa 
pre nedostatok priestoru do 
knihy nedostali, sa nám podarí 
vydať v budúcnosti. Stále máme 
čo o  Kežmarku ukázať, preto-
že je nádherným historickým 
mestom,“ povedala riaditeľka 
múzea Erika Cintulová.

Spoluautorka a  zostaviteľka 
knihy Nora Baráthová čitateľom 
priblížila históriu, cechy, reme-
selnú cestu i  pamiatky. „Myslím 
si, že Kežmarčania budú mať 
radosť vidieť mesto od 17. do 
21. storočia. Môžu tam nájsť fo-
tografiu Hviezdoslavovej ulice 
z  druhej polovice 19. storočia 

a  fotografiu tej istej ulice v  sú-
časnosti. Za špecifickú časť knihy 
považujem kapitolu o najcennej-
ších dokumentoch  – mestských 
privilégiách, ktoré neboli dote-
raz nikde publikované. Táto časť 
by si vyžadovala osobitnú knihu 
s podrobným textom, prekladmi 
a  fotografiami. No nie sú na to 
peniaze. Keďže textu je málo, vy-
zdvihujem aj publikovanie histo-
rických fotografií, ktoré zadarmo 
poskytlo kežmarské múzeum a aj 
niekoľko Kežmarčanov,“ poveda-
la historička Baráthová.

Tá oslovila na spoluprácu aj 
Zuzanu Šlosárovú, nová kniha 

totiž nie je iba o  histórii mesta, 
ale aj o  modernom a  dynamic-
kom živote v ňom. „V tejto knihe 
som mala zobraziť súčasný život 
v meste. Na starosti som mala aj 
jej celkový dizajn. Mali sme vyso-
ké nároky na obal, aby sa odlišo-
vala od predchádzajúcich mono-
grafií. Je preložená do angličtiny, 
nemčiny a poľštiny. Je univerzál-
na a vhodná pre zahraničných 
návštevníkov a turistov. Chcem 

sa poďakovať aj fotografovi Ma-
rekovi Hajkovskému a grafičke 
Mirke Hruškociovej, s ktorými sa 
nám veľmi dobre spolupracova-
lo," povedala Šlosárová.

Pozvanie prijal
aj štátny tajomník
Na slávnostnom uvedení kni-

hy bol medzi pozvanými hosťami 
aj štátny tajomník Ministerstva 
dopravy a  výstavby SR Peter 
Ďurček. Ten navštívil Kežmarok 
štyrikrát a nenechal si ujsť ani fes-
tival EĽRO. „Publikovanie histórie, 
spomienok, tradícií a  remesiel 
má veľký význam nielen pre tu-
rizmus, ale aj pre všetkých ľudí, 
ktorí v danej lokalite žijú. Je to vý-
borná možnosť, ako toto mesto 
prezentovať,“ povedal Ďurček, 
ktorý spolu s  primátorom mesta 
Jánom Ferenčákom a zástupcom 
primátora mesta Nowy Targ Wal-
demarom Wojtaszekom slávnost-
ne „pokrstili“ novú publikáciu hli-
nou z  miesta, kde vznikla osada 
sv. Michala.

Kežmarské dominanty
vo videospotoch
Okrem knihy sa uviedli do živo-

ta aj dva videospoty Kežmarok – 

mesto pamiatok a  Kežmarok  – 
mesto remesiel. Ich autorom je 
Kežmarčan Marek Stolarčík. „Je to 
moja prvá spolupráca s mestom, 
tvorím zväčša pre región Vysoké 
Tatry. Vo videách sú zachytené 
dominanty nášho mesta, ktoré 
sa nedajú odignorovať,“ povedal 
mladý kameraman. Videospoty si 
môžete pozrieť na facebookovej 
stránke mesta. 

 Veronika Michalčíková

Primátor mesta s autorkami knihy.

Nová kniha o Kežmarku prináša doposiaľ
nepublikované fotografie vzácnych listín

Pozvaní hostia i  široká verejnosť sa začiatkom marca zúčastnili na 
uvedení knihy Kežmarok – história a tradície, ktorá bola vydaná pri 
príležitosti osláv 750. výročia udelenia mestských práv. Napísali ju 
štyri autorky, preložená je do troch jazykov a okrem iného obsahuje 
fotografie historických dokumentov.
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Letná sezóna v  Kežmarku sa 
bude niesť v  znamení mnohých 
podujatí, či už v centre mesta, alebo 
na kežmarskom hrade. Práve tam 
bude 5. mája od 13.00 hod jej tra-
dičné otvorenie.

„Naše Múzeum v  Kežmarku 
aj tento rok slávnostne otvorí letnú 
turistickú sezónu. Pre návštevníkov 
sme pripravili bohatý program, 
v ktorom vystúpia bubeníci so svo-
jou šou, šermiari, kúzelník, vo večer-
ných hodinách plánujeme koncert 
v hradnej kaplnke a po ňom máme 
pripravenú novinku, ohňovú šou 
na nádvorí hradu. Počas podujatia 
oznámime aj výsledky vedomost-
nej súťaže, ktorú naše múzeum 
vyhlásilo pri príležitosti 750. výročia 
udelenia mestských práv a víťazom 
odovzdáme ceny,“ priblížila podu-
jatie riaditeľka Múzea v  Kežmarku 
Erika Cintulová.

EĽRO a posledná
bankovka
Pravidelným vrcholom letnej se-

zóny bude počas druhého júlového 
víkendu festival Európske ľudové 
remeslo.

„Počas EĽRa nebude chýbať roz-
právka Nahý cisár, ktorú budeme 
mať na hrade aj začiatkom júna. 
Scenár Krvavých dejín je v  štádiu 
prípravy, chceme sa zamerať na 
históriu Kežmarku a  vypichnúť vý-
znamné historické udalosti, ktoré sa 
v  našom meste udiali. Program na 
nádvorí hradu bude opäť v historic-
kom duchu, súčasťou budú divadlá, 
hudobné vystúpenia, sokoliari, šer-
miari a, samozrejme, remeselníci,“ 
povedala riaditeľka múzea.

V  minulom roku pritiahla na 
hrad aj premiéra 0-eurovej ban-
kovky, v tomto roku bude s veľkou 
pravdepodobnosťou jej posledné 
vydanie s motívom hradu.

„Koncom školského roka, 
23. júna, chceme spustiť predaj 
druhej 0-eurovej bankovky. Ten-
to rok sme sa zamerali na Imricha 
Thökölyho, ale hlavným cieľom 
týchto bankoviek je propagácia 
významných turistických pamiatok. 

Na bankovke, samozrejme, nebude 
chýbať kežmarský hrad, tentokrát 
z  iného uhla pohľadu. Chceme po-
ukázať na prepojenie nášho hradu 
s  Thökölym, ktorý sa zapísal do 
dejín veľkými písmenami a  v  Kež-
marku je aj pochovaný. Preto sme 
sa rozhodli vydať ešte jednu, ale 
poslednú bankovku,“ upresnila Cin-
tulová.

Okrem spomínaných podujatí je 
opäť pripravený program aj počas 
Medzinárodného dňa múzeí a Noci 
múzeí. „Počas Medzinárodného dňa 
múzeí 18. mája budeme chcieť náv-
števníkom priblížiť našu odbornú 
prácu, pretože málokto to zvonku 

takto vníma a mnohí sa čudujú, čo 
v  zime robíme. Práve túto prácu 
bežný návštevník nevidí a  chceme 
ukázať, že odborní zamestnanci vy-
konávajú výskumné práce, publiku-
jú a  na základe spracovania zbier-
kových predmetov môžeme robiť 
nové výstavy a expozície,“ priblížila 
plány Cintulová.

Počas Noci múzeí okrem pre-
hliadky hradu odborní zamestnan-
ci múzea vo svojich odborných 
prednáškach priblížia históriu 
elektrifikácie mesta a  osud našej 
Svetlonosky a taktiež si budú môcť 
vypočuť prednášku o  architektúre 
kežmarskej železničnej stanice.

Výstavy o Kežmarku
aj Ruskinovciach
Kežmarské múzeum má svoje 

expozície otvorené počas celé-
ho roka, snahou zamestnancov 
je dopĺňať ich o  nové či zrekon-
štruované exponáty. Na prízemí 
severovýchodného traktu hradu, 
kde bola v  minulosti expozícia ve-
novaná Tatrám a športom, vznikne 
nové lapidárium. V tejto miestnosti 
je umiestnený aj pôvodný portál 
z  hradnej kaplnky a  jeden z  mála 
zachovalých častí vykurovacieho 
zariadenia hradu „tzv.  kurenisko“ 
a chýbať nebude ani originál Svet-
lonosky.

Do konca apríla bude v  hrade 
sprístupnená výstava o  bitke pri 
Limanovej a  po nej budú nasledo-

vať ďalšie štyri výstavy vo výstavnej 
sieni múzea.

Prvou bude výstava fotografií 
Yuriho Dojča, ktorej otvorenie je 
naplánované na 13. mája. Foto-
grafie sú inšpirované opustenou 
židovskou školou na východnom 
Slovensku a  projekt bol uvedený 
aj v  USA, Nemecku či Rusku. Nie-
ktoré fotografie sú dokonca súčas-
ťou zbierky kongresovej knižnice 
vo Washingtone. Okrem výstavy 
bude na hrade aj prednáška, kto-
rá sa bude týkať holokaustu a  Ži-
dom v  Kežmarku. Celý deň bude 
ukončený koncertom Preßburger 
Klezmer Band v  drevenom artiku-
lárnom kostole.

Od 22. júna v  rámci Sviatku 
kultúry a  vzájomnosti bude pred-
stavená výstava Zaniknutá obec 

Ruskinovce - jej minulosť a  súčas-
nosť. Výstavu pripravuje múzeum 
v spolupráci s Múzeom kultúry kar-
patských Nemcov,  s  občianskym 
združením Ruskinovce a  s  pánom 
Reinhardom Scholtzom z  Nemec-
ka, ktorý je pôvodným obyvateľom 
tejto zaniknutej obce a  poskytol 
množstvo zaujímavých materiálov.

„Nezabúdame ani na 750. výro-
čie udelenia mestských práv Kež-
marku. Pri tejto príležitosti bude 
12. septembra otvorená výstava 
venovaná práve tejto významnej 
udalosti. Časť výstavy bude prí-
stupná už počas Európskeho ľudo-
vého remesla v  Barónke. Súčasťou 
bude aj výstava venovaná cechu 
pivovarníkov a  debnárov, ktorým 
je tohtoročné EĽRO venované. Bu-
deme spolupracovať s  archívom 
v Spišskej Sobote a chceme spolu-
pracovať aj s  okolitými múzeami,“ 
doplnila riaditeľka kežmarského 
múzea.

Poslednou výstavou bude 75 
slobodných rokov pod Vysokými 
Tatrami. Panelovú výstavu pripravil 
Marcel Maniak a  doplnená bude 
exponátmi zo zbierkového fondu 
múzea.

Opravený hrad láka
turistov
V minulom roku bola ukončená 

komplexná rekonštrukcia hradu, 
ktorej posledná etapa trvala v  ro-
koch 2016 až 2018.

„Už v roku 2004 sme mali vypra-
covanú projektovú dokumentáciu 
a  postupne sme ju uskutočňovali. 
Hrad je po oprave veľmi krásny, 
od turistov máme len pozitívne 
ohlasy. Som rada, že sa táto re-
konštrukcia podarila. Projektovú 
dokumentáciu máme vypracovanú 
aj na rekonštrukciu hradnej pivni-
ce,“ dodala Cintulová.

V tomto roku je v pláne oprava 
meštianskeho domu na Hlavnom 
námestí, v  ktorom je expozícia 
meštianskej bytovej kultúry. Pro-
striedky získalo múzeum od zria-
ďovateľa Prešovského samospráv-
neho kraja a  riaditeľka verí, že sa 
Prešovský samosprávny kraj bude 
môcť pýšiť ďalšou obnovenou pa-
miatkou.

 
 Lorant Paugsch

Nádvorie hradu bude žiť kultúrou aj tento rok.

Kežmarské múzeum otvorí letnú sezónu začiatkom mája

Počas celého roka je na pláne viac než 20 výstav a ďalších podujatí. Nebudú 
chýbať ani Krvavé dejiny, rozprávka na hrade či druhá 0-eurová bankovka.
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Kežmarok má vo svojej najstaršej pečati 
postavu – pravdepodobne svätú Alžbetu, 
ktorej bol zasvätený kostol nemeckých 
kolonistov – základy kostola vidieť na ná-
dvorí kežmarského hradu. Kostol zanikol 
práve pri výstavbe hradu. Možno aj preto 
bolo potrebné zmeniť znak mesta?

V r. 1463 dostal Kežmarok od kráľa Ma-
teja právo používať erb a  pečatiť listiny 
červeným voskom. Erbová listina je jedi-
nou svojho druhu na Slovensku, na ktorej 
sa erb umiestnil do stredu – na ostatných 
listinách je namaľovaný v  ľavom hornom 
rohu. Listina bola zaradená medzi kultúr-
ne pamiatky Slovenskej republiky.

Nosičom samotného erbu je pestrofa-
rebný anjel, ktorý v období komunistickej 
ideológie obľúbený nebol, a preto ho za-
krývali napr. aj v zasadacej sieni bývalého 
mestského národného výboru. Výnimkou 
bolo obdobie rokov 1968  – 1969, keď sa 
anjeli so štítom objavil na cigaretových 
krabičkách, lóse štátnej lotérie a dokonca 
aj na niektorých mestských pozvánkach. 
Na obálkach MsNV a na známkach nebol. 
Po novembri 1989 sa anjel dočkal rehabi-
litácie.

Anjel drží štít – v hornej časti na mod-
rom podklade sú dva skrížené strieborné 
meče s  červenou rukoväťou, so zlatým 
chráničom a gombíkom, nad nimi je zlatá 
päťcípa koruna, pod mečmi červená ruža. 
Dolnú časť štítu vypĺňajú štyri strieborno – 
červená brvná. Žiaľ, časom storočí sa strie-
borná farba zmenila na čiernu.

Aj Kežmarok by mohol hovoriť o „ho-
voriacom“ erbe, keby… keby sa jeho zo-
brazenie nevysvetľovalo rozlične. Inter-
pretácie erbu sú viaceré, nevedno, ktorá 
hypotéza je správna. V jedinom, v čom sa 
historici zhodnú, je vysvetľovanie symbolu 
kráľovskej koruny ako symbolu slobodné-
ho kráľovského mesta. Uvedieme aspoň 
najčastejšie interpretácie.

Horná časť štítu:
1. Skrížené meče predstavujú právo 

meča, udelené mestu kráľom Albertom 
r. 1438, ruža pod nimi je obyčajnou heral-
dickou figúrou

2. Skrížené meče predstavujú symbol 

osady sv.  Michala  – bojovníka, červená 
ruža je symbolom osady sv. Alžbety.

Dolná časť štítu:
1. Brvná (vodorovné červeno – striebor-

né pásy) sú najpravdepodobnejšie prevza-
té zo štátneho uhorského erbu.

2. Brvná symbolizujú kežmarské rieky 
a potoky: Poprad, Bielu vodu, Ľubický po-
tok a Zlatník – táto teória je však najmenej 
pravdepodobná, hoci brvná štátneho erby 
predstavujú skutočne najväčšie rieky bý-

valého Uhorska (Dunaj, Tisa, Dráva, Sáva).
3. Brvná symbolizujú štyri osady, z kto-

rých vzniklo mesto Kežmarok. Kežmarok 
vznikol zlúčením viacerých osád pôvod-
ného slovanského obyvateľstva s  osadou 
nemeckých kolonistov.

a/ Slovania prišli na územie budúce-
ho mesta v 8. - 10. storočí. Časť sa usadila 
na vrchu nad riekou Poprad, pri ktorej šla 
veľká obchodná cesta, spájajúca Orient 
so severom Európy. Tak vznikla osada 
sv.  Michala s  rovnomenným kamenným 
kostolom. Obyvatelia osady boli zrejme 
strážcovia spomínanej cesty Via magna 
a  blízkych hraníc s  Poľskom, no zaoberali 
sa aj rybárstvom. Osada jestvovala už v 12. 

stor., možno aj skôr. Prvýkrát sa kostol 
sv. Michala spomína r. 1251. Osada sa ne-
začlenila do mesta Kežmarku, ostala jeho 
predmestím a zanikla v 15. storočí po vpá-
de husitov r. 1433. Toto miesto sa niekoľko 
storočí využívalo ako cintorín.

b/ Z druhej strany rieky Popradu a tiež 
pri obchodnej ceste vznikla osada sv. Krí-
ža, pomenovaná podľa svojho zrejme dre-
veného kostolíka. Jej slovanskí obyvatelia 
sa zaoberali hlavne poľnohospodárstvom 
a  pastierstvom, no nie je vylúčené, že aj 
obchodom. Osada, ktorá bola možno na 
mieste Starého trhu, sa začlenila sa do in-
travilánu budúceho mesta. Základy jej už 
kamenného kostola pochádzajú z pol. 13. 
stor.

c/ Traduje sa, že na mieste dnešnej zá-
hradkárskej kolónie na Kamennej bani 
existovala ešte osada sv. Petra - Pavla. Lis-
tiny z  13. stor. ju však nespomínajú  – za-
nikla snáď hneď po vpáde Tatárov alebo 
pred nimi jej obyvatelia poutekali? Ako 
predmestie sa toto územie malo zničiť pri 
veľkej povodni r. 1813.

d/ Štvrtá osada existovala na mieste 
dnešného hradného nádvoria a  založili 
ju nemeckí kolonisti. V  r.  1241 - 42 prišli 
do Uhorska Tatári, ktorí všetko spustoši-
li, čo im stálo v  ceste. Časť obyvateľstva 
vyhubili, časť sa zachránila útekom. Keď 
sa Uhorsko po odchode Tatárov doslova 
vyľudnilo, uhorský kráľ Belo  IV. začal do 
Uhorska pozývať cudzincov hlavne z úze-
mia Nemecka, ktorí prichádzali na Slo-
vensko už od 12.storočia, ale doklady na 
ich pôsobenie na území budúceho mesta 
nemáme. Nemci prichádzali už ako vyspelí 
remeselníci i baníci hlavne na neobývané 
územia a  začali ich kolonizovať  – klčovali 
lesy, vysúšali močiare, zakladali dediny. 
Isté je, že Nemci boli na území budúce-
ho Kežmarku už v  r.  1251. Dedina Sasov 
bola totiž postavená v mieste, o ktorom sa 
traduje, že na ňom už r.  1190 stál ženský 
kláštor s kostolom. Túto zatiaľ nikým a ni-
čím nepotvrdenú správu uviedol vo svo-
jej známej Levočskej kroniky Gašpar Hain. 
Slovenské porekadlo však hovorí: Bez vet-
ra sa lístok nepohne.

Stredovek dôsledne dbal o verné zobra-
zenie erbu  – erby z  kameňa zdobia napr. 
kežmarskú radnicu (až dva), bývalú starú 
humanistickú školu pri bazilike sv.  Kríža, 
maľovaný erb je na zvonici i redute, vyte-
paný z  plechu zdobí krstiteľnicu, je aj pri 
vchode do kostolného priestoru atď… 
V súčasnosti ho nájdeme hocikde.

 
 Nora Baráthová

Právo používať erb

Právo používať erb dostali mnohé mestá a dnes – samozrej-
me aj nový – ho majú takmer všetky dediny. Niektoré erby 
sú „hovoriace“ – majú napr. svätca, ktorému je zasvätený 
miestny kostol alebo pracovný nástroj, aký najviac používali 
obyvatelia obce či atribút svojho dávneho zemepána.

Detail erbovej listiny Kežmarku.
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Materská škola Možiarska privítala začiatkom 
marca rodičov s ich ratolesťami. Počas dňa otvo-
rených dverí sa mohli oboznámiť s  priestormi 
škôlky a zapojiť sa do hier v jednotlivých triedach.

Napriek tomu, že materskú školu čaká roz-
siahla rekonštrukcia vnútorných, ale aj von-

kajších priestorov rodičia boli milo prekvapení 
z pekne a vkusne upravených tried, šatní či soci-
álnych zariadení. Rodičom sa páčila aj telocvičňa 
a  jedáleň, v  ktorej kuchárky pripravili pohoste-
nie. Veľkou devízou materskej školy je poloha 
v blízkosti centra mesta ako aj lesoparku Sever. 

Súčasťou jej areálu je veľká záhrada s  množ-
stvom zelene.

Chceme sa poďakovať rodičom, ktorí navští-
vili materskú školu počas dňa otvorených dverí 
a radi privítame každého, kto má záujem pozrieť 
si naše zariadenie počas celého školského roka.

 Jitka Cveková
 učiteľka materskej školy

Špeciálna základná škola v  Kežmarku otvá-
ra v  školskom roku 2019/2020 3-ročné štúdium 
praktickej školy. Štúdium môžu absolvovať žiaci 
s mentálnym postihnutím alebo žiaci v kombiná-
cii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili 
základnú školu alebo povinnú školskú dochádz-
ku. Uchádzať sa môžu aj dospelí občania s men-
tálnym postihnutím alebo v  kombinácii s  iným 

postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a  neboli 
vzdelávaní v odbornom učilišti alebo v praktickej 
škole. Ako uviedol riaditeľ Špeciálnej základnej 
školy Anton Vojtičko, žiaci prostredníctvom toh-
to štúdia získajú prípravu na výkon pracovných 
činností a zároveň výrazne zvýšia svoje možnosti 
uplatnenia sa v  pracovnom, občianskom, rodin-
nom a osobnostnom živote. Škola ponúka výučbu 

zabezpečenú erudovanými pedagógmi v špeciál-
nych učebniach s netradičnými postupmi a alter-
natívnymi vyučovacími stratégiami aplikovanými 
vo vyučovacom procese. Praktická škola bude 
prvá a jediná v našom regióne, o to viac je pre nás 
potešením, že môžeme občanom ponúknuť aj 
túto formu vzdelávania. Máte záujem o  štúdium 
v praktickej škole? Informujte sa na adrese Kostol-
né námestie 28, Kežmarok. Tešíme sa na Vás!

 Kolektív špeciálnej ZŠ

Základná škola sa zameriava na rozšírené vy-
učovanie jazyka nemeckej národnostnej menšiny 
i anglického jazyka. „Žiaci v triedach s nemeckým 
zameraním majú nemčinu od 1. ročníka tri až štyri 
hodiny týždenne. Žiaci v bežnej triede sa začínajú 
učiť hravou formou anglický jazyk tiež od 1.roční-
ka. Nadviazali sme spoluprácu so štátnou jazyko-
vou školou v Poprade a tak pripravujeme žiakov od 

4. ročníka na štúdium a úspešné získanie štátnice 
z cudzieho jazyka,“ povedal riaditeľ školy Miroslav 
Benko. Rozšírené vyučovanie jazykov pomáha 
deťom ľahšie zvládať ostatné predmety, o  čom 
svedčia veľmi dobré výsledky v monitore T-5 a T-9. 
Po dohode s  vedením základnej umeleckej školy 
plánuje Grundschule od septembra otvoriť taneč-
né odbory.  

Mottom Školského vzdelávacieho programu 
školy je rozvíjanie individuálneho potenciálu žia-
kov. Vo výchovno -vzdelávacom procese kladú pe-
dagógovia dôraz na rozvoj komunikácie, kreativity 
a zdravého sebavedomia. V 1. ročníku sa žiaci učia 
anglický jazyk a v 3. ročníku k nemu pribúda jazyk 
nemecký. Takmer každá trieda je vybavená notebo-
okom s  interaktívnou tabuľou. V  škole nechýbajú 

počítačové i  odborné učebne na výučbu chémie, 
cudzích jazykov, hudobnej výchovy a  dielne. Na 
rozvoj športových aktivít sú určené dve telocvične 
a  hokejbalové i  multifunkčné ihrisko. Žiaci sú za-
pojení vo výchovno -vzdelávacom  projekte Zelená 
škola (pod záštitou Živice), v ktorom s pomocou uči-
teľov a rodičov riešia reálne potreby školy a okolia.

 Veronika Michalčíková

Základná škola disponuje veľkým športo-
vým areálom a  venuje sa všetkým druhom 
športu. „Okrem toho, v  našej škole sa vyučuje 
výborným spôsobom matematika a slovenčina 
a na vysokej úrovni je aj výučba cudzích jazykov 
ako i ostatných predmetov. Mladším žiakom sa 
skvelo darí v  primárnom vzdelávaní a  zároveň 
úspešne reprezentujú školu na matematickýc, 
recitačných a  športových súťažiach,“ povedal 

riaditeľ školy Dušan Tokarčík. V  posledných 
rokoch sa v škole venujú aj vede a žiaci sa zú-
častňujú vedeckých súťaží v  rámci Slovenska 
a  Strednej Európy, kde dosahujú vynikajúce 
výsledky. Škola má k dispozícii tri telocvične, 
odborná učebňa fyziky, chémie, technickej vý-
chovy a  jazyková učebňa. V škole sa nachádza 
átrium a edukačná plocha pre výučbu prvouky 
a prírodovedy.

Deň otvorených dverí v materskej škole

Praktická škola v Kežmarku

Základná škola Grundschule

Budúci prváci navštívili základné školy

Základná škola Dr. Daniela Fischera

Základná škola s materskou školou Nižná Brána

Počas dní otvorených dverí mohli deti materských škôl spolu s pedagógmi i rodičmi spoznať  
priestory a spôsob výučby v kežmarských základných školách.  
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školstvo

Mesto Kežmarok,
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

v y h l a s u j e

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o  štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanove-
nia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE č. 1/2019
na obsadenie funkcie

riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre základ-

né školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v  znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a  osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, 
• vykonanie prvej atestácie, resp. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady. 

Iné kritériá a požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť, 
• spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku, 
• osobnostné a morálne predpoklady,
• znalosť príslušnej legislatívy, 
• riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladádo výberového konania:
• prihláška do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• overené kópie dokladov o vzdelaní a o vykonaní 1. atestácie, resp. kvalifi-

kačnej skúšky alebo jej náhrady)
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnos-

ti, 
• čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby 

výberového konania (zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Prihlášky posielajte na adresu:
Mestský úrad Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Uzávierka prihlášok je dňa 23.4.2019 o 12:00 hodine.

Obálku označte:
„Výberové konanie – riaditeľ, Základná škola,
Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok“
„Neotvárať“ 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchá-
dzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia 
podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne 
najmenej 7 dní pred jeho konaním. 

 V Kežmarku dňa 2.4.2019
 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor mesta

Mesto Kežmarok,
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

v y h l a s u j e

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v škol-
stve a  školskej samospráve v  znení neskorších predpisov a  ustanovenia § 5 
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskor-
ších predpisov

VÝBEROVÉ  KONANIE č. 2/2019
na obsadenie funkcie

riaditeľa/riaditeľky Základnej školy - Grundschule, 
Hradné námestie 38, Kežmarok

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre základ-

né školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
a  odborných zamestnancoch a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov 
v  znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a  osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, 
• vykonanie prvej atestácie, resp. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady.  

Iné kritériá a požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť, 
• spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku, 
• osobnostné a morálne predpoklady,
• znalosť príslušnej legislatívy, 
• riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
• prihláška do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• overené kópie dokladov o vzdelaní a o vykonaní 1. atestácie, resp. kvalifi-

kačnej skúšky alebo jej náhrady)
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti, 
• čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby 

výberového konania  (zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Prihlášky posielajte  na adresu:
Mestský úrad Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Uzávierka prihlášok je dňa 23.4.2019 o 12:00 hodine.

Obálku označte:
„Výberové konanie – riaditeľ, Základná škola - Grundschule,
Hradné námestie 38, Kežmarok“
„Neotvárať“ 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchá-
dzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia 
podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne 
najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 V Kežmarku dňa 2.4.2019
 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor mesta
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školstvo

Mesto Kežmarok, 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

v y h l a s u j e

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o  štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanove-
nia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov

VÝBEROVÉ  KONANIE č. 3/2019
na obsadenie funkcie

riaditeľky/riaditeľa Materskej školy, Cintorínska 3, Kežmarok

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre mater-

ské školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v  znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a  osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, 
• vykonanie prvej atestácie, resp. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady.  

Iné kritériá a požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť, 
• spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku, 
• osobnostné a morálne predpoklady,
• znalosť príslušnej legislatívy, 
• riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
• prihláška do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• overené kópie dokladov o vzdelaní a o vykonaní 1. atestácie, resp. kvalifi-

kačnej skúšky alebo jej náhrady)
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnos-

ti, 
• čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby 

výberového konania  (zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Prihlášky posielajte  na adresu:
Mestský úrad Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Uzávierka prihlášok je dňa 23.4.2019 o 12:00 hodine.

Obálku označte:
„Výberové konanie – riaditeľ, Materská škola,
Cintorínska 3, Kežmarok“
„Neotvárať“ 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchá-
dzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia 
podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne 
najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 V Kežmarku dňa 2.4.2019
 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák , primátor mesta

Mesto Kežmarok, 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

v y h l a s u j e

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o  štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanove-
nia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov

VÝBEROVÉ  KONANIE č. 4/2019
na obsadenie funkcie

riaditeľky/riaditeľa Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre mater-

ské školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v  znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a  osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, 
• vykonanie prvej atestácie, resp. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady.  

Iné kritériá a požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť, 
• spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku, 
• osobnostné a morálne predpoklady,
• znalosť príslušnej legislatívy, 
• riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
• prihláška do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• overené kópie dokladov o vzdelaní a o vykonaní 1. atestácie, resp. kvalifi-

kačnej skúšky alebo jej náhrady),
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnos-

ti, 
• čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby 

výberového konania  (zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Prihlášky posielajte  na adresu:
Mestský úrad Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Uzávierka prihlášok je dňa 23.4.2019 o 12:00 hodine.

Obálku označte:
„Výberové konanie – riaditeľ, Materská škola,
Možiarska 1, Kežmarok“
„Neotvárať“ 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchá-
dzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia 
podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne 
najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 V Kežmarku dňa 2.4.2019
 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor mesta
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rozhovor

Ako dlho vykonávate prácu 
záchranára? Spomínate si na 
svoje začiatky v  kežmarskej 
nemocnici?

V roku 1985 som nastúpil do 
kežmarskej nemocnice, kde som 
pracoval ako vodič sanitného 
vozidla. Neskôr vznikla záchran-
ka aj tu v Kežmarku. V roku 1991 
sme boli určení štyria vodiči 
sanitných vozidiel  – páni Šiška, 
Soska, Pavol Dovjak a ja. Tak sme 
začali pracovať pre kežmarskú 
záchrannú službu, v  ktorej som 
pôsobil do konca roku 2004. 

V  súčasnosti vykonávam svoje 
povolanie v košickej záchranke.

Dá sa povedať, že v  kežmar-
skej nemocnici sme začínali 
z ničoho. Boli nám pridelené dve 
záchranné vozidlá, ktoré sme si 
svojpomocne vo voľnom čase 
prerobili podľa potreby. Organi-
začne sme patrili pod vtedajšie 
ARO, ktoré viedol primár Stan-
kovič. Na tomto oddelení nás 
postupne zaučili, za čo im patrí 
veľká vďaka.

Prečo ste sa rozhodli pomá-
hať ľuďom?

Možno preto, že náš otec bol 

vodič sanitky. Hocikedy ma vzal 
na výjazd a  dokonca i  na chi-
rurgiu, kde sa zaoberali ťažkými 
stavmi. Jedným z dôvodov bolo 
i  to, že som prežil nepríjemnú 
udalosť. Počas povinného vojen-
ského výcviku v  roku 1984 som 
utrpel vážne zranenia a  skončil 
som na oddelení ARO v  Popra-
de. Chvalabohu som sa z  toho 
dostal. Táto životná skúsenosť 
ma priviedla k myšlienke stať sa 
záchranárom. Pre  našu rodinu 
je táto práca asi daná. Môj brat 
Pavol odpracoval v  záchranke 

ako vodič 24 rokov. Je to nároč-
né povolanie, pretože človek je 
v strese a chce odviesť čo najlep-
šiu prácu.

Ako vyzerá taký zásah zá-
chranárov?

Zásahové územie máme na 
celom území Slovenska. Keď 
príde hlásenie, oblečieme sa, 
nasadneme do sanitky a  hneď 
vyštartujeme. Musíme potvrdiť 
príjem a  uviesť, že sme vyrazili 
do dvoch minút. Každý výjazd 
sa má realizovať s  výstražnými 
znameniami. Máme zadané GPS 
súradnice a adresu pacienta. Pa-

cienta ošetríme, keď to jeho stav 
vyžaduje, odvezieme ho do ne-
mocnice.

Aký je to pocit zachrániť 
niekomu život? Poďakoval sa 
vám už niekto za pomoc?

Je to dobrý pocit. Bolo veľa 
situácii a prípadov, keď sa poda-
rilo zachrániť život človeku. Po-
znám jedného pána, ktorý býva 
v  Ľubici, ktorého sme resusci-
tovali a  doteraz sa  stretávame. 
Niekedy sa stane, že ľudia nás 
kontaktujú a  osobne poďakujú. 
Aj prednedávnom ma zastavila 
pani, ktorú sme ošetrovali, a po-
ďakovala sa. Niekedy ľudia pošlú 
poďakovanie aj e -mailom.

Vaša práca je jednoznačne 
psychicky náročná. Mali ste 
niekedy chuť skončiť s ňou?

Raz som odišiel do Ameriky, 
lebo táto práca bola nedosta-
točne finančne ohodnotená. Bol 
som tam jeden rok a potom som 
sa vrátil naspäť na záchranku. 
Priznávam, že boli chvíle, keď 
som si povedal – už dosť. Potom 
som si vzal dovolenku a  odišiel 
do  Rakúska, kde som opatroval 
starších ľudí. Poviem pravdu, že 
opatrovanie bolo náročnejšie 
ako práca záchranára.

Mali ste aj negatívnu skúse-
nosť pri výkone svojej práce?

Boli aj negatívne skúsenos-
ti. Niektorí ľudia zneužívajú 
záchranku ako taxík či pohoto-
vosť. Neraz sme boli aj v  bez-
prostrednom ohrození zdravia. 
Asi najhorší zážitok mám z roku 
1993. V tej dobe zúrila občianska 
vojna v bývalej Juhoslávii. Jeden 
pacient zo Slovenska bol hospi-
talizovaný v  Belehrade. Vzduš-
ný priestor bol uzavretý, preto 
poslali sanitku a nás. Vybrali sme 
sa na cestu a na hranici s Maďar-

skom sme začuli silné dunenie. 
Vtedy sme mali strach, všade 
naokolo boli zničené domy a na 
mostoch i  pri cestách sme stre-
távali ozbrojených vojakov a po-
licajtov. Prišli sme do Belehradu, 
naložili pacienta a  uháňali sme 
domov, nikde sme už nezastavo-
vali. Potom sme v televízii videli, 
aké nesmierne boje a zverstvá sa 
tam diali. Po návrate na Sloven-
sko nás vítali, ako keby sme sa 
znovuzrodili. Mali sme šťastie, že 
sa nám nič nestalo.

Ako zvyknete relaxovať po 
namáhavých dňoch?

Mám záhradu, tak pracujem 
v  nej. Rád bicyklujem a  cvičím. 
Pre mňa je relaxom fyzická záťaž, 
vtedy sa uvoľním. Myslím si, že 
keď má človek psychicky nároč-
nú prácu, mal by vydať istú fyzic-
kú aktivitu.

Čo ste prežívali, keď vás 
ocenili a uviedli do Záchranár-
skej galérie cti?

Veľmi som sa potešil. Je to 
príjemný pocit, že moja práca 
nebola zbytočná a že si ju všimli 
aj iní. Pre záchranára je to snáď 
najvyššie ocenenie, ktoré môže 
dostať.

Keby ste sa mali rozhodnúť 
ešte raz, vybrali by ste si znova 
prácu záchranára?

Vyštudoval som hotelovú 
akadémiu a rozmýšľal som, či sa 
chcem uberať touto cestou. Zná-
mi ma volali pracovať do hotela 
vo Vysokých Tatrách. No ja som 
sa rozhodol inak. Neľutujem, že 
som sa rozhodol pomáhať iným.

Chcete odkázať niečo mlad-
ším kolegom?

Najprv sa chcem poďakovať 
všetkým, ktorí so mnou praco-
vali a  vydržali robiť túto nároč-
nú prácu. Ďakujem aj vedeniu 
Záchrannej služby Košice a tým, 
ktorí ma nominovali do galérie 
cti. Mladým záchranárom chcem 
odkázať, aby nepodceňovali 
stav pacienta, aby sa vzdeláva-
li a  zodpovedne pristupovali 
k  svojej práci. My pracujeme so 
živým tvorom  – človekom, a  čo 
je hodnotnejšie ako život a zdra-
vie?

 Veronika Michalčíková
 foto: archív P. D.

Ocenený záchranár (v strede) so svojimi kolegami.

Rozhodol sa zachraňovať životy

Najdôležitejším cieľom Záchranárskej galérie cti je vzdať úctu ľu-
ďom, ktorí zachraňujú ľudské životy. Bez povšimnutia neostala ani 
obetavá práca 63-ročného Petra Dovjaka, ktorého prednedávnom 
ocenili za celoživotný prínos pre slovenské záchranárstvo. Tento zá-
chranár pracoval 19 rokov aj v kežmarskej nemocnici.
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Na okresnom kole recitačnej súťaže v  Kež-
marku sa zúčastnili recitátorky vo veku od 16 
do 74 rokov. V kategórii poézie do 25 rokov po-
stúpila na krajské kolo, ktoré sa bude konať vo 
Vranove nad Topľou, Martina Tomalová a  v  ka-
tegórii poézie nad 40 rokov postúpila Darina 
Cveková.

Cieľom súťaže je umeleckým slovom pesto-
vať úctu a lásku k žene. Spojiť mladosť so skúse-
nosťami staršej generácie. Obsahové zameranie 
prednesu nie je určené, hodnotená je objavnosť 
textov a  úroveň umeleckého prednesu. Výber 

textov je vecou vlastného rozhodnutia recitátor-
ky a odporúčajú sa texty slovenských básnikov 
a prozaikov. Od roku 2007 sa na súťaži pravidel-
ne zúčastňujú aj recitátorky zo srbskej Vojvodiny 
z Asociácie spolkov slovenských žien v Báčskom 
Petrovci, kde žije početná skupina Slovákov.

Známkou úrovne  Vansovej Lomničky  sú aj 
odborné poroty  jednotlivých ročníkov, ktorých 
členmi sú nielen profesionálni umelci, ale aj ľu-
dia z  praxe, ktorí vedia posúdiť umelecké i  od-
borné kvality súťažiacich.

Spoluorganizátormi tohto ročníka boli Ob-

vodná  organizácia Únie žien Slovenska Kež-
marok, Mestské kultúrne stredisko v  Kežmarku 
a Mestská knižnica v Kežmarku.

 Eva Raffajová

Svoj výnimočný talent ukázali žiaci a študen-
ti nielen z Kežmarku a jeho okolia, ale aj z české-
ho partnerského mesta Lanškroun či z poľského 
mesta  Gliwice. Hlavným organizátorom súťa-
že bola Stredná umelecká škola v  Kežmarku 
a Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, záštitu 
nad ňou prevzali štátny tajomník Ministerstva 
školstva, vedy a  výskumu SR Peter Krajňák 
a  predseda Prešovského samosprávneho kraja 
Milan Majerský.

Prvoradým a  každoročným poslaním súťa-
že je vyhľadávanie talentovaných detí a žiakov 
v oblasti výtvarnej tvorby, tiež podpora a rozvoj 
ich nadania, talentu a záujmu o sebavzdeláva-
nie. „Na prvý pohľad ide o  veľmi dobré práce. 
Blahoželám všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili 
a,  samozrejme, aj tým, ktorých porota oceni-
la. Nech sa vám darí a  nech pokračujete ďalej 

vo svojej práci, pretože bez umenia si neviem 
predstaviť ani naše mestá, ani kostoly, galérie,“ 
povzbudil mladých umelcov štátny tajomník 
Krajňák.

Súťažilo sa v  štyroch kategóriách a  žiaci 
i  študenti mali spracovať svoj pohľad na tému 
„…A zajtra vyjde slnko a zohreje mi tvár…“. O ví-
ťazoch rozhodla nezávislá komisia v zložení: Eva 
Končeková, Marek Majerčák, Jozef Česla st., Vla-
do Krausz a Zuzana Hudačeková. „Súťaž sa koná 
už šiesty rok a postupne naberá väčšie a väčšie 
rozmery. Práca poroty bola aj tento rok nároč-
ná, pretože do súťaže bolo zaslaných veľa prác, 
ktoré boli vyzretejšie,“ priblížila neľahkú úlohu 
skúsených odborníkov Marta Perignáthová, 
riaditeľka Strednej umeleckej školy v Kežmarku. 
To, že o Moje (ne)istoty je záujem, svedčí aj fakt, 
že porota vyberala víťazov spomedzi 204 zasla-

ných prác, pričom minulý rok ich bolo 149. Do 
súťaže sa zapojili aj umelci z partnerských miest 
Lanškroun a Gliwice. „Aj ich práce rozšírili naše 
obzory. Dôležité je, aby si ľudia z  rôznych kra-
jín porovnávali prácu. Tento ročník bol kvalitný 
a víťazom blahoželám,“ dodala riaditeľka školy.

 Veronika Michalčíková

Zajtra vyjde slnko a zohreje mi tvár

Začiatkom marca sa vo výstavnej sieni Barónka uskutočnila vernisáž a slávnostné 
odovzdávanie cien za výtvarné a fotografické práce regionálnej súťaže Moje (ne)isto-
ty. Mladí umelci vo svojich prácach zachytili optimistický pohľad na svet okolo seba.

Premiéra motivačného dokumentárne-
ho filmu zožala v kežmarskom kine mimo-
riadny úspech.

Vypredané! Aj s  tým ste sa mohli stretnúť 
pri zakúpení lístka na premiéru dokumen-
tárneho filmu Premena, ktorý zachytáva za-
ujímavú životnú etapu trénera ľudí Matúša 
Špirka. Ten dobrovoľne pribral 25 kilogramov 
a zmenil svoj životný štýl, aby lepšie pochopil 

ľudí, ktorí trpia nadváhou a zdravotnými prob-
lémami.

Vo filme odhaľuje divákom samotný pro-
ces priberania a  následne osobný i  neľahký 
boj pri zhadzovaní nadbytočných kíl. „Film do-
padol nad moje očakávania. Cítim sa úžasne 
a pre mňa je to splnený sen. Ľudia boli spokoj-
ní, zabávali sa a  nás tvorcov poctili standing 
ovation, čo som naozaj nečakal. Tento mo-
ment zanechal vo mne silné pozitívne emócie. 

Som za to vďačný,“ prezradil svoje pocity z vy-
predanej kinosály tréner ľudí.

Okrem jeho premeny tela i  mysle môžu 
diváci nazrieť do dennej rutiny jeho klientov, 
a tiež vidieť ich odhodlanie, pevnú vôľu a tvr-
dú prácu pri chudnutí. Film je vizualizáciou 
Špirkovej knihy Zmeň svoje telo, zmeníš svoj 
život a  pochádza z  dielne mladého kamera-
mana Dávida Pavlíka. Film Premena vyjde aj 
na DVD nosičoch, aby bol, podľa Špirkových 
slov, k  dispozícii každému, kto si ho bude 
chcieť pozrieť. Veronika Michalčíková

Premena tela i mysle na filmovom plátne

Do súťaže sa zapojili malí i veľkí umelci.

Recitačná súťaž sa konala v priestoroch 
mestskej knižnice.

Okresné kolo Vansovej Lomničky pozná víťazky

Festival umeleckého prednesu poézie a prózy žien Vansovej Lomnička sa konal po 52. 
raz na počesť spisovateľky a redaktorky prvého ženského časopisu Dennica Terézie Van-
sovej. Vyhlasovateľom súťaže je každoročne Únia žien Slovenska a koná sa s finančnou 
podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

kultúra
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Návrhárka pôvodom z Kežmarku – Zuzka Labudová privoniavala k móde už v detstve. Dnes má 
svoj ateliér v Prahe a látky si vyberá až v Amerike. V rodnom meste prvýkrát predvádzala svoje 
modely na charitatívnej akcii pre Olivera. Kežmarok plodí úspešných ľudí. Pochváľme sa nimi.

V  kežmarskom hoteli Hviezdoslav sa 
8. marca uskutočnila charitatívna módna 
prehliadka pre Olivera. Celý výťažok z  nej 
putoval dvojročnému chlapčekovi Olive-
rovi Hrivňákovi, ktorému diagnostikovali 
DMO.

Finančné prostriedky budú použité na 
jeho liečbu a rehabilitácie. K tejto krásnej myš-
lienke sa pripojili hlavne módne návrhárky 

z  celého Slovenska, dokonca aj z  Česka, kde 
pôsobí jedna z nich. Pricestovali do Kežmarku 
s veľkou ochotou pomôcť.

Na prehliadke diváci mohli vidieť kolekcie 
od Petry Toth (slovenská dizajnérka šperkov), 
Michaely Giertlovej (FakeFolk), Zuzany Labu-
dovej (Yaxi Taxi), Jaroslavy Wurll Kocanovej 
a  Viery Futákovej. Moderátorom večera bol 
Peter Bednár a  v  programe vystúpili aj malé 
talenty zo ZUŠ na Petržalskej ulici v Kežmarku.

„Takéto charitatívne akcie sú v  Kežmarku 
veľmi vítané, ľudia sú ochotní pomôcť a záu-
jem z ich strany bol veľký. Mesiac pred akciou 
sme mali lístky vypredané,“ uviedla Oľga Se-
manová, autorka a  organizátorka projektu. 
„Verím, že v  budúcnosti sa mi podarí opäť 
zorganizovať módnu prehliadku s cieľom nie-
komu pomôcť, už teraz mám plány, kam to 
posuniem o rok,“ dodala.

 Zuzana Šlosárová

Charitatívna módna prehliadka pre Olivera 

Návrhárka z Kežmarku (tretia zľava) na charitatívnej prehliadke.

Ste rodená Kežmarčanka 
a zaujíma ma, ako ste sa do-
stali k návrhárstvu.

Oblečenie nám šila mama. 
Boli sme štyria súrodenci a všetci 
sme mali rovnaké odevy. Študo-
vala som grafický dizajn, ale už 
ako dieťa som začala šiť nohavice 
atď. Myslím si, že už od detstva mi 
bolo dané venovať sa móde. Mala 
som asi štyri roky, v ten deň som 
mala narodeniny. Otec ma brával 
do škôlky a vtedy som si pripravila 
mamin krásny opasok a  obliekla 
som si jej tričko, ktoré mi bolo až 
po zem. Keď ma videl otec, tak mi 
povedal, že takto nikam nepôjdeš. 
Pamätám si na to, vtedy som pre-
plakala celé narodeniny v  škôlke. 
Neskôr som chcela študovať na 
vysokej škole grafiku, kde ma 
však neprijali, potom som skúsila 
módne návrhárstvo, no tam ma 
tiež neprijali. Rozhodla som sa 
cestovať. Keď sa mi neskôr naro-
dila dcéra, odsťahovali sme sa do 
Prahy. Na materskej som mala čas, 
a tak som sa pustila do šitia. Takto 
sa to celé začalo.

Ako dlho sa venujete 
móde a návrhárstvu?

Začala som šiť v  roku 2005. 
Myslím si, že som vtedy vystihla 
veľmi dobrý čas. V Prahe sa začali 
otvárať alternatívne butiky, baby 
si otvorili obchod a brali tovar od 
návrhárov, no nie od tých špič-
kových, ale od ľudí, ktorí si doma 
niečo ušili. Bavilo ich to. Tak som 
ušila tri sukne, ktoré sa predali za 

dva dni. Bol to pre mňa neskutoč-
ný náboj, vtedy som začala „ma-
kať“ a byť na seba aj veľmi prísna. 
Stanovila som na deň päť kusov, 
čo bolo dosť.

Žijete momentálne v  Pra-
he, kde máte salón. Ako tam 
fungujete?

Sedem rokov som pracovala 
stále iba doma, skoro vôbec som 
sa nestretávala s  ľuďmi. V  tom 
čase sa tiež začali usporadúvali 

módne festivaly. Začali vznikať 
presne vtedy, keď som začínala so 
šitím. Prezentovala som sa tam aj 
s prehliadkou a stánkom. Dalo mi 
to signál, že mám ísť ďalej a mám 
v tom pokračovať. Aj naďalej som 
pracovala doma, začali ku mne 
chodiť rôzne klientky. Po sied-
mich rokoch som si otvorila malý 
obchodík na Moste Légií. Neskôr 
som opäť pracovala doma a úpen-

livo som hľadala priestor, pretože 
som vedela, že nie je dobré hlavne 
na psychiku robiť doma. Dá sa po-
vedať, že som už aj rozprávať za-
budla. Bolo to veľmi ťažké. Potom 
som si teda našla priestor pri Vlta-
ve, kde som už päť rokov a vzadu 
mám aj ateliér, v ktorom tvorím.

Aký veľký tím máte okolo 
seba?

Mám tri krajčírky. Ale to kvan-
tum práce je veľmi náročné. Ja 

to musím vymyslieť, ušiť prvý 
kus, pripraviť materiál a tak ďalej. 
V obchode mám predavačky, kto-
ré sa striedajú, ale som tam aj ja 
sama. Väčšinou je to tak, že klient-
ky vedia, počas  ktorých dní som 
tam ja a  chcú sa radšej poradiť 
so mnou. Čiže aj tá návštevnosť 
obchodu je väčšia, keď som tam. 
Radi si prídu aj „pokecať“. Takže 2 
až 3 dni v týždni tam mám baby, 

ktoré predávajú, ale inokedy som 
tam sama. Je to pre mňa taký 
dobrý mix, že môžem predávať 
aj šiť.

Aký máte pocit z predvá-
dzania v Kežmarku?

Perfektný, úžasný. Neočakáva-
la som nič a nič som si nepredsta-
vovala. Ale videla som tam známe 
tváre, bolo to príjemné a  krásne. 
Veľmi rada sa tu vrátim, ak budem 
znovu pozvaná. Bolo to tu nad-
štandardné a dojalo ma to.

Čo plánujete v budúcnos-
ti?

Momentálne som dokončila 
jarnú kolekciu. Čím viac tvorím 
a  posúvam sa ďalej, tým viac mi 
záleží na materiáloch. Hlavne aby 
boli kvalitné, to je najpodstatnej-
ší detail mojej značky  – kvalita 
materiálov a  kvalita spracovania. 
Vyhľadávam tie najkvalitnejšie 
látky po celom svete a  objedná-
vam si ich. Objednávam napríklad 
z Ameriky látky s potlačou, z Číny 
väčšinou hodváb. Ušijem často 
iba dvoje alebo troje šaty. Tiež 
mám aj modely. Tie nie sú „sériov-
ka“, ušijem väčšinou dvoje či troje 
šiat. To, čo ste mali možnosť vidieť 
tu, bola spomínaná jarná kolek-
cia. Chystáme tiež letnú kolekciu.

Prečo ste sa rozhodli za-
pojiť do takejto charitatív-
nej akcie?

Pozvánku sem do Kežmarku 
som dostala aj minulého roku na 
jeseň, tiež na módnu prehliadku. 
Vtedy som nemala čas. Teraz, keď 
som dostala pozvanie, úplne ma 
dostalo to, že pôjde o charitatív-
nu akciu. Veľmi rada prídem aj 
nabudúce.

 Zuzana Šlosárová

Navrhuje módu pre Pražanky i Slovenky
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mozaika

Súťažné kategórie:
1. DH - Dotyk histórie – súťaží 

sa v  kategórií farebná fotografia: 
vyhotovená v  Kežmarku, zame-
raná najmä na pamiatky, detaily 
pamiatok a  uličky mesta. Max. 
počet fotografií od jedného auto-
ra – 5 ks.

2. KP - Kežmarok v  pohybe  – 
súťaží sa v  kategórií farebná fo-
tografia: vyhotovená v  Kežmarku 
a  blízkom okolí, zameraná na ak-
tívny život Kežmarčanov a  zdravý 
životný štýl. Max. počet fotografií 
od jedného autora – 5 ks.

3. PKEŽ - Príbehy Kežmarča-
nov – súťaží sa v kategórií séria fa-
rebných fotografií: vyhotovených 
v Kežmarku a blízkom okolí s ľubo-
voľnou tematikou. Séria fotografií 
má rozpovedať príbeh. Minimálny 
počet fotografií v sérií je 4 a maxi-
málny počet je 6. Maximálny počet 
sérií (príbehov) od jedného autora 
sú 3.

PRIEBEH SÚŤAŽE, AKO
SA ZAPOJIŤ:
Fotografiu zašlite na e -mailovú 

adresu media@kezmarok.sk, do 
predmetu správy napíšte SÚŤAŽ 
750 a do textu napíšte vaše meno 
a  priezvisko, kategóriu, názov fo-
tografie alebo série. Jeden autor 
sa môže zapojiť maximálne do 
dvoch súťažných kategórií.

Súťaž bude prebiehať od 
15. 3. 2019 do 15. 8. 2019 do 9.00 
hod. na našej facebookovej strán-
ke https://www.facebook.com/
www.kezmarok.sk/ - Mesto  Kež-
marok - oficiálna stránka.

Vyhodnotenie súťaže s  víťaz-
nými fotografiami zverejníme 
v piatok 30. augusta 2019, kedy na 
našej webovej stránke www.kez-
marok.sk a  facebookovej stránke 
oznámime oficiálne výsledky.

Na facebookovej stránke uve-
rejníme ALBUM pod názvom SÚ-
ŤAŽ 750, v ktorom budú priebežne 

uverejnené fotografie súťažiacich. 
Každá fotografia bude mať uve-
deného svojho autora a jej názov. 
Fotografie s  tematikou Tatier sa 
akceptujú len ak Tatry dotvárajú 
scenériu okolia Kežmarku a nie sú 
hlavným motívom.

Organizátor si vyhradzuje prá-
vo neuverejniť fotografie, ktoré by 
mohli pôsobiť hanlivo, vzbudzo-
vať verejné pohoršenie ap.

Hodnotenie fotografií bude 
prebiehať v 2 rovinách:
1. Na základe hodnotenia laickej 

verejnosti – t.j. najviac „lajkov“
2. Na základe hodnotenia odbor-

níkov.

Ceny za hodnotenie laickej
verejnosti:

1. miesto  – Kniha + tričko k  750. 

výročiu + DVD o  pamiatkach 
regiónu

2. miesto – Kniha k 750. výročiu + 
DVD o pamiatkach regiónu

3. miesto  – Tričko + pero k  750. 
výročiu + DVD o  pamiatkach 
regiónu
Ceny od odbornej poroty:

1. miesto  – Propagačný balíček 
k 750. výročiu

2. miesto  – Propagačný balíček 
EĽRO

3. miesto  – Sponzorský propa-
gačný balíček
Výhercovia budú vyzvaní elek-

tronickou poštou na vyzdvihnutie 
cien na elektronickej adrese, z kto-
rej budú zasielať fotografie.

 Otázky môžete zasielať na
 media@kezmarok.sk

Odfoťte Kežmarok a vyhrajte

Oznamujeme verejnosti, že 
dňa 24. apríla o 9.00 hod sa usku-
toční v  okolí Arény Kežmarok 
(zimného štadióna v Kežmarku) 
taktické cvičenie záchranných 
zložiek pri simulovanom úniku 
nebezpečnej látky (amoniak). 
Cvičenie záchranných zložiek 
sa vykoná v súlade so Zákonom 
NR SR č. 42/1994 Z. z. o  civilnej 
ochrane obyvateľstva v  znení 
neskorších predpisov.

V  priebehu cvičenia pri za-

bezpečovaní opatrení na zasta-
venie úniku nebezpečnej látky,  
ochrany zamestnancov, ako aj 
návštevníkov Arény Kežmarok 
a  obyvateľov žijúcich v  ohroze-
nej oblasti bude krátkodobá uzá-
vera ulice Trhovište. Za pochope-
nie vopred ďakujeme.

 Civilná ochrana Kežmarok

Múzeum v Kežmarku od 1. 
marca vyhlasuje vedomostnú 
súťaž o dejinách mesta a hra-
du pri príležitosti 750. výročia 
udelenia mestských práv Kež-
marku.

Vyhodnotenie súťaže a odo-
vzdanie cien bude 5. mája na 

otvorení letnej turistickej sezó-
ny na Kežmarskom hrade. Bliž-
šie informácie nájdete na www.
kezmarok.com.

Môžete sa tešiť na zaujíma-
vé ceny a zároveň si môžete 
vyskúšať svoje poznatky a ve-
domosti o našom meste!

Les je jedným z najcennej-
ších bohatstiev, ktoré ľudstvo 
vďaka jeho samo obnoviteľ-
ným schopnostiam môže tr-
valo využívať.

Je iba na nás, aby sme bla-
hodarný zelený koberec lesa, 
ktorý je pre mnohých z  nás 
inšpiráciou, úžasným fenomé-
nom našej planéty, symbolom 
životodarnej energie, miestom 
oddychu a poznávania udržali aj 
pre budúce generácie.

Ochrana lesov pred požiar-
mi nesmie byť len povinnosťou 
majiteľov, užívateľov lesov, ha-
sičov a  ostatných zainteresova-
ných orgánov, ale musí sa stať 
záležitosťou všetkých občanov, 
návštevníkov lesov.

V  období rokov 2016 -2018 
vzniklo na území Slovenska 
560 požiarov lesa s  priamymi 
materiálnymi škodami takmer 
950 000 €.

Podľa príčiny vzniku požiaru 
najviac lesných požiarov v uply-
nulých rokoch vzniklo z  dôvo-
du zakladania ohňov v  prírode 
a  úmyselným zapálením. Tieto 
príčiny spolu s vypaľovaním trá-
vy a suchých porastov v ochran-
nom pásme lesných porastov 
sa opakujú na prvých priečkach 
požiarovosti lesov podľa príčiny 
aj v predchádzajúcich rokoch.

Do budúcnosti je potrebné 
dosiahnuť stav, aby pre širokú 
verejnosť bolo samozrejmosťou 
dodržiavanie zákazu vypaľo-
vania tráv a  suchých porastov, 
zakladania ohňov v  prírode 
mimo určených miest a  zákazu 
fajčenia a používania otvorené-
ho ohňa.

Chráňme lesy pre ďalšie gene-
rácie!

 pplk. Ing. Jana Kolodzejová
 Okresné riaditeľstvo HaZZ 

 v Kežmarku, oddelenie 
 požiarnej prevencie

Oznámenie
Taktické cvičenie Aréna 
Kežmarok (Zimný štadión)

Zapojte sa do súťaže

Lesy sa prebúdzajú

Mesto Kežmarok pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv vyhlasuje súťaž 
o najkrajšiu fotografiu z Kežmarku.
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Jarný crossový beh odštartoval tretí ročník 
trojdielnej bežeckej série Kežmarok Runnig 
tour 2019. V tomto roku to bol po obnovenej 
tradícií 25. ročník Behu k Hubertovi. Štart i cieľ 
pretekov bol pri kežmarskej radnici. Pretekári 
bežali prevažne v  prírode, v  okolí mesta, po 
lesných cestách a lúkach.

Napriek mrazivému a  veternému počasiu 
sa behu zúčastnilo 200 bežcov z  celého Slo-

venska, dokonca aj z  Poľska. Pretekári mali 
pred sebou náročnú výzvu vo forme zimného 
a  ťažkého terénu. Pripravené boli 6 a  16 km 
bežecké okruhy a  6 km trať pre Nordic Wal-
king. Každý zúčastnený pretekár si odnesiol 
medailu z originálnej série pripravenej špeci-
álne pre Kežmarok Runnig tour 2019.

Oficiálne výsledky podujatia sú zverejnené 
na internetovej stránke www.pretekaj.sk.

Jedinečnú atmosféru Kežmarok Running 
Tour 2019 by nebolo možné vytvoriť bez pod-
pory sponzorov: Mitická, Mesto Kežmarok, 

Karloff, s.  r. o. - Tatratea, Marko - Tatry, s.  r. o., 
Mestský úrad Kežmarok, a za výbornej asisten-
cie Mestskej polície Kežmarok. Za spoluprácu 
sa chceme poďakovať.

Kežmarok Running Tour 2019 prebieha 
pod záštitou mesta Kežmarok a pri organizácii 
podujatí pomáhali dobrovoľníci a atletický od-
diel Mestského športového klubu Kežmarok.

V  rámci série pripravujeme tento rok 28. 
júna Night Cross a 20. septembra Nočný Kež-
marok a Pátračskú hru pre najmenších. Tešíme 
sa na Vás. Zuzana Petreková

Beh k Hubertovi

Kinotipy
5. – 6. 4. (piatok, sobota) o 19.00 h
Teroristka
(komédia/dráma, Česko, 2019, 95 min, pôvodné znenie, MP12+, 
vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchod-
cov)

7. 4. (nedeľa) o 16.30 h 
Dumbo
(rodinný/fantasy, USA, 2019, 114 min, dabing, MP7+, vstupné 5 
€, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

11. – 12. 4. (štvrtok, piatok) o 19.00 h
After: Bozk
(romantická dráma, USA, 2019, 106 min, dabing, MP12+, vstup-
né 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

20. – 21. 4. (sobota, nedeľa) o 17.00 h 

Hľadá sa Yeti
(animovaný, USA, 2019, 95 min, dabing, MP, vstupné 4,50 €, 
zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

27. – 28. 4. (streda, štvrtok) o 19.00 h
Avengers: Endgame
(akčný/dobrodružný/fantasy/sci-fi, USA, 2019, titulky, MP12+, 
vstupné 5 €, zľava 0,50 € z ceny pre študentov a dôchodcov)
 
Filmový klub
1. 4. (pondelok) o 19.00 h
Inde 
dokument, Slovensko/Česko, 2018, 80 min, pôvodné znenie, 
MP12+, vstupné 4,50 €, zľava 1,50 € z ceny pre držiteľov preu-
kazu filmového klubu)

8. 4. (pondelok) o 19.00 h
Zjavenie

(dráma, Francúzsko, 2018, 137 min, titulky, MP15+, vstupné 
4,50 €, zľava 1,50 € z  ceny pre držiteľov preukazu filmového 
klubu)

15. 4. (pondelok) o 19.00 h
Leto
(dráma, Rusko/Francúzsko, 2018, 126 min, titulky, MP12+, 
vstupné 4,50 €, zľava 1,50 € z ceny pre držiteľov preukazu filmo-
vého klubu)

29. 4. (pondelok) o 19.00 h
„Je mi jedno, že sa zapíšeme do dejín ako barbari“
(dráma/komédia, Rumunsko/Česko/Francúzsko/Bulharsko/
Nemecko, 2018, 139 min, titulky, MP15+, vstupné 4,50 €, zľava 
1,50 € z ceny pre držiteľov preukazu filmového klubu)

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

PROGRAM KINA                apríl  2019

programy

VOLEJBAL 
Extraliga žien O umiestnenie 

  6. 4. Kežmarok – Nitra / Prešov 

13. 4  Nitra/ Prešov- Kežmarok 

17. 4. Kežmarok - Nitra / Prešov prípadne 
3. zápas 

Juniorky 

  6. 4. 11.00 h, 15.00 h 
Kežmarok – Stropkov 

13. 4. 11.00 h, 15.00 h 
Kežmarok  – Banská Bystrica 

FUTBAL 
Mladší a starší dorast U17, U19 II.liga 

  6. 4. U17 Svidník - Kežmarok 

  7. 4. U19 Vranov nad Topľou 

13. 4. U17, U19 Snina - Kežmarok 

20. 4. U17, U19 Kežmarok - Vranov nad Topľou 

27. 4. U17, U19 Spišská Belá - Kežmarok 

Mladší a starší žiaci U 13, U15 II. liga 

  6. 4. U13, U15 Podolínec - Kežmarok 

13. 4. U13, U15 Kežmarok - Ľubica 

20. 4. U13, U15 Spišská Belá - Kežmarok 

27. 4. U13, U15 Kežmarok - Lendak 

Muži V. liga Podtatranská 

  7. 4. 15.30 h Hranovnica - Kežmarok 

14. 4. 15.30 h Kežmarok - Veľká Lomnica 

21. 4. 16.00 h Odorín - Kežmarok 

27. 4. 17.00 h Spišská Belá - Kežmarok 

STOLNÝ TENIS 
I. liga mužov Východ 

   6. 4. Ružomberok - Kežmarok 

 Tvrdošín - Kežmarok 

BASKETBAL 
II. liga Východ muži 

  6. 4. Martin - Kežmarok 

27. 4. Kežmarok - UVL Košice 

Starší žiaci I. liga O umiestnenie 

  6. 4. Michalovce - Kežmarok 

27. 4. BSC Bratislava – Kežmarok 

28. 4. Trnava - Kežmarok 

Juniori II. liga 

27. 4. turnaj Kežmarok 

 Kežmarok - Partizánske 

 Partizánske - Senec 

 Kežmarok - Senec

PROGRAM ŠPORTOVÝCH KLUBOV – APRÍL 2019
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Najlepšími výkonmi v  Slovenskom pohári 
predžiakov nás potešili naši pretekári: Ján Jurdik, 
ktorý sa v kategórii starší predžiaci umiestnil na 
3. mieste v celkovom hodnotení obrovského sla-
lomu a na celkovom 8. mieste v hodnotení všet-
kých disciplín, v  kategórii mladších predžiakov 
sa tiež na celkovom 8. mieste umiestnil Michal 
Šoltys a jeho sestra Martina Šoltysová, ktorá ako 
mladšia predžiačka obsadila do tretice celko-
vé 8. miesto. Lyžiarsky oddiel MŠK Kežmarok sa 
umiestnil na vynikajúcom 7. mieste spomedzi 48 
klubov Slovenska, ktoré sa do týchto pretekov 
zapojili.

V  Slovenskom pohári predžiakov kežmarský 
klub reprezentovali aj ďalší pretekári - Vanesa 
Hozzová, Ela Nahálková, Šimon Novotný, Milan 
Krajanec, Roman Alexander Matis, Marko Po-
lomčák,  Vratko Scherfel, Radka Sloveňáková, 
Lenka Eliášová, Viktor Sloveňák a Ivan Kuchta.

Záverečným pretekom Slovenského pohára 
žiakov, ktoré sa konalo 22. a 23. marca v stredis-
ku Jasná, ukončili lyžiarsku sezónu aj pretekári 
LO MŠK Kežmarok. Najlepšie dosiahla Mia Cho-
rogwická, ktorá obsadila 9. miesto v  celkovom 
hodnotení a  Dominik Vrážel, ktorý sa celkovo 
umiestnil na 4. mieste.

Ďalšími našimi pretekármi, ktorí klub repre-
zentovali boli Šárka Vráželová, Barbora Sopková, 
Berta Hudinová, Maximilián Brutovský, Martin 
Hrivík, Filip Brutovský, Juraj Olekšák, Marek 
Kapolka, Martin Kuchta, Richard Sloveňák a  Ši-
mon Figlár.

Zimná Kalokagatia 2019
Kežmarok má svojho zlatého „olympioni-

ka“, účastníka zimnej olympiády detí a  mládeže 
Zimnej Kalokagatie 2019, ktorý sa zároveň stá-
va Školským majstrom SR v  zjazdovom lyžovaní 
v disciplíne obrovský slalom. Toto ocenenie získal 

Janko Jurdik zo ZŠ s  MŠ Nižná brána Kežmarok 
v kategórii predžiaci. Janko sa stal víťazom prvé-
ho dňa, v druhý deň získal striebornú medailu.

Vynikajúce druhé miesto v  kategórii starší 
žiaci získal Filip Brutovský zo ZŠ Grundschule. 
Výborné výsledky dosiahli aj ostatní preteká-
ri  – žiaci kežmarských základných škôl: Juraj 
Olekšák – 5. a 4. miesto, Radka Sloveňáková – 6. 
a  4. miesto, Mia Chorogwická  – 8. a  4. miesto, 
Maximilián Brutovský  – 5. a  10. miesto, Marek 
Kapolka – 7. a 8. miesto, Martin Hrivík – 11. a 7. 
miesto, Richard Sloveňák – 19. a 17. miesto, Viki 
Sloveňák – 22. a 16. miesto, Berta Hudinová – 20. 
a 25. miesto.

V  rámci pretekov Východoslovenskej ligy 
v zjazdovom lyžovaní dosahovali lyžiari LO MŠK 
Kežmarok pravidelne výborné výsledky. Naj-
úspešnejšími pretekármi v celkovom hodnotení 
Top 3 boli v kategórii mladšie predžiačky - 2.m. 
Martina Šoltysová, v  kategórii starší predžiaci - 
2.m. Ján Jurdik, v kategórii mladšie žiačky - 1.m. 
Barbora Sopková, 3.m. Berta Hudinová, v kategó-
rii mladší žiaci - 3. Martin Kuchta, v kategórii star-
ší žiaci - 1.m. Filip Brutovský, v  kategórii juniori 
- 1. Alex Cuker.

Aj najmladší pretekári klubu v  kategórii 
superbaby získavali skúsenosti s  pretekovým 
lyžovaním na pretekoch Východoslovenskej ly-
žiarskej ligy a verejných pretekoch Svetový deň 
snehu a Strachan Cup.

 Lyžiarsky oddiel MŠK Kežmarok

Zimná lyžiarska sezóna už pomaly končí

Tím Kežmarčanov v zložení Martin Legutký 
ml., Dávid Pristač a Terezka Pristačová sa pred-
stavil v rakúskom stredisku Gerlitz od 8. do 10. 
marca. Celkové výsledky za sériu pretekov pre 
našich pretekárov sú ovplyvnené neúčasťou 
na prvom kole vo Francúzku, ale napriek tomu 
dosiahli naši pretekári popredné umiestnenia.

Finále v Gerlitz ich zastihlo v nedobrej zdra-
votnej situácii, keďže Martin a  Dávid súťažili 
napriek nedoliečenému prechladnutiu. Aj tak 
sa im však darilo vybojovať umiestnenia na 
stupňoch víťazov.

V slalome skončil Dávid Pristač „len“ na dru-
hom mieste a Martin Legutký bojoval s mladý-
mi pretekármi o 3. miesto, no nakoniec zaostal 
o 30 stotín sekundy a obsadil 4. miesto. Terka 
Pristačová obhájila v kategórii žien ako junior-
ka 5. miesto, rovnako piata skončila v obrov-
skom slalome.

Medzi juniormi obsadil Dávid Pristač prvé 
miesta v slalome, super -G a v kombinácii, ob-
rovský slalom nedokončil, pričom po prvom 
kole bol druhý. Terezka Pristačová obsadi-
la prvé miesta medzi juniorkami v  slalome, 
super -G, obrovskom slalome a aj v kombiná-
cii.

Martin Legutký ml. obsadil na pretekoch 
Masters na Štrbskom Plese v  slalome prvé 
miesto.

Sériou pretekov DEAF Eurocup, FIS a Mas-
ters uzavreli zimnú časť prípravy a budú po-
kračovať letnou a  jesennou časťou prípravy 
na vrcholné podujatie sluchovo postihnutých 
športovcov v tomto roku, ktorým je zimná de-
aflympiáda. Tá sa uskutoční 12. až 21. decem-
bra v talianskom Santa Katarina – Dvalfurva.

 
 Martin Legutký st.

Terezka Pristačová (v strede) obsadila medzi 
juniorkami štyri prvé miesta.

Tri ôsme miesta v  celkovom hodnotení Slo-
venského pohára predžiakov.

Vo finále Deaf ski Europacup boli Kežmarčania

Deaflympionici tradične končia zimnú sezónu finále Deaf ski Eurocupom. 
Aj v tejto sezóne sa na finále zúčastnilo reprezentačné družstvo Slovenska slucho-
vo postihnutých.

Aktuálnu lyžiarsku sezónu ukončili predžiaci finálovými jazdami 8. kola Slo-
venského pohára, ktoré sa konalo v  domácom prostredí lyžiarskeho strediska 
BACHLEDKA Ski & Sun. Stredisko spolu s usporiadateľom pripravilo pre preteká-
rov vynikajúce podmienky a najdlhšiu trať celých pretekov.
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„Predstavitelia MHK Kežmarok prejavili 
záujem o  usporiadanie zápasu hviezd a  na 
rade II. hokejovej ligy sme sa dohodli, že 
Kežmarok bude dobrá voľba. Musím pove-
dať, že organizačne sme boli veľmi spokojní. 
Nielen ja, ale aj moji kolegovia,“ zhodnotil 
exhibíciu člen Výkonného výboru Sloven-
ského zväzu ľadového hokeja Ladislav Gross.

„Nebýva zvykom, že po takej dlhej od-
mlke hokeja v  meste dostane klub právo 
usporiadať zápas hviezd. Vďaka dobrej ko-
munikácii sa nám to však nakoniec poda-
rilo. Myslím, že dnešné podujatie môžeme 
považovať za vydarené. Sme radi, že v tíme 
Východu sa predstavili štyria Kežmarčania – 
Emil Kramár, Jozef Ištocy, Libor Teplický 
a  Štefan Bukovina,“ doplnil prezident MHK 

Kežmarok Peter Hoffman.
Zápas hviezd si nenechal ujsť ani primá-

tor mesta Kežmarok Ján Ferenčák, ktorý 
vhodil úvodné buly duelu. „Som rád, že sa 
nám podarilo úspešne zavŕšiť sezónu. Uspo-
riadanie exhibície vnímam ako prejavenie 
dôvery zo strany hokejového zväzua je pre 
nás povzbudením do našej ďalšej práce. Po 
úplnom dobudovaní zimného štadióna sme 
pripravení ponúknuť ho aj na medzinárod-
né zápasy,“ povedal Ferenčák.

Útočník Kežmarku Libor Teplický sa tiež 
zapísal do štatistík zápasu, keď bol naj-
rýchlejší v slalome s pukom. „Dnešnú akciu 
hodnotím veľmi pozitívne. V  Kežmarku bol 
po dlhých rokoch dostavaný zimný štadión, 
opäť sa tu reštartoval hokej. Urobili sme šou 

pre divákov a  sme veľmi radi, že sa zápas 
hviezd odohral práve u nás. V budúcej sezó-
ne som pripravený opäť nastúpiť za Kežma-
rok,“ prezradil Teplický.

Reštart hokeja v  Kežmarku sa vydaril. 
Zimný štadión prešiel prvou etapou dostav-
by a  kežmarský seniorský tím nastúpil na 
súťažný zápas po viac než 8 rokoch. „Kežma-
rok mi v hokeji vždy chýbal. Pevne verím, že 
budúci rok bude Kežmarok na vyšších prieč-
kach a  verím, že sa Kežmarok posunie do 
vyššej ligy. Má tradíciu a  postup si zaslúži,“ 
skonštatoval Gross.

Podľa slov primátora mesta Kežmarok je 
celková dostavba Areny Kežmarok na dobrej 
ceste. „Dobrou správou je, že mesto Kežma-
rok bude môcť získať ďalšie zdroje na kom-
pletnú dostavbu zimného štadióna. Spustili 
sme projekt korčuľovania žiakov materských 
a  základných škôl. Ohlasy a  ich záujem sú 
len pozitívne,“ uzavrel Ferenčák.

 Lorant Paugsch

Po úvodnom oťukávaní otvoril skóre do-
máci kežmarský rytier Emil Kramár. Netrvalo 
však dlho a Západ otočil skóre vďaka víťaz-
stvu v samostatných nájazdoch a následne aj 
gólom Lauberta a Záviša. Počas prestávky sa 
predstavili všetci štyria brankári v minihoke-
ji. Východniari vyhrali 2:1 a keďže Teplický us-
pel v slalome s pukom, bolo vyrovnané – 3:3.

Góly utešene pribúdali a na 7:5 pre hostí 
zvýšil útočník Znak, ktorý v  súťaži presnos-
ti streľby trafil štyri z piatich pukov. Východ 
korigoval víťazstvom v  súťaži streľby cez 
prekážky, no Západ zvýšil na 8:6 gólom Haj-
duka. Východ zvíťazil v  rýchlostnej štafete 
pätiek, ale keďže gól v hre už domáci neza-
znamenali, z víťazstva sa tešil tím Západu.

Zápas hviezd II. hokejovej ligy:
Východ – Západ 7:8 (2:3, 4:4, 1:1)
Góly: 7. Kramár, 16. Dzúr, 16. Teplický, 19. 

Ferenc, 20. Šagát, 31. Hreha, 39. Ištocy  – 8. 
Laubert, 8. Hajduk, 14. Záviš, 16. Znak, 18. 
Novák, 21. Laubert, 24. Znak, 37. Hajduk

Súťaže zručností:
Samostatné nájazdy: Hajduk (Západ).
Minihokej brankárov: Východ.
Slalom s pukom: Teplický (Východ).
Presnosť streľby: Znak (Západ).
Streľba cez prekážky: Hreha (Východ).
Rýchlostná štafeta: Východ.
 Lorant Paugsch

Víťazom zápasu hviezd sa stal tím Západu

V zápase hviezd II. hokejovej ligy sa predstavilo viac než 40 hráčov z 15 tímov II. ligy.

Z tesného víťazstva sa po zápase tešil tím Západu. V drese Výcho-
du sa nakoniec predstavili aj štyria hráči domáceho MHK Kežma-
rok – Emil Kramár, Libor Teplický, Jozef Ištocy a Štefan Bukovina.

Zápas hviezd II. hokejovej ligy ukončil hokejovú sezónu

Hokej v Kežmarku by mal napredovať. Svedčí o tom nielen záujem detí hrať ho-
kej, ale aj plánovaná a blížiaca sa dostavba zimného štadióna. Hokejovú sezónu 
zavŕšil zápas hviezd II. hokejovej ligy, s ktorým boli zástupcovia Slovenského zvä-
zu ľadového hokeja spokojní.
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šport

V  prvý marcový víkend na po-
zvanie Školy tanca WirDance Nowy 
Sacz - Poľska sa zúčastnili kežmar-
skí reprezentanti medzinárodného 
WIR FESTIVALU. V  Hobby súťaži 
deti do 9 rokov si 2. miesto vytan-
covala dvojica Martin Kocvar - So-
fia Chudá a  3. miesto pár Vincent 
Hreus - Dorotka Slobodníková.

V Hobby súťaži Juniorov do 13 
rokov obsadil 1. miesto pár Mar-
ko Peregrín - Laura Lešková a  3. 
miesto si vytancovali Adam Totoš 
- Gabriela Karpišová. V  sólo súťaži 
dievčat boli úspešné Laura Leško-
vá, Nela Jurková, Gabriela Karpi-
šová.

Vo štvrtok 14. marca sa taneč-
níci TŠC Tempo MŠK Kežmarok 

zúčastnili Dňa tanca vo Svite. 
Strieborné pásmo za choreografiu 

Katchi získal pár Marko Peregrín - 
Laura Lešková, dievčatá z  Klubu 

Childreniek za choreografiu, duo 
Pom - Poms a za choreografiu s ná-
zvom Športová bronzové pásmo. 
O deň neskôr sme získali s choreo-
grafiou G. Scholtzovej a D. Debre-
ovej TWISTIGEN strieborné pásmo.

V sobotu 16. marca sme sa zú-
častnili Hobby súťaže Kesel Cup 
2019 v  Bardejove a  boli sme opäť 
úspešní. V kategórii deti do 10 ro-
kov obsadil 1. miesto pár Martin 
Kocvar - Sofia Chudá, v  kategórii 
do 12 rokov si vytancovali 1. miesto 
Peter Kromka - Nela Jurková, do 13 
rokov skončili na 2. mieste Marko 
Peregrin - Laura Lešková. V  súťaži 
dievčat do 8 rokov zvíťazila Sofia 
Chudá, do 12 rokov obsadila tak-
tiež 1. miesto Laura Lešková.

Blahoželáme k  dosiahnutým 
výsledkov všetkým naším repre-
zentantom.

 G. Scholtzová

16. februára sa v Trenčíne ko-
nalo 1. kolo Slovenského pohára 
detí a žiakov v karate a Majstrov-
stvá Slovenska 6- až 7-ročných 
v  kumite družstiev. Na súťažiach 
sa zúčastnilo 51 klubov a 521 pre-
tekárov, pričom Kežmarok zastu-
povalo 7 karatistov.

Tomáš Pitoňák obsadil v  agili-
ty 7-ročných chlapcov 1. miesto 
a v kumite 6- až 7-ročných chlap-
cov nad 30 kg 3. miesto. Jaroslav 
Božoň skončil v  agility 5-ročných 
chlapcov druhý, Nina Božoňová 
v  kumite 6- až 7-ročných dievčat 
do 28 kg tretia a  Nina Ďuricová 
medzi 9-ročnými dievčatami zís-
kala v agility bronzovú medailu.

Nina Božoňová bola zapojená 
aj do družstva dievčat za oddiel 
ŠKM -KK Stará Ľubovňa, ktoré vo 
finále podľahlo Popradu a získalo 
druhé miesto. Ďalším kežmar-
ským karatistom v družstve chlap-
cov Starej Ľubovne bol Tomáš 
Pitoňák.

Chlapci však nenašli premoži-
teľa a stali sa majstrami Slovenska 

v  kategórii družstiev 6- až 7-roč-
ných chlapcov. Za pochvalu stojí 
aj výborný výkon Jaroslava Božo-
ňa ml. v  družstvách 6- až 7-roč-
ných chlapcov v tíme Stará Ľubov-
ňa B, keďže má iba päť rokov.

Začiatkom marca sa v  Snine 
uskutočnilo 3. kolo žiackej ligy 
VUKABU a  TAUKA, na ktorom sa 
zúčastnilo 19 klubov a 205 prete-
károv, medzi nimi aj desiati Kež-

marčania. Tí získali 17 pódiových 
umiestnení a  v  celkovom poradí 
sa umiestnili na piatom mieste 
spomedzi všetkých klubov.

Umiestenie získali:
Božoň Jaroslav ml.: agility 

chlapci 5-roční 1. miesto;
Nina Božoňová: agility dievča-

tá 7-ročné 2. miesto, kata dievčatá 
5-7 rokov 2. miesto, kumite diev-

čatá 5-7 rokov do 24 kg 1. miesto;
Nina Ďuricová: kumite dievča-

tá 8  – 9 rokov začiatočníčky nad 
30 kg 1. miesto, kata dievčatá 8 – 9 
rokov začiatočníčky 2. miesto;

Maroš Fabián: kumite ml. žiaci 
10 – 11 rokov pokročilí nad 40 kg 
3. miesto, kata ml. žiaci 10-11 ro-
kov pokročilí 3. miesto;

Richard Labovský: kata ml. 
žiaci 10 – 11 rokov začiatočníci 3. 
miesto;

Kevin Novák: kata ml. žiaci 10 – 
11 rokov začiatočníci 1. miesto, 
kumite ml. žiaci 10 – 11 rokov za-
čiatočníci do 35 kg 3. miesto;

Jakub Pitoňák: kumite chlapci 
8 – 9 rokov začiatočníci nad 30 kg 
1. miesto;

Tomaš Pitoňák: kata chlapci 5 – 
7 rokov 3. miesto, kumite chlapci 
5  – 7 rokov nad 24 kg 1. miesto, 
agility chlapci 7-roční 1. miesto;

Soňa Šatalová: kumite dievča-
tá 5 – 7 rokov nad 24 kg 3. miesto, 
agility dievčatá 7-ročné 3. miesto.

Všetkým srdečne blahoželáme 
a prajeme veľa úspechov v ďalšom 
pôsobení.

 Jaroslav Božoň

Malí karatisti s úspechmi v lige i na majstrovstvách

Členovia TŠC Tempo MŠK Kežmarok sa zúčastnili na súťažiach v Poľ-
sku, vo Svite a v Bardejove. 

Ocenení malí karatisti po 3. kole žiackej ligy v Snine.

Úspešní kežmarskí reprezentanti.

Kežmarskí tanečníci zbierali úspechy

Kežmarskí karatisti sa predstavili na majstrovstvách Slovenska a v žiackej lige. V súťažiach 
jednotlivcov aj tímov vybojovali až 24 pódiových umiestnení.
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Spomienky
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 pripo-
menuli 1. výročie úmrtia Ľubomíra 
Jasovského.

S láskou na neho spomína milujúca 
manželka Lýdia, mama, dcéra Radka, 

brat Igor s manželkou Alenkou, svokrovci Mária a Fran-
tišek Kovalčík a synovci Radovan a Richard s rodinami.

Odišiel si od nás ako krásny deň,
nepovedal si ani: Zbohom, viac už neprídem.
Keby sa tak dal, otec, vrátiť čas,
otvoriť ti oči a počuť tvoj hlas.

Dňa 16. apríla si pripomenieme 
1. výročie úmrtia môjho drahého 
manžela a  nášho dobrého ocka 
a dedka Michala Muchu.

S  láskou a  úctou v  tichej modlitbe 
spomínajú manželka Mária a deti s rodinami.

Dňa 18. apríla si pripomenieme 1. výročie, čo nás 
navždy opustila milovaná mama, babka, prababka 

Mária Harmanová.
Tí, ktorí ste ju poznali venujte jej 

spolu s nami tichú spomienku.
S  vďakou a  láskou spomína dcéra 

Biba s deťmi a najbližšia rodina.

Dňa 30. marca uplynulo osem 
rokov, čo nás opustila naša mama 
a babka Margita Pacanovská.

Spomínajú deti Ľubo, Jana a Bože-
na s rodinami a vnúčatá.

Len plamienok a kytičku kvetov
Ti môžeme na hrob dať,
v našich srdciach si stále a vždy
budeme na Teba spomínať.
Dňa 19. marca sme si v srdci pripomenuli 31 rokov 

od úmrtia nášho drahého brata a uja Jozefa Vnenčá-
ka.

S láskou a úctou spomínajú sestry s rodinami.

Už nepočuť v dome mamkin a babkin hlas,
už viac nepríde medzi nás.
Ako nám ťažko je bez Teba žiť,
keď nás už nemá kto pohladiť a potešiť.

Dňa 2. apríla sme si pripomenuli 8. výročie smrti 
našej milovanej mamky, babky a  prababky Heleny 
Majerčákovej.

S láskou a žiaľom v srdci spomínajú dcéry s rodina-
mi.

Odišla si od nás, my ostali sme v žiali, no žiješ v srd-
ciach tých, čo Ťa milovali.

Dňa 22. apríla uplynie päť rokov, 
odkedy dotĺklo drahé srdce našej mi-
lovanej dcéry, mamky a  sestry Petry 
Kurillovej, rod. Hablovičovej.

Tí, ktorým vám bola blízka srdcom, 
venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme. Smútiaca rodina

Dňa 6. apríla uplynie 3. výročie od úmrtia nášho 
drahého manžela, otca a dedka Fran-
tiška Hozzu. 

„Pane, bez Teba som nič nemohol, 
nič nezmohol, ale s  Tebou som smel 
všetko“.

Odpočívaj v pokoji.

Odišiel tíško, nie je medzi nami,
no v našich srdciach zostáva
navždy s nami.

Dňa 14. apríla si pripomenieme 
rok, čo nás navždy opustil náš otec, 
syn, brat, ujo a švagor Ing. Milan Hla-
váč.

Spomína smútiaca rodina.

Dňa 4. apríla uplynie rok od úmr-
tia našej drahej mamy Margity Šká-
rovej.

S úctou spomínajú dcéry a synovia 
s rodinami.

Odišiel si tíško ako odchádza deň
a v našich srdciach zostáva spomienka len.
Milovali sme ťa, ty si miloval nás,
tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.

Dňa 14. januára uplynulo 7 rokov, 
keď nás opustil náš milovaný manžel, 
otec, dedko Eduard Pavličko.

S láskou spomína manželka a dcéra 
s rodinami.

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

Dňa 25. apríla uplynie 18 rokov, čo 
nás opustila naša milovaná manželka 
a  mamka Mária Ivančáková, rodená 
Bašistová.

S  láskou spomínajú milujúci manžel 
a dcéry s rodinami.

Dňa 24. marca uplynulo 16 rokov 
od tragickej smrti nášho syna Martina 
Husáka.

Spomínajú rodičia, jeho syn Martin, 
jeho bratia Marcel a Ferko s rodinami. Tí, 

ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

V januári sme si pri-
pomenuli 11. výročie 
úmrtia nášho otecka 
a  dedka Jozefa Hutku 
a 2. apríla bolo smutné 

9. výročie úmrtia našej mamky a babičky Angely Hutko-
vej. Venujte im spolu s nami tichú spomienku. Ďakujeme.

Spomínajú synovia Jozef a Vladislav a dcéra Iveta s ro-
dinami.

Už nepočuť v dome ockov a dedkov hlas,
už viac nepríde medzi nás.
Ako nám ťažko je bez Teba žiť,
keď nás už nemá kto pohladiť a potešiť.
Dňa 27. marca uplynulo smutných 10 rokov od 

chvíle, keď nás navždy opustil manžel, 
otec a  dedko Ing.  František Dolanský 
z Kežmarku.

S  láskou spomínajú manželka Emília 
a  dcéra Ivona s  rodinou. Tí, ktorí ste ho 

poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku

Stále je ťažko a smutno nám všetkým,
nič už nie je také, aké bolo predtým...
Dňa 13. apríla uplynie smutných 10 

rokov od smrti nášho milovaného syna 
a brata Petra Figlára. 

S  láskou v  srdci na neho spomína mama, otec a  brat 
Marek s rodinou.

inzercia, 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 po-

radenstvo – 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 dohodou. 
Kontakt: 0918 545 515. RO19002

•  Predám rekreačnú chatu so záhradou vo vyhľa-
dávanej oblasti pri Hájovni v  Kežmarku. Cena 
dohodou. 0907 500 374. RO19003

•  Kúpim chatu so záhradkou v Kežmarku.
 0902 419 536. RO19004

•  Kúpim garáž v Kežmarku na ulici Záhradná ale-
bo Martina Lányiho. 0910 541 402.

 RO19005

•  Predám dievčenskú ružovo-bielu izbu: dvoj-
dielnu skriňu, posteľ so svetlom a matracom, 
dva nočné stolíky, písací stôl, knižnicu, stoličku 
na kolieskach, policu, odpadkový kôš a tri tka-
né koberce. Predaj len komplet. Cena 400 eur. 
Mlynčeky. 0904 223 527. RO19006

•  Zberateľ odkúpi vojenské odznaky, vyzname-
nania, bodáky, uniformy, pracky, staré vojen-
ské fotografie, prípadne poradí so zbierkou. 
0902 691 034  RO19007
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S  novou pílou bola zábava rezať doštičky 
na strechu zvieracieho domčeku. Ostré zuby 
už hrýzli do poslednej, keď sa k  nim priblížil 
posledný článok ukazováku na Jozefovej ľavej 
ruke. V momente visel na zvyšku kože a drevá-
reň naplnil výkrik bolesti. Ilona, strážiaca pred 
dverami, nemala na výber a  okamžite bežala 
pre rodičov.

Jozef vystrašený krvou a pulzujúcou boles-
ťou sa zošuchol k  zemi. Biely psík a  biele ma-
čiatko začali olizovať príšerné poranenie, keď 
dovnútra vbehla mama s  kusom natrhaného 
ľanového plátna. Obmotala prst a vzlykajúc pri-
tisla si Jozefa k hrudi.

Ešteže doktor, za ktorým sa rozbehol otec, 
býval neďaleko. Netrvalo dlho, kým sa bystré 
oko ctihodného muža zahľadelo cez monokel 
na takmer odrezaný prst. Ale čo to? Všade na-
okolo bolo krvi, ako po zabíjačke, ale prst držal 
na svojom mieste! Na ukazováku bol len ne-
škodne vyzerajúci škrabanec. Medikus sa tomu 
začudoval a  zaradil prípad medzi podivnosti. 
Už bol na odchode, keď zbadal biele stvore-
nia. Či nebol v  predvečer Vianoc pri záhad-
ných úmrtiach, kde sa hovorilo o bielom psovi 
a mačke? Takto v úvahách odišiel, pričom si ani 
nevypýtal odmenu za odborný úkon.

Rovnako aj rodičia, šokovaní udalosťami, 
nevenovali zvláštnu pozornosť štvornohým 
návštevníkom v izbe. Otcov pohľad sa však do-
žadoval vysvetlenia.

Ako Ilonine rozprávanie naberalo na obrát-
kach, tak sa utlmoval pohyb Jozefa i najdúchov. 
Prvá si to všimla Anna. Ťahajúc mamu za ruku 
už nezvládla potiahnuť vyskakujúci soplík. Na 
líce jej vyprskla slza a ústočká skrivil údes. Oči 
všetkých sa upriamili na Jozefa v objatí horúč-
ky.

„Infekciu priniesli určite pes s  mačkou“  – 
skonštatoval lekár krátko po príchode. Istotne 

zdochnú a mali by byť okamžite spálené. Joze-
fovi nech Boh pomáha…

Súhlasne prikyvovali hlavy susedov naze-
rajúce cez okno, akoby počuli, čo sa vo vnútri 
deje. Chýr o bielom psíkovi a bielom mačiatku 
sa mestom šíril rýchlejšie než infekcia smrti. 
Všetci si hynúce biele neviniatka spojili s  ne-
dávnymi tragickými udalosťami.

Otec neváhal a vložil takmer neživé biele te-

líčka do prázdnej prepravky na drevo. Jozefove 
pery sa pohli, niečo povedal. Čo boli posledné 
slová úbožiaka? Najbližšie bola Ilona, ktorá 
všetko s  bolesťou v  srdci zopakovala. „Nene-
chajte ich zomrieť. Môžu tu byť šťastné. Staral 
by som sa o  nich a  nikomu nedovolil, aby im 
ublížil. Potrebujú domov. Otecko, zostaň a ne-
ber ich preč…“ Ruka chlapca sa s posledných síl 
natiahla k bielym priateľom v prepravke. Bol to 
posledný dotyk?

Hlava rodiny poblúznená blúznením syna 

učinila rozhodnutie  – príčina nešťastia musí 
z domu! Ešte nestihol otvoriť vchodové dvere, 
keď ho jasot povolal späť.

Teplota zázračne ustúpila a Jozef priam vdy-
choval život. Výdych povolávajúci k večnosti si 
všimol len doktor, neveriacky krútiac hlavou. 
Asi bolo všetko inak…

„Mami“  – prosebne jachtala Anna pri po-
hľade do prepravky. „Čo sa stalo bielym chlpá-
čom?“ „Ich duše odleteli, zlatíčko.“ „Mami a mô-
žem si priať, aby sa vrátili?“

Horúce slzy tiekli po tvárach celej rodiny. Jo-
zef s Annou sa tuhšie pritisli k mame a Ilona ob-
jala otca. Beznádej vystriedal začiatok konca.

Jozef pritĺkol poslednú doštičku na strechu 
domčeku, ktorý už nemal slúžiť pôvodnému 
účelu. Vložil doň nehybné telíčka na Ilonou 
zhotovenú podušku. Počas krátkej porady aj 
Anna súhlasila, že Dlhý les bude najlepším 
miestom posledného odpočinku.

Jozef niesol domček,  Ilona niesla Annu 
a dav Kežmarčanov niesol strach. Výkriky doža-
dujúce sa dvoch tiel naháňali hrôzu. Súrodenci 
vedeli, že sa nesmú vzdať svojho zámeru. Ľudia 
však naliehali a  hrozby sa stupňovali každým 
krokom. Pri kaplnke na rázcestí sa odrazu ozval 
príšerný lomoz reťazí. Úzkosť mrazila viac než 
počasie. Odvahu kráčať ďalej po smútočnej 
ceste cez Tiefengrund do Dlhého lesa mala len 
mladá trojica.

Mal to byť posledný pohľad pred návratom, 
keď Anna prehovorila. „Nechcem aby zomreli. 
Nemôžeme ich len tak opustiť.“ Potom sa roz-
behla k  domčeku. Vytiahla farebné stužky do 
vlasov a  uviazala ich nehybným kamarátom 
okolo krku. Veľké snehové vločky sa šumením 
predierali medzi konármi stromov. To čo po-
strehli Annine uši nebol šelest vetra. Počula to 
zreteľne, ale nedokázala pochopiť nepochopi-
teľné. Vzápätí nato biely psík a  biela mačička 
vyskočili a začali pobehovať po snehu, až s ním 
nadobro splynuli…

Anna až po rokoch pochopila tajomnú sprá-
vu o opilcoch, ktorí podpálili Ždiar. Vtedy prišli 
o strechu nad hlavou aj súrodenci – siroty. Jeho 
posmešne volali prašivý pes a ju nazývali mača-
ťom. Spoločne si prisahali, že pomstia túto ne-
právosť. Potom sa neboráci utiahli do Dlhého 
lesa pri Mlynčekoch, kde ich z  trápenia vyslo-
bodil decembrový mráz.

PS: Veľkí hriešnici sa dodnes vyhýbajú úseku 
medzi bielou kaplnkou na Mýte a  tou na ráz-
cestí v  obave, že sa im zjaví biely psík, alebo 
biele mačiatko a oni vydýchnu na prachu svoj-
ho domu. Jaroslav Šleboda – JADRO

O bielom psíkovi a bielom mačiatku
Časť tretia: Beznádej a začiatok konca

V prvých dvoch častiach sme sa dozvedeli o bielom psíkovi a bie-
lom mačiatku. Pred utopením opilcami z krčmy na Mýte ich zachrá-
nil Jozef. So súrodencami, za vypätia všetkých síl a s troškou šťastia, 
uchránili biele tajomstvo pred odhalením rodičmi. Avšak pri zhoto-
vovaní dreveného príbytku pre najdúchov sa udialo niečo strašné...

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

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

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

MESTO KEŽMAROK
P R O G R A M

2 0 1 9
APRÍL

1. - 12. 4.
9.00 h

Kežmarský hrad

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE 
NA KEŽMARSKOM HRADE
S láskou k prírode a tradíciám

5. 4.
piatok
16.00 h

Výstavná sieň Barónka, Hlavné námestie 46

MARTIN MAJERČÁK – VÝBER Z TVORBY
Výstava potrvá od 5. 4. do 25. 4. 2019
Pracovné dni od 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.

9. 4.
utorok
19.00 h

Mestské kultúrne stredisko

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO – BESAME MUCHO

10. 4.
streda
18.00 h

Hotel Hviezdoslav ****

PÔVABY DÁVNEJ MÓDY A DOBY
Módna prehliadka

12. - 13. 4. ZUŠ Antona Cígera

MLADÝ VIOLONČELISTA SLOVENSKA
15. ročník celoslovenskej súťaže

19. 4.
piatok

Nádvorie Kežmarského hradu

KRÍŽOVÁ CESTA NA NÁDVORÍ HRADU
Sviatočné duchovné posolstvo je podané dramatizovanou formou textov, obohatené skladbami chrámového zboru.

20. 4.
sobota
16.00 h

Nový evanjelický koncert

BIELA SOBOTA - KONCERT
Tradičný veľkonočný koncert klasickej hudby

25. 4.
štvrtok
18.30 h

Základná umelecká škola A. Cígera Kežmarok, Hviezdoslavova 12

KEŽMARSKÁ HUDOBNÁ JAR – ENSABLE MUSICA PER VOI

28. 4.
nedeľa
9.00 h

Hlavné námestie

DETSKÉ CYKLISTICKÉ PRETEKY
1. kolo Detskej MTB východ ligy Kežmarok

28. 4.
nedeľa
16.00 h

Mestské kultúrne stredisko

PSÍČKOVO – V PODANÍ PROFESIONÁLNYCH HERCOV DIVADLA 
J. ZÁBORSKÉHO V PREŠOVE
Detské predstavenie
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PRERAĎTE 
NA VYŠŠIU RÝCHLOSŤ 
V KEŽMARKU 
OPTICKÝ MAGIO INTERNET 
A MAGIO TV AJ U VÁS DOMA

Navštívte Telekom Centrum na Hlavnom námestí 14 v Kežmarku alebo zavolajte 0903 804 802. 

Ponuka platí do 31. 5. 2019 v Kežmarku. Konkrétny rozsah poskytovanej služby závisí od zvoleného programu služby a podmienkou je uzavretie zmluvy. Informácie 
o dostupnosti služieb a konkrétne podmienky poskytovania služieb získate v uvedenom Telekom Centre.

MAGIO INTERNET
S optickým Magio internetom si  lm stiahnete za pár minút, 
online videá pozriete bez sekania a webstránky sa načítajú 
za okamih.
• Rýchlosť až do 300 Mb/s.
•  Neobmedzené surfovanie.
•  Prémiový Wi-Fi router.

• Široká ponuka kanálov.
•  Exkluzívne kanály len v Telekome: 5 kanálov Digi Sport, 
Ťuki TV pre deti a jedinečný kanál Folklorika.

•  2 Magio Boxy vám dáme bez aktivačného poplatku.
•  Bezplatné Magio GO, s ktorým sledujete televízne 

programy v�mobile či tablete kedykoľvek a kdekoľvek 
v�rámci Slovenska a v EÚ. Stačí mať dostatočne kvalitné 
pripojenie na internet.

MAGIO TELEVÍZIA

INŠTALÁCIA

TECHNIKOM

ZADARMO
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