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Vstupné: 5,-eur

Sprievodné podujatia:
10.00 Prednášky na tému ŽIDIA A HOLOKAUST ( Podkrovie Kežmarského hradu )

13.máj 2019 17.00 hod.

PRESSBURGER KLEZMER BAND

15.00 Vernisáž výstavy Yuriho Dojča - LAST FOLIO ( Výstavná sieň múzea MUDr. Alexandra č.11)

Židovská kuchyňa - Hotel Hviezdoslav 

Koncert skupiny 

Drevený evanjelický kostol v Kežmarku

DNI ŽIDOVSKEJ KULTÚRY

Originálny… 
znamená ísť vlastnou cestou.

www.kia.sk

G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA

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

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

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

PF18001
PF19002

PF18002

kia@motor-car-poprad.sk
www.motor-car-poprad.sk

Motor – Car – Poprad, spol s.r.o.,
Partizánska 3800, Poprad
Tel. č. 052/789 56 01 
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Májové čaro lásky

Mesiac máj je pre 
mňa jeden z  najkraj‑
ších mesiacov roka. Je 
venovaný láske. A s lás‑
kou je spojené všetko 
okolo nás, vrátane prí‑
rody. Aj keď sa už za 

posledné roky začína príroda prebúdzať 
v  apríli, v  máji už pracuje naplno, čo sa 
odzrkadľuje na našich záhradách, lúkach 
a parkoch, ktoré sú v plnom kvete a hrajú 
všetkými farbami. Všade navôkol cítiť vôňu 
kvitnúcich kvetov a  počuť spievajúcich 
vtákov. Všetko živé je po zime oddýchnuté 
a  začína nanovo. Ak sa však príroda pre‑
búdza s  príchodom Veľkej noci, tak láska 
sa prebúdza s  nástupom mája. Samozrej‑
me, poviete si, veď láska kvitne v každom 
ročnom období, ale na jar je to predsa len 
o niečo viac viditeľnejšie.

Ak ju hľadáme a chceme ju vnímať, náj‑
deme ju všade okolo nás. Láska je najvidi‑
teľnejšia najmä v našich vzťahoch. Vo vzťa‑
hoch, ktoré prechováva človek k  človeku, 
prírode a všetkému živému. Ak to, čo robí‑
me, robíme úprimne a s láskou, výsledkom 
je zaručene niečo užitočné a  hodnotné. 
Plní lásky sa otvárame všetkému, čo život 
prináša, so zanietením a nadšením.

S  láskou je taktiež spojený sviatok ve‑
novaný ženám  – matkám. Každoročne 
nám pripomína jeden z najkrajších darov, 
ktoré tu na zemi človek má, dar starostlivej 
a milujúcej matky. Vedomie, že aj ja patrím 
k  ženám  – matkám, ma napĺňa šťastím 
a pocitom uspokojenia životnej túžby. Dá‑
vať a prijímať lásku detí sú nenahraditeľné 
okamihy života matky. A  preto všetkým 
matkám želám, aby vás láska vašich detí 
sprevádzala na každom kroku.

V  mene lásky boli napísané príbehy, 
básne, zložené piesne, namaľované obra‑
zy, ľudia kvôli nej dokonca vybojovali voj‑
ny.  Láska je cit, ktorý sa nikomu nevyhne 
a ktorý zamáva každým človekom, akoná‑
hle sa jej dostane do moci. Dôkazom sú aj 
výroky slávnych ľudí, ktorých láska, či už 
šťastná alebo nešťastná, tiež neobišla.  Na 
záver si dovolím citovať slová Francoisa 
Bacona, anglického filozofa, štátnika, ved‑
ca a právnika:

„Na láske je najkrajšie to, že ju nikto ne-
dokáže vysvetliť, ale predsa ju každý tak nád-
herne chápe.“

 Daniela Koršňáková

 oddelenie sociálnych vecí

PF18002

Za 27 rokov občania niekoľkokrát vy‑
jadrili svoju vôľu, že chceli byť aj chcú byť 
Kežmarčanmi. „Dnes prišlo na stretnutie 
viac než sto občanov a všetci opätovne jas‑
ne vyjadrili svoj názor. To je ich vôľa a toto 
by malo byť rešpektované,“ zhrnul závery 
stretnutia primátor mesta Kežmarok Ján 
Ferenčák.

Jedným z  ďalších krokov bude príprava 
petície, ktorej iniciátorom je mesto Kež‑
marok. „Už ju máme pripravenú. Oslovíme 
ministra spravodlivosti, aby dohliadol na 
súdny proces a  na dodržanie všetkých kri‑

térií, pretože máme pocit krivdy a toho, že 
Kežmarok v ňom ťahá za kratší koniec. To je 
môj osobný názor. Požiadame aj predsedu 
vlády, aby nám pomohol, pretože vôľa ľudí 
je najdôležitejšia. Nikto im nemá právo dik‑
tovať, v ktorej obci chcú žiť,“ priblížil primá‑
tor.

Ako dodal, aj naďalej nie je spokojný 
s verdiktom Krajského súdu v Prešove, ktorý 
o odkladnom účinku správnej žaloby rozho‑
doval na základe piatich listov vlastníctva 
a  dvanástich vlastníkov. Na území je však 
130 listov vlastníctva a 1 205 vlastníkov.

„Ako môže niekto rozhodnúť na základe 
niekoľkých ľudí, ak tým ovplyvní životy ďal‑

ších tisícok občanov? O  súdnom pojedná‑
vaní sa dozvieme desať dní vopred. Bude to 
trvať jeden deň, počas ktorého už budeme 
vedieť aj výsledok. A práve v ten deň potre‑
bujeme, aby tam Kežmarčania prišli a opý‑
tali sa kompetentných, prečo im bolo vzaté 
ich právo. Ako môžu rozhodnúť o ich osude 
bez nich? Prečo neboli oslovení všetci? Je 
potrebné hovoriť pravdu a  fakty,“ povedal 
Ferenčák.

V  meste ešte stále rezonuje aj dohoda 
z roku 1992, ktorá hovorí o tom, že celý Juh 
bude kežmarský a  podpísaná bola ôsmimi 

zástupcami vtedajšej mestskej časti Ľubica. 
Na túto tému reagoval aj primátor mesta, 
pričom je presvedčený, že nedodržaním do‑
hody boli ovplyvnené osudy ľudí.

„Chceme spolupracovať so susednými 
obcami, vzájomne sa rozvíjať a  neplytvať 
peniaze na právnikov. Všetky sme mohli, 
ako mesto Kežmarok, tak i  obec Ľubica, 
investovať pre občanov. Čas pôsobenia pri‑
mátorov, starostov či poslancov je krátky, 
no občania budú na sídlisku Juh žiť ďalšie 
desiatky rokov,“ uzavrel primátor mesta 
Kežmarok Ján Ferenčák.

 Petičný hárok nájdete na strane 17.
 Lorant Paugsch

Mesto vypočulo občanov
a pripravilo petíciu.
Osloví ministra aj premiéra

Na stretnutie s vedením mesta prišlo viac než sto obyvate‑
ľov prevažne sporného územia sídliska Juh. Tí jasne vyjadrili 
svoju vôľu, že chcú byť i naďalej obyvateľmi Kežmarku.

Primátor privítal na stretnutí viac než sto Kežmarčanov.



4

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

5/2019

Oslavujeme 750. výročie udelenia mestských práv

spravodajstvo

	Poďakuj sestre je piaty ročník projektu, prostredníctvom 
ktorého môžu občania poďakovať zdravotným sestrám, ale i  ďal‑
šiemu zdravotníckemu personálu v nemocniciach a iných zariade‑
niach. Tento projekt zabezpečuje sestrám aj odborné vzdelávanie 
na právno ‑etické témy. Záštitu nad ním prevzalo Ministerstvo 
zdravotníctva SR, inštitucionálnymi partnermi projektu sú Sloven‑
ská komora sestier a pôrodných asistentiek a Žilinský samosprávny 
kraj. Na Slovensku, i v Kežmarku je mnoho sestier a lekárov odda‑
ných svojmu povolaniu, ktorí si zaslúžia povzbudiť nielen medzi 
ľuďmi v čakárni alebo v ambulancii. Vaše poďakovania konkrétnym 
zdravotným pracovníkom môžete uverejniť na internetovej strán‑
ke www.podakujsestre.sk.
 Zdroj: www.podakujsestre.sk

	Podľa aktuálnych prognóz vývoja na trhu práce v  SR si 
veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov 
nachádza prácu mimo odboru, ktorý vyštudovali. V predminulom 
roku takto pracovalo 64  % stredoškolských absolventov a  54  % 
absolventov vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia. Minis‑
terstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR preto spustilo interneto‑
vú stránku www.trendyprace.sk, ktorá ponúka údaje o uplatnení, 
resp. neuplatnení absolventov na trhu práce, tiež ponúka informá‑
cie o priemerných mzdách v jednotlivých zamestnaniach. Rovnako 
poskytuje prehľad o tom, ktoré zamestnania budú žiadané a ktoré 
nie. Informácie budú aktualizované každý rok. 
 Zdroj: www.employment.gov.sk

	Európsky parlament rozšíril povinnú výbavu automobi‑
lov o život zachraňujúce technológie. Medzi bezpečnostné prvky, 
ktoré by mali byť súčasťou povinnej výbavy všetkých nových vo‑
zidiel, patrí systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti (ISA), 
príprava na montáž alkoholového imobilizéra, systém varovania 
vodiča pred ospalosťou a  stratou pozornosti, pokročilý systém 
varovania vodiča pred rozptýlením, signál núdzového brzdenia, 
detekcia spätného chodu a  zariadenie na záznam údajov o  uda‑
lostiach (čierna skrinka). Osobné a  ľahké úžitkové vozidlá budú 
musieť byť vybavené aj systémom núdzového brzdenia, ktorý bol 
dosiaľ súčasťou povinnej výbavy iba pri nákladných automobi‑
loch a autobusoch. Povinným bude aj systém núdzového udržania 
vozidla v  jazdnom pruhu. Väčšina týchto asistenčných systémov 
bude povinná pre nové modely automobilov od mája 2022 a pre 
existujúce modely od mája 2024. Európskym parlamentom schvá‑
lené nariadenie poputuje teraz na stôl ministrov členských štátov 
v  Rade EÚ. Pokiaľ ho schvália v  nezmenenej podobe, nariadenie 
vstúpi do platnosti.
 Zdroj: Tlačová správa Európsky parlament

	Zástupcovia mesta prijali pozvanie riaditeľa Slovenské‑
ho inštitútu vo Varšave Adriána Kromku. Predstavili tam novú kni‑
hu a videospoty Kežmarok ‑ mesto pamiatok a mesto remesiel. Naj‑
novšiu knihu o našom meste Kežmarok ‑ história a tradície dostal aj 
veľvyslanec Slovenskej republiky vo Varšave Dušan Krištofík.
 -av-

	V  roku 2018 dosiahla priemerná nominálna mesačná 
mzda zamestnanca v  hospodárstve v  Prešovskom kraji hodno‑
tu 775 €. Medziročne oproti roku 2017 sa zvýšila o  5,6 percenta. 
V  porovnaní s  ostatnými krajmi Slovenskej republiky priemerná 

V skratke

 pokračovanie na str. 6

Primátor Kežmarku sa začiatkom apríla zúčastnil V. Európskeho 
kongresu samospráv, ktorý sa konal v Krakove. Okrem besedy s ná-
zvom Príbeh úspechu bol členom aj panelovej diskusie na tému Inte-
grované mestské projekty - nové perspektívy, nové príležitosti.
 -red-

Koncom apríla sa v  Kežmarku konal jubilejný 10. ročník podujatia 
Lesníckych dní pod Tatrami. Deťom i  širokej verejnosti predstavili 
svoju činnosť lesnícke organizácie z Tatranskej Lomnice, Kežmarku, 
Spišskej Belej a Prešova. Tie chceli poukázať na to, kto sú lesníci, aké 
činnosti v lese vykonávajú a ako sa o ne starajú. Hlavnou aktivitou 
na námestí bolo lúštenie tajničky. Prostredníctvom nej chceli orga-
nizátori ukázať, že rovnako ako v škole, tak aj v  lese sa dajú získať 
nové poznatky a  skúsenosti. Školáci mohli spoznávať rôzne druhy 
cicavcov, vtákov, drevín a pobytových znakov živočíchoch. Na pódiu 
vystúpili aj sokoliari, trubači či vábiči lesnej zveri. V Kine Iskra si deti 
a ich pedagógovia mohli pozrieť prezentácie o medveďovi v Tatrách, 
hlasových prejavoch živočíchov, o  lykožrútovi v  lese či prezentáciu 
na tému Les a zdravie.
 -vmi-

Lesnícke dni
opäť v Kežmarku
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„Program Interreg má posilňovať cezhra‑
ničnú spoluprácu Slovenska a  Poľska. Mali 
sme zasadnutie v  Starej Lesnej a  v  rámci 
neho som pozval jeho predstaviteľov do 
Kežmarku. Ukázal som im niekoľko pro‑
jektov, ktoré zrealizovalo mesto, Múzeum 
v  Kežmarku či iní partneri. Do Kežmarku 
neprišli len zástupcovia regiónov a  miest, 
ale aj administratívni pracovníci, ktorí do‑
hliadajú na celý proces a byrokraciu. Sami sa 
presvedčili, že projekty, ktoré boli finančne 
podporené, slúžia ľuďom,“ povedal primátor 
mesta Kežmarok Ján Ferenčák. Zástupcovia 
zo Slovenska i Poľska v meste navštívili dre‑
vený artikulárny kostol a Kežmarský hrad.

Okrem toho boli monitorovaciemu vý‑
boru predstavené dva projekty. „Prvým bola 
Historicko ‑kultúrno ‑prírodná cesta okolo 
Tatier, 2. etapa, a druhým bolo Putovanie po 
stopách histórie, kultúry a  tradície poľsko‑
‑slovenského pohraničia Nový Targ  – Kež‑
marok. Mesto Kežmarok v  rámci projektu 
vydalo knihu k 750. výročiu udelenia mest‑
ských práv, dva videospoty o  Kežmarku 
a  remeselnú cestu, v  rámci ktorej boli osa‑
dené erby cechov na niekoľkých domoch na 
Hlavnom námestí,“ priblížila program výbo‑
ru v Kežmarku Marta Markočiová, poverená 
vedením oddelenia projektov a  verejného 
obstarávania.

Na prvý projekt získalo mesto dotáciu vo 
výške 611‑tisíc eur a na druhý projekt bolo 
pridelených takmer 42‑tisíc eur.

Najbližším realizovaným projektom 
z  programu Interreg bude dlho očakávaná 
fontána. Podľa primátora Kežmarku by mala 
byť hotová už v lete. Okrem toho dodal, že 
ohlasy na partnerov a  ďalších pracovníkov 
na projekty, na ktoré mesto získalo pro‑
striedky, sú veľmi dobré.

„Máme veľké projekty, ktorým je naprí‑
klad cyklotrasa, ale máme aj viacero men‑
ších. Vždy je to o  partnerstve, najväčším 

naším partnerom je Nowy Targ. Musíme sa 
navštevovať a komunikovať, aktuálne pracu‑
jeme na dvoch či troch spoločných projek‑
toch,“ dodal Ferenčák.

Jedným z členov komisie, ktorá navštívila 
Kežmarok, bol aj riaditeľ odboru územnej 
spolupráce Ministerstva investícií a  rozvoja 
Poľskej republiky Rafal Balinsky.

„Zasadnutie monitorovacieho výboru 
bolo už niekoľké v  poradí. Schvaľovali sme 
projekty pre vzdelávanie a  multimodálnu 
dopravu. Schválili sme 11 projektov v rámci 
cezhraničného vzdelávania. Projekty majú 
slúžiť na podporu iniciatív, ktoré budú zlep‑
šovať skúsenosti a kompetencie v danej ob‑
lasti. Ďalej sme schválili dva projekty z  ob‑
lasti multimodálnej dopravy, ktoré majú tiež 
pomáhať rozvoju danej oblasti,“ dodal.

 Lorant Paugsch

Kežmarok navštívila monitorovacia komisia projektov

Zástupcovia výboru, miest a regiónov si v Kežmarku pozreli 
dva uskutočnené projekty. Na ďalších mesto pracuje, naj‑
bližším realizovaným bude fontána na námestí.

Zástupcovia programu Interreg si v Kežmarku pozreli aj časť cyklistického chodníka.

Zástupcovia miest sa dohodli na spolupráci v oblasti cestov‑
ného ruchu, rokovali o zvýšení kvality dopravného prepojenia 
medzi mestami, ale aj o rozvoji podnikateľského prostredia. 
Hovorili i o zahraničnej spolupráci s Poľskom a Maďarskom.

Levoča hostila prvý aprílový utorok 
primátorov piatich okresných spišských 
miest – Levoče, Popradu, Spišskej Novej Vsi, 
Kežmarku a Starej Ľubovne. Na pracovnom 
rokovaní diskutovali o trvalo udržateľnom 
rozvoji cestovného ruchu, o  rešpektovaní 
a  zhodnocovaní prírodného a  kultúrneho 
dedičstva, posilňovaní mierových a  pria‑
teľských kontaktov. Rozprávali sa aj o cie‑
lenom marketingu územia, či o  tom, ako 

rozvíjať a prehlbovať cestovný ruch na re‑
gionálnej úrovni a  organizovať spoločné 
prezentačné podujatia.

Na rokovaní sa primátori zhovárali aj 
o  prepájaní miest so susedným Poľskom 
či Maďarskom. „Poľsko intenzívne buduje 
diaľničné pripojenia smerom na Nowy Targ, 
Gdaňsk a Varšavu. Hovorili sme o tom, ako 
možno Spiš prepojiť až s Varšavou nielen 
v  oblasti cestnej dopravy, ale aj železnič‑

nej, či prostredníctvom cyklotrás,” priblížil 
primátor Levoče Miroslav Vilkovský.

Kežmarok v  tomto roku otvorí ďalšiu 
časť cyklotrasy. Tentoraz ide o cyklochod‑
ník, ktorý spojí už postavenú trasu smerom 
na Huncovce s centrom mesta a s chodní‑
kom vedúcim na Strážky. Okrem toho už 
v lete začne počas víkendov premávať vla‑
kové spojenie cez Poprad, Kežmarok a Sta‑
rú Ľubovňu až do poľskej Muszyny.

Primátori sa plánujú stretávať každý 
polrok. Na najbližších stretnutiach chcú 
rokovať o využívaní rekreačných poukazov 
na území Spiša, ale aj o nových pravidlách 
v oblasti odpadového hospodárstva. V plá‑
ne je aj prizvať na rokovania zástupcov ďal‑
ších spišských miest.

  -lpa-

Primátori okresných spišských miest rokovali v Levoči
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nominálna mzda zamestnancov v Prešovskom kraji bola pod hra‑
nicou 800 € a dosiahla najnižšiu hodnotu. Oproti celoslovenskému 
priemeru 1 013 € bola nižšia o 238 € (o 23,5 %). Najvyššia úroveň 
priemernej mesačnej mzdy sa dosiahla v  Bratislavskom (1 272 €), 
Trnavskom (952 €) a Trenčianskom kraji (951 €).
 Zdroj: Tlačová správa Štatistického úradu

	Európska komisia a Svetová banka plánujú v Prešovskom 
samosprávnom kraji investície za 60 miliónov eur. Na stretnutí Ria‑
diaceho výboru medzinárodní experti so zástupcami PSK rokovali 
o prípravách konkrétnych projektov, ktoré odporúčajú na financo‑
vanie z eurofondov v rámci vybraných oblastí rozvoja kraja. Okrem 
iného možnosti financovania kompetentní hľadali aj pre  oblasť 
stredných škôl, ktoré by mali byť lepšie pripravené na duálne vzde‑
lávanie a prepojenie s trhom práce. V skupine vybraných stredných 
škôl v kraji  sú aj SOŠ agropotravinárska a  technická v Kežmarku, 
SOŠ elektrotechnická v Poprade ‑Matejovce a iné.
 Zdroj: Tlačová správa PSK

	V Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku sa 25. au‑
gusta uskutoční v poradí už 6. ročník benefičného koncertu Oper‑
né gala. Záštitu nad ním prevzala svetoznáma operná diva Edita 
Gruberová. Hlavnou hviezdou koncertu bude sólista Opery Sloven‑
ského národného divadla Peter Mikuláš, ktorý pôsobí aj na medzi‑
národnej opernej scéne. Spolu s ním vystúpia aj štyria absolventi 
Vysokej školy múzických umení v Bratislave Renata Bičánková, Ale‑
na Kropáčková, Peter Malý a Dávid Harant. Operní speváci vystúpia 
s klavírnym sprievodom Júlie Grejtákovej. -vmi-

	Expozícia, za ktorou cestujú tisíce ľudí do Číny prichádza 
v máji do Popradu! Výstava Terakotovej armády sa po jej ôsmych 
zastávkach v Českej republike presúva na Slovensko a od soboty 
25. mája až do 22. augusta 2019 bude denne sprístupnená náv‑
števníkom v Tatranskej Galérii v Poprade. Na výstave sa návštevníci 
môžu dozvedieť o  živote prvého čínskeho cisára, detailne si pre‑
hliadnuť prepracované sochy hlinených vojakov a koňov v životnej 
veľkosti, ktoré boli dovezené priamo z oblasti Si ‑anu v Číne. Tera‑
kotová armáda patrí k desiatim najvýznamnejším archeologickým 
nálezom 20. storočia.
 Zdroj: Tlačová správa Tatranská galéria

	Spišský hrad otvoril letnú turistickú sezónu. Pre svo‑
jich návštevníkov pripravil počas nasledujúcich mesiacov bohatý 
program. Najbližšie 18. mája sa bude konať Noc múzeí ‑ nočná pre‑
hliadka so živými sochami. Spišský hrad je od 30. marca k dispozícii 
návštevníkom od 9.00 do 17.00 h. -vmi-

	Najlepší stredoškolský časopis bol v  centre európskej 
politiky. V  novembri minulého roku sme spoznali víťaza súťaže 
stredoškolských časopisov v  rámci Prešovského samosprávneho 
kraja. Stal sa ním časopis kežmarských gymnazistov – Stretnutia. 
Vďaka špeciálnej cene, ktorú víťazom venoval europoslanec Ivan 
Štefanec, mohli zástupkyne tohto časopisu v  posledný marcový 
týždeň navštíviť Štrasburg – sídlo európskeho parlamentu.
 Zdroj: gymnaziumkk.sk

	Stavebné práce na novom nákupnom centre v Kežmar‑
ku na Tvarožnianskej ulici vrcholia. Prvých sedem prevádzok bude 
slávnostne otvorených už 16. mája.

V skratke

Posledný aprílový víkend patril v Kežmarku cyklistom. V sobotu bola pre nich 
pripravená cyklotúra s občerstvením zo Spišskej Belej do Kežmarku a v nedeľu 
preteky na Hlavnom námestí v rámci detskej MTB ligy východ.   -lpa-

Hotel Hviezdoslav, Súkromná spojená škola, Biela voda a Múzeum Kežma-
rok zorganizovali netradičnú prehliadku šiat, kostýmov, šperkov i módnych 
doplnkov. Modelky predvádzali oblečenie a doplnky z obdobia renesancie, 
baroka, rokoka i z medzivojnového obdobia. Podujatie bolo súčasťou osláv 
750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku a malo charitatívny charak-
ter. Vyzbierané peniaze poputujú na podporu mladých talentov Detského 
folklórneho súboru Maguráčik. -vmi-

V celoslovenskej súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál za rok 2018, v ka-
tegórii Knihy o mestách - obrazové publikácie získala kniha Kežmarok – história 
a tradície 3. miesto. Súťaž každoročne organizuje Klub fotopublicistov Slovenské-
ho syndikátu novinárov v  spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v  Banskej 
Bystrici a  s  ďalšími organizáciami. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo 
práve v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice a ocenenie z rúk odbornej poroty si 
prevzala jedna z autoriek knihy Zuzana Šlosárová. -vmi-
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zastupiteľstvo

Schválenú sumu mesto po‑
užije na dobudovanie zimného 
štadióna a na centrum integro‑
vanej zdravotnej starostlivosti. 
Na dokončenie zimného šta‑
dióna vláda vyčlenila 2 milióny 
eur a na vybudovanie zdravot‑
ného strediska 1,5 milióna eur.

Mesto Kežmarok oslovilo Mi‑
nisterstvo financií SR so žiados‑
ťou o poskytnutie finančnej vý‑
pomoci zo štátnych finančných 
aktív na realizáciu vyššie uvede‑
ných investičných akcií. Vláda 
SR uznesením č. 123 z 20. mar‑
ca 2019 súhlasila s poskytnutím 

návratnej finančnej výpomoci 
na dobudovanie zimného šta‑
dióna a  centra integrovanej 
zdravotnej starostlivosti vo výš‑
ke 3,5 milióna eur. Zároveň ulo‑
žila podpredsedovi vlády a mi‑
nistrovi financií poskytnúť túto 
výpomoc do 30. apríla 2019.

Poslanci na mimoriadnom 
zasadnutí schválili výšku splá‑
tok. Splatnosť finančnej vý‑
pomoci bude v  10‑ročných 
splátkach, bezúročne, pričom 
posledná splátka bude do 30. 
novembra 2029.

Aktuálne úverové zaťaže‑

nie mesta k  1. aprílu 2019 je 
127 513,36 € a  táto suma bude 
splatená už do konca tohto 
roka. Po prijatí návratnej fi‑
nančnej výpomoci zo štátnych 
finančných aktív v sume 3,5 mi‑

lióna eur bude celková úverová 
zaťaženosť mesta predstavovať 
23,6  % skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho roz‑
počtového roka.

 Veronika Michalčíková

Na úvod mestského zastupiteľ‑
stva primátor informoval poslanec‑
ký zbor o  svojich aktivitách doma 
i v zahraničí. Neskôr dostal priestor 
na vyjadrenie náčelník kežmarskej 
mestskej polície Jozef Marhefka. 
Ten predniesol správu o  činnosti 
polície za minulý rok, ktorá obsa‑
hovala prehľadné štatistické úda‑
je odhaľovania a  objasňovania 
priestupkov, efektivitu kamerové‑
ho systému po zakúpení softvé‑
ru Avigilon i  prehľad o  odchyte 
zvierat a  ich umiestnení v  útulku. 
V  diskusii odznela požiadavka na 
zvýšenie hliadok v okolí dreveného 
artikulárneho kostola, a  tiež návrh 
na rozšírenie kamerového systému 
v meste. Poslanci schválili aj zmenu 
všeobecne záväzného nariadenia, 
ktoré upravovalo financovanie zá‑
kladných umeleckých škôl, mater‑

ských škôl a  školských zariadení, 
ktoré sú zriadené na území mesta. 
Doteraz schválená výška financií 
na jedno dieťa alebo žiaka na rok 
nepostačovala na zvýšenie náro‑
kovateľných zložiek miezd zamest‑
nancov.

V  ďalšom bode programu sa 
poslanci zaoberali návrhom na 
schválenie preklenovacieho úveru 
na financovanie projektu Zníženie 
energetickej náročnosti verejných 
budov MŠ, Cintorínska a  projektu 
Spája nás voda Nowy Targ  – Kež‑
marok. Preklenovací úver vo výš‑
ke 420‑tisíc eur na oba uvedené 
projekty poslanecký zbor schválil. 
Systém financovania obidvoch 
projektov je odporučený formou 
refundácie, to znamená, že najprv 
je potrebné celý projekt zrealizovať 
a  následne budú mestu Kežmarok 

ako žiadateľovi o  nenávratný fi‑
nančný príspevok refundované vý‑
davky vynaložené na tento projekt. 
Mesto potrebuje zabezpečiť 95  % 
z  celkových nákladov projektu. 
Povinných 5  % na spolufinancova‑
nie má mesto zahrnuté v  rozpočte 
na rok 2019. Predpoklad splatenia 
pri refundácii z  fondov Európskej 
únie v  plnej výške je približne 24 
mesiacov. Mestské zastupiteľstvo 
rozhodlo o  pridelení dotácie v  cel‑
kovej výške 3  tisíc eur štyrom kul‑
túrnym subjektom pôsobiacim na 
území mesta: exTeatro  – Hanáček; 
Gplus, Galéria u  anjela, o. z.; Súk‑
romná spojená škola, n. o.; Zdru‑
ženie domov Kežmarok, o. z. Na 
februárovom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva bol schválený návrh 
o zrušení Základnej umeleckej ško‑
ly na Petržalskej ul. 21. V záujme za‑

chovania všetkých odborov a  kon‑
tinuity umeleckého vzdelávania 
v meste poslanecký zbor na svojom 
aprílovom zasadnutí schválil zriade‑
nie elokovaných pracovísk pri ZUŠ 
Antona Cígera so začiatkom čin‑
nosti od 1. septembra tohto roku: 
elokované pracovisko Petržalská 
21, elokované pracovisko Dr. Danie‑
la Fischera 2, elokované pracovisko 
Hradné námestie 38, elokované 
pracovisko Nižná brána 8.

Oddelenie projektov a  verejné‑
ho obstarávania predložilo poslan‑
com na schválenie návrh na zapo‑
jenie mesta do medzinárodného 
projektu Op Urbact III a  návrh na 
jeho spolufinancovanie. Projekt je 
programom európskej územnej 
spolupráce, ktorý už 15 rokov pod‑
poruje vzájomnú výmenu skúse‑
ností medzi európskymi partnermi. 
Výzva je orientovaná na podporu 
sietí pre akčné plánovanie, pričom 
sieť je definovaná ako partnerstvo 
miest. Prostredníctvom projektu 
získa mesto znalosti, skúsenosti 
a  koncepčnú štúdiu použiteľnú 
v  rámci vytvorenej akčnej siete 
miest a  následnej implementácie 
jednotlivých oblastí koncepcie 
Smart City Kežmarok. Poslanci za‑
hlasovali za obidva predložené ná‑
vrhy.

 Veronika Michalčíková

Poslanci schválili preklenovací úver
na financovanie dvoch projektov

Tretie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo posledný aprílo‑
vý štvrtok. Poslanci na ňom okrem iného odsúhlasili zmenu rozpočtu, rozde‑
lenie dotácií pre kultúrne subjekty i preklenovací úver vo výške 420‑tisíc eur.

Poslanci schválili finančnú výpomoc od štátu.

Mesto dokončí zimný štadión a vybuduje
zdravotné stredisko

Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v  Kež-
marku, ktoré sa konalo 8. apríla, poslanci schválili prijatie bezúroč-
nej návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív Mi-
nisterstva financií Slovenskej republiky vo výške 3,5 milióna eur.
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Plánované práce
na zimnom štadióne
V súčasnosti prebiehajú na zimnom šta‑

dióne práce, ktoré vyplynuli z požiadaviek 
Krajského hasičského zboru v Prešove a Re‑
gionálneho úradu verejného zdravotníctva 
v Poprade vznesených v rámci kolaudácie 
stavby, týkajúce sa zvýšenia bezpečnosti 
divákov a odhlučnenia stavby. Podľa vyjad‑
renia vedúcej oddelenia územného plánu, 
životného prostredia a stavebného poriad‑
ku Evy Kelbelovej sa v ďalšej etape dostav‑
by štadióna zrealizuje prístavba, zrealizujú 
sa vnútorné inštalácie elektroinštalizácie, 
vzduchotechniky, požiarnej signalizácie, 
zdravotechniky a kúrenia, vnútorné a von‑
kajšie omietky a  celková finalizácia pre‑
vádzkového zázemia zimného štadióna 
a  technologickej časti, zrealizuje sa oplo‑
tenie, ukončí sa prístupová komunikácia. 
V  kotolni sa nainštaluje tepelné čerpadlo. 
Do začiatku novej sezóny budú divákom 
k dispozícii aj sedačky. „Pripravili sme pod‑
klady na začatie verejného obstarávania na 
výber dodávateľa,“ dodala Kelbelová.

Kruhový objazd na Juhu
Na stavbu je vydané stavebné povole‑

nie. Začína sa proces verejného obstaráva‑
nia na dodávateľa stavby. Ide o podlimitnú 

zákazku a po skončení verejného obstará‑
vania sa môže začať s realizáciou kruhové‑
ho objazdu.

Most na Nižnej bráne
Na realizáciu rekonštrukcie mosta bol 

spracovaný projekt v roku 2009. Medzitým 
sa zmenila intenzita dopravy a  príslušné 
technické normy, taktiež bolo potrebné 
aktuálne zdiagnostikovať most projektan‑
tom. „Po úprave projektu na súčasné po‑
žiadavky a  podmienky, prebehne povoľo‑
vacie konanie a následne proces verejného 
obstarávania na dodávateľa stavby“, infor‑
movala Kelbelová.

Parkovisko na sídlisku Juh
Na Košickej ulici, v  časti kde výstavba 

cyklochodníka narušila časť existujúceho 
parkoviska, sa robí jeho úprava. Parkovisko 
bude mať 11 parkovacích miest a súčasne 
sa upraví aj plocha pre kontajnery na od‑
pad.

Bytovka na Weilburskej ulici
Hrubá stavba 18 bytovej jednotky bola 

zastrešená, osadili sa okná a  realizujú sa 
vnútorné inštalácie. Mesto robí všetko 
pre to, aby najneskôr do konca októbra 
boli dokončené všetky práce. Odovzdanie 

bytov je naplánované tak, aby nájomníci 
mohli na Vianoce už byty užívať.

Občania si skrášľujú mesto
Na ulici Martina Lányiho je od februára 

tohto roku nové detské ihrisko. K  nemu 
pribudne aj nové oplotenie, aby sa oddeli‑
la hracia plocha od rekreačnej plochy i  od 
parkoviska. „Mesto zabezpečuje potrebný 
materiál a  občania ulice Martina Lányiho 
budú práce vykonávať sami pod odbor‑
ným dozorom pracovníka oddelenia. Pôjde 
o tzv. zelené steny, oplotenie s pletivom, po 
ktorom sa budú ťahať popínavé zelené rast‑
liny,“ dodala Kelbelová.

Vodný prvok
Fontána pri radnici mala byť hotová už 

minulý rok. Na jej výstavbu malo mesto 
vysúťaženého dodávateľa aj vydané po‑
trebné povolenia. Vzhľadom na nárast cien 
stavebných materiálov, dodávateľ oznámil, 
že fontánu nedokáže zrealizovať za požado‑
vanú sumu, preto došlo k zrušeniu zmluvy 
a  mesto vyhlásilo nové verejné obstará‑
vanie na dodávateľa. „Museli sme dať pre‑
pracovať projektantovi rozpočet stavby na 
aktuálnu cenovú úroveň materiálov a tech‑
nológie. Následne bola vyhlásená nová 
súťaž na dodávateľa stavby. V súčasnosti je 
dodávateľ vysúťažený a je možné začať s re‑
alizáciou stavby. Snaha je práce zrealizovať 
do EĽRA,“ povedala na záver Kelbelová.

 Veronika Michalčíková

Stavebné práce v meste pokračujú

V polovici apríla začal do rieky Poprad opäť 
vytekať mazut, ktorý sa v kasárňach používal 
na kúrenie. Hasiči uložili okolo miesta v rieke 
nornú stenu a plochu vysypali absorpčnou lát‑
kou. Tú podľa potreby vymieňajú dobrovoľní 
hasiči.

Mesto sa obrátilo aj na ministerstvo život‑
ného prostredia, pod ktoré táto enviromen‑
tálna záťaž spadá rozhodnutím vlády z  roku 
2017. „Napísali sme list, v ktorom sme vyzvali 
ministerstvo životného prostredia, aby túto 
záťaž zaradilo medzi priority. Aj keď látka ne‑
ohrozuje ľudí, znečisťuje rieku, v  ktorej žijú 
ryby a ďalšie živočíchy,“ povedal primátor Kež‑
marku Ján Ferenčák.

Podľa hovorcu ministerstva životného pro‑
stredia Tomáša Ferenčáka aktuálne pokračuje 
proces verejného obstarávania a  bola vyhlá‑
sená súťaž na zhotoviteľa sanačných prác. 
S prvými prácami by sa malo začať ihneď po 
podpise zmluvy s ich zhotoviteľom.

„Odstraňovanie environmentálnych záťa‑
ží, obzvlášť tej v  Kežmarku, patrí medzi pri‑
ority rezortu životného prostredia. Podľa už 
schváleného plánu prác na odstránenie tejto 
environmentálnej záťaže by mala byť záťaž 
sanovaná v  roku 2021. Celý projekt vrátane 
posanačného monitoringu by mal byť riadne 
ukončený najneskôr do roku 2023,“ povedal 
hovorca.

Rámcový projekt sanácie pozostáva z nie‑
koľkých fáz. Začne sa podrobným geologic‑
kým prieskumom, ktorý overí a  upresní roz‑
sah znečistenia. Nasledovať budú prípravné 
práce, teda zriadenie staveniska, dočasných 
spevnených plôch na dočasné zhromaždenie 
odpadu či zeminy. Sanačné práce budú po‑
zostávať predovšetkým z  odstránenia hlav‑
ného zdroja znečistenia, ktorým je rozvodné 
potrubie, nasledovať bude asanácia plynovej 
kotolne, preprava a zneškodnenie kontamino‑
vaného stavebného odpadu, vyťaženie konta‑

minovaných zemín, preprava kontaminovanej 
zeminy na biodegradačnú plochu a podobne. 
Po ukončení sanačných prác bude vypracova‑
ná záverečná správa zo sanácie a  posanačná 
analýza rizika, ktorá je dôležitá na monitoro‑
vanie lokality po ukončení sanácie. Tento mo‑
nitoring bude sledovať účinnosť sanácie. Sú‑
bežne so sanáciou ministerstvo zabezpečí aj 
odborný geologický dohľad treťou nezávislou 
stranou, ktorá bude dohliadať sa samotný 
priebeh realizácie prác v  zmysle projektovej 
dokumentácie.

„Predpokladaná hodnota zákazky na od‑
stránenie environmentálnej záťaže bývalých 
kasární v  Kežmarku je približne 1 445 000 € 
bez DPH. Konečná presná suma však bude 
známa po ukončení verejného obstarávania 
a podpise zmluvy so zhotoviteľom sanačných 
prác. Na odstránenie environmentálnej záťa‑
že v  bývalých kežmarských kasárňach minis‑
terstvo použije finančné prostriedky v  rámci 
aktuálneho Operačného programu Kvalita 
životného prostredia,“ dodal Tomáš Ferenčák.

 Lorant Paugsch

Z kasární opäť uniká ropná látka

Problém sa prvýkrát vyskytol už v marci v roku 2014. Enviromentálnou záťažou sa v sú-
časnosti zaoberá ministerstvo životného prostredia, ktoré pripravuje jej odstránenie.
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doprava

Podľa hovorcu Železníc Slo‑
venskej republiky (ŽSR) Micha‑
la Lukáča je železničná stanica 
v Kežmarku momentálne zara‑
dená do plánu komplexnej re‑
konštrukcie. „V súčasnosti pre‑
bieha spracovanie projektovej 
dokumentácie pre komplexnú 
rekonštrukciu. Po vypracovaní 
dokumentácie a  vydaní sta‑
vebného povolenia sa pristúpi 
k  vypracovaniu investičného 
zadania pre realizáciu a násled‑
ne k  realizácii rekonštrukcie,“ 
priblížil Lukáč.

Plánovaná rekonštrukcia za‑
hŕňa výmenu strešnej krytiny, 
bleskozvodu, výmenu okien 
a dverí, lokálnu opravu fasády, 
náter fasády, opravu drevené‑
ho perónového prístrešku, vy‑
maľovanie vnútorných priesto‑
rov, výmenu elektroinštalácie, 
osadenie rozhlasových a infor‑
mačných zariadení a osadenie 
kamerového systému. Termín 
začatia rekonštrukcie však 
vzhľadom na rozsah prác ešte 
nie je známy.

„Budova ŽST Kežmarok je 

zapísaná v  registri národných 
kultúrnych pamiatok, a preto je 
potrebné všetky rekonštrukč‑
né práce vopred konzultovať 
s  príslušným pamiatkovým 

úradom, čo vo veľkej miere 
ovplyvňuje dané práce z časo‑
vého aj finančného hľadiska. 
Vzhľadom na pripravovanú in‑
vestíciu sa iné opravné práce 
na tomto objekte nevykonáva‑

jú,“ doplnil hovorca ŽSR.
Okolie stanice tiež čaká na 

svoju novú tvár. Mesto Kež‑
marok oslovilo železnice so 
žiadosťou o  odkúpenie nie‑

ktorých pozemkov za účelom 
revitalizácie priestranstva. Tie 
nakoniec súhlasili s  predajom 
jedného pozemku a  s  prenáj‑
mom druhého. Zároveň bola 
mestu ponúknutá možnosť 

zapojiť sa do vybudovania pro‑
jektu parkoviska pre cestujú‑
cich v  predstaničnom priesto‑
re.

Ďalšia zmena, ktorá je však 
v  dlhodobejšom horizonte, sa 
týka samotnej trate. „V  zmysle 
stratégie majú ŽSR dlhodobý 
zámer elektrifikovať železničnú 
trať č.  112 A  v  úseku Poprad‑
‑Tatry – Plaveč spolu s moder‑
nizáciou zabezpečovacích za‑
riadení. Časový plán zatiaľ nie 
je stanovený, keďže pre tento 
zámer ešte nie je vypracovaná 
štúdia realizovateľnosti a  ani 
žiadny stupeň projektovej do‑
kumentácie,“ prezradil Lukáč.

V  minulom období bola 
napríklad zrealizovaná opra‑
va dreveného oplotenia prí‑
strešku a výmena okien v byto‑
vej časti. Taktiež boli zasklené 
okná a  sklenené výplne dverí, 
ktoré boli poškodené vandal‑
mi, opravené a  zasklené po 
vlámaní bolo aj výdajové okno 
do nákladnej pokladne, ako aj 
rozbitá sklenená výplň vo ves‑
tibule. Zároveň bola prečistená 
upchatá kanalizácia, opravené 
dvere, vymenená drevená vý‑
plň, zrekonštruované samo‑
zatvárače či kyvadlové dvere, 
opravy sa dočkali i zámky.

 Lorant Paugsch

Železničnú stanicu v Kežmarku plánujú rekonštruovať

Stav nielen okolia, ale aj samotnej budovy železničnej stanice v Kež‑
marku je už roky zlý. Objekt, pýšiaci sa v minulosti prívlastkom jed‑
nej z najkrajších staníc v Uhorsku, sa pravdepodobne dočká obnovy.

Železničná stanica v  Kežmarku bola voľakedy jednou z  najkrajších 
vo vtedajšom Uhorsku.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zavedie počas letných 
prázdnin nové vlakové spojenie. Regionálny rýchlik smerujúci do 
poľskej Muszyny bude zastavovať aj v Kežmarku.

Dva páry vlakov budú zatiaľ 
premávať iba počas víkendov 
od 29. júna do 1. septembra. 
Zo stanice Poprad ‑Tatry budú 
zastavovať postupne iba v Kež‑
marku, Spišskej Belej, Podolín‑
ci, Starej Ľubovni, Plavči a  na‑
koniec v  Muszyne v  Poľsku. 
Cesta z  Popradu do konečnej 
stanice bude trvať 100 minút.

„Železničná spoločnosť Slo‑
vensko zabezpečila dopravu 

medzi Popradom a  Muszynou 
na základe objednávky Minis‑
terstva dopravy a výstavby SR. 
Ministerstvo pristúpilo k  ob‑
jednávke dopravných výkonov 
na základe medzirezortných 
rokovaní, na ktorých sa zúčast‑
nili zástupcovia slovenského 
ministerstva, poľského minis‑
terstva a  regiónov,“ vysvetlil 
zavedenie nového spojenia To‑
máš Kováč, hovorca ZSSK.

Na trati budú nasadené 
modro ‑biele motorové jed‑
notky série 840, čiže tie, ktoré 
aj dnes premávajú cez Kežma‑
rok a zo Studeného Potoka do 
Tatranskej Lomnice. Ich počet 
však ešte nie je možné určiť, 
keďže budú aj naďalej kom‑
binované so spojmi do Starej 
Ľubovne a Tatranskej Lomnice.

Budúcnosť nového spojenia 
bude závisieť predovšetkým 

od verejnosti. „Ministerstvo 
dopravy a  výstavby SR ako 
objednávateľ nateraz plánuje 
zabezpečiť na trase dopravu 
len cez víkendy počas letných 
prázdnin, prípadné rozšírenie 
periodicity závisí od záujmu 
cestujúcich,“ povedal Kováč.

„Cieľom je prepojenie su‑
sedných regiónov po železnici, 
kde bola dlhodobo zastave‑
ná osobná koľajová doprava, 
a  taktiež oživenie a  podpora 
cestovného ruchu v  regióne 
severného Spiša,“ dodal na zá‑
ver hovorca železničnej spo‑
ločnosti.

 Lorant Paugsch

Vlakom cez Plaveč až do Poľska
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Asistencia v nemocnici
Dňa 6. marca o 8.09 hod. sme boli požiadaní 

o  pomoc zdravotnou sestrou psychiatrickej am‑
bulancie, v ktorej sa nachádzal pacient, ktorý bol 
značne agresívny. Po príchode hliadky sa pacient 
ukľudnil, hliadka zotrvala na mieste do prícho‑
du hliadky OO PZ, ktorá asistovala pri prevoze 
pacienta do iného nemocničného zariadenia. 
Podobnú asistenciu vykonala hliadka MsP v tejto 
ambulancii aj 26. marca.

Ležiaca osoba
Dňa 11. marca na linku 159 zavolal anonym, 

ktorý nahlásil, že pri hlavnej ceste, smerom na 
železničnú stanicu sa na zemi nachádza ležiaca 
osoba. Vyslaná hliadka na mieste zistila, že sa jed‑
ná o osobu bez domova, ktorá bola premočená, 
podchladená, nevládala sa postaviť. Požitie alko‑
holických nápojov nebolo zrejmé. Hliadka osobe 
poskytla prvotnú pomoc, privolala RZP, ktorá oso‑
bu prevzala do svojej starostlivosti.

Aplikácia MSP SOS
V  ten istý deň bola v  meste Kežmarok spus‑

tená nová mobilná aplikácia MSP SOS. Aplikácia 
bola vytvorená pre MsP Kežmarok a  mesto je 
prvým na Slovensku, ktoré takúto aplikáciu spus‑
tilo pre svojich občanov a  návštevníkov mesta. 
Aplikácii si môžu občania mesta a  návštevníci 

bezplatne stiahnuť a  používať v  katastri mesta 
Kežmarok.

Kravy na cyklochodníku
Dňa 17. marca o 07.18 sme na linke 159 prijali 

oznam, že po cyklochodníku smerom od Hájovne 
k  sídlisku Sever sa pohybuje menšie stádo kráv. 
Vyslaná hliadka zistila, že stádo sa pasie na lúkach 
nad záhradkárskou osadou. Po niekoľkých tele‑
fonátoch sa podarilo stotožniť majiteľa dobytka, 
ktorému stádo utieklo a  ten následne zjednal 
nápravu a  utečený dobytok presunul na jeho 
pastvisko.

„Ukradnutý„ poklop
Dňa 20. marca sme o 09.33 hod. prijali oznam 

od obyvateľky Štúrovej ulice, že niekto zrejme 
ukradol poklop z kanalizačnej šachty. Na miesto 
bola vyslaná hliadka MsP, aby daný priestor za‑
bezpečila tak, aby nedošlo k  možnému úrazu. 
Ešte pred príchodom hliadky na dané miesto sme 
prijali ďalší telefonát s tým, že auto, ktoré zame‑
talo a čistilo vozovku „ vcuclo“ poklop. Pracovníci 
VPS obratom poklop založili na miesto.

Kontrola čistoty lesoparkov
Každoročne je zvykom robiť jarné upratova‑

nie nielen v domácnostiach ale aj v našom oko‑
lí, záhradkách. Hliadky MsP v  dňoch 26. až 30. 

marca vykonali monitoring lesoparkov zameraný 
na neporiadok, čierne skládky a  poškodené prí‑
strešky. Z tejto preventívnej aktivity boli spraco‑
vané záznamy a  fotodokumentácie, ktoré boli 
zaslané kompetentným pracovníkom MsÚ, VPS 
na ďalšie riešenie predmetnej situácie.

Pytliactvo
Dňa 23. marca o 9.44 hod. sme prijali telefo‑

nický oznam, od správcu cintorína, že pod novým 
cintorínom v lesíku na chodníku našiel srnca bez 
hlavy. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP, záro‑
veň bola situácia oznámená na OO PZ, z dôvodu 
že sa zrejme jednalo o trestný čin pytliactva.

Nezhody
Dňa 30. marca o 20.33 hod. sme prijali telefo‑

nický oznam, v  ktorom oznamovateľka uviedla, 
že prišla po dlhšej dobe zo zahraničia domov 
a priateľ robí „bordel“ a vyhráža sa zabitím. Vysla‑
ná hliadka na mieste zistila, že sa jedná o nezho‑
dy, ktoré boli riešené „agresívnejším“ spôsobom. 
Menovaná bola prevezená na OO PZ z  dôvodu 
spísania záznamu. Dňa 31.  3. menovaná zrejme 
riešila predchádzajúcu situáciu svojsky a  pod 
vplyvom alkoholických nápojov „sporo odetá“ le‑
žala na lavičke v parku. Menovanú vyriešila hliad‑
ka MsP v rámci zákona.

 Spracovala: Oľga Vilčeková

Napriek tomu, že zimný štadión 
prešiel kompletnou rekonštrukciou 
a  čpavku je výrazne menej, po‑
dobné cvičenia sú potrebné, ale aj 
nutné.

„Dnes prebieha cvičný zásah, 
ale je potrebné vedieť, čo v podob‑
nej situácii robiť a  ako sa správať. 
Musíme byť vždy pripravení. V šta‑
dióne sme kompletne vymenili 
celú technológiu, voľakedy tam 
bolo až šesť ton čpavku, dnes iba 
jeden a pol tony. Mesto investovalo 
väčšie prostriedky do technológie 
práve preto, aby malo istotu, že 15 
až 20 rokov bude bezproblémová. 
Súčasné zabezpečenie je prepo‑
jené na hasičov, políciu, mestskú 
políciu a v prípade poruchy o tom 
všetci vedia, vrátane vyškolených 
zamestnancov na štadióne,“ pove‑
dal na margo bezpečnosti primátor 
Kežmarku Ján Ferenčák, ktorého 
doplnil Ladislav Melikant, referent 

CO na MsÚ v Kežmarku: „Rekon‑
štrukcia na zimnom štadióne bola 
uskutočnená tak, aby bolo oby‑
vateľstvo čo najmenej ohrozené. 
Nebezpečenstvo by malo byť v prí‑
pade skutočného úniku minimál‑
ne. Ak by však k nemu naozaj došlo 
a  čidlá by zaznamenali únik čpav‑
ku, spustila by sa siréna. Najprv by 

zaznelo hovorené slovo, následne 
dvojminútový kolísavý zvuk sirény 
a opäť hovorené slovo.“

V  kežmarskom okrese už bol 
únik čpavku zaznamenaný. Stalo sa 
tak v roku 1999, kedy unikal z areá‑
lu bývalých mraziarní.

Počas cvičenia zasahovalo na 
ulici Trhovište 19 hasičov s piatimi 

kusmi techniky. Ich hlavnou úlo‑
hou je počas skutočného úniku za‑
bezpečiť evakuáciu zamestnancov 
a prípadných návštevníkov štadió‑
na, monitorovanie uniknutej látky, 
smer jej šírenia, určenie priestoru 
priameho ohrozenia, dekontami‑
načného a  bezpečného priestoru. 
Okrem toho veliteľ zásahu vydá 
pokyn na prieskum pracoviska a na 
vytvorenie útočných prúdov, ktoré 
riedia nebezpečnú látku.

„Akcia sa končí v prípade, ak sú 
bezpečne evakuovaní všetci ohro‑
zení obyvatelia a  ak koncentrácia 
nebezpečnej látky klesne pod ne‑
bezpečnú hranicu. Taktiež musí 
byť, samozrejme, odstránený dô‑
vod úniku nebezpečnej látky,“ do‑
plnil riaditeľ Okresného riaditeľstva 
Hasičského a  záchranného zboru 
v Kežmarku Eduard Kolodzej.

Čpavok je radený medzi veľmi 
nebezpečné látky. Je to bezfarebný, 
jedovatý a žieravý plyn, ktorý môže 
so vzduchom vytvárať aj výbušné 
zmesi. Pri kontaminácii čpavkom je 
základom opláchnuť všetky miesta 
minimálne vodou a  čo najskôr vy‑
hľadať lekársku pomoc.

 
 Lorant Paugsch

Simulovali únik čpavku zo zimného štadióna

Hasiči sa pred vstupom do zimného štadióna prezliekali do špeciál-
nych skafandrov.

Taktické cvičenie preverilo pripravenosť všetkých záchranných zlo‑
žiek, krízového štábu i zamestnancov zimného štadióna.
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Ako zatiaľ pokračuje ná-
bor zamestnancov?

Nábor naďalej prebieha. S ľuď‑
mi, ktorých teraz prijímame do 
výroby, chceme po zaškolení v na‑
šom českom závode vytvoriť silný 
tím, ktorý potom bude kľúčový 
pri spustení výroby u  nás v  Kež‑
marku.

Aké pracovné pozície 
ešte potrebujete obsadiť 
a z akých oblastí?

V úvodnej fáze projektu hľadá‑
me najmä operátorov výroby, ale 
už teraz radi spoznáme ľudí, ktorí 
by mali záujem byť súčasťou no‑
vovznikajúceho závodu v neskor‑
ších fázach projektu.

V  Mubea Kežmarok nájdu 
uplatnenie aj zamestnanci z  ob‑
lasti logistiky, údržby, majstri, in‑
žinieri kvality, manažéri výroby aj 
podporných oddelení.

Koľko žiadostí spolu už 
evidujete?

Prihlásili sa nám desiatky ľudí, 
ktorí zvažujú prácu v  novom zá‑
vode Mubea. Ide prevažne o  ľudí 
z  regiónu, alebo takých, ktorí 
pracujú „vonku“ a  zvažujú návrat 
do Kežmarku a oslovil ich projekt 
novovznikajúceho závodu. Ve‑
nujeme čas každému životopisu 

a zvážime všetky možnosti uplat‑
nenia uchádzačov o prácu u nás.

Dokedy bude nábor trvať?
Mubea celkovo počas trvania 

projektu počíta so zamestna‑
nosťou 500 ľudí. Toto číslo, ale aj 
samotné trvanie náboru nových 
zamestnancov sa, samozrejme, 
odvíja od záujmu zákazníkov 
o  naše produkty a  ekonomickej 
situácie v Európe, ale aj na ostat‑
ných trhoch, kde pôsobíme.

Pracovníci výroby by mali 
ísť na zaškolenie do iných 
krajín, čaká to aj iných budú-
cich zamestnancov?

Mubea je globálna spoločnosť 

a naši zamestnanci v závislosti od 
pracovnej pozície môžu získať 
skúsenosti v  iných pobočkách aj 
v našej centrále. Mubea má know‑
‑how a  patenty v  rôznych oblas‑
tiach automobilového priemyslu 
a  vyrába jedinečné produkty pre 
svetové značky automobilov. 
Odovzdávanie skúsenosti medzi 
zamestnancami a  zaškoľovanie 
v  iných pobočkách je samozrej‑
mosťou aj v Mubea.

Odkedy môžu vybratí zá-
ujemcovia počítať s  tým, že 
budú mať prácu v  Kežmar-
ku?

Projekt plánuje vstúpiť do 
druhej fázy na prelome tohto 

a budúceho roka. Termíny vyhod‑
nocujeme priebežne a  zohľadňu‑
jeme pri tom aj vývoj ekonomiky 
a  trhov, ktoré sa stanú odbytis‑
kom pre kežmarský závod.

Ak má niekto záujem, ako 
by mal postupovať?

Uchádzači môžu osobne 
navštíviť našu náborovú kance‑
láriu na Baštovej 18 v  Kežmarku, 
vložiť životopis a  motivačný list 
do schránky umiestnenej pri vstu‑
pe do budovy, alebo tieto doku‑
menty zaslať e ‑mailom na adresu 
nabor.kezmarok@mubea.com, 
prípadne poštou do náborovej 
kancelárie.

Ak jeden z tých postupov 
uchádzač splní, čo nasleduje 
ďalej?

Ak nás kandidát zaujme a mys‑
líme si, že pre neho máme vhod‑
nú prácu, dohodneme si pracov‑
ný pohovor, alebo ho rovno aj 
zrealizujeme. Po vyhodnotení 
výberového konania kandidátov 
kontaktujeme a  informujeme ich 
o  výsledku pohovoru a  ďalších 
krokoch.

Radi by sme oslovili naozaj ši‑
rokú skupinu ľudí, pretože si mys‑
líme, že im máme čo ponúknuť. 
Sme nový závod, obsadzujeme 
veľké množstvo pozícií a sme pre‑
svedčení, že byť súčasťou nového 
projektu a  vzniku závodu takpo‑
vediac „na zelenej lúke“ je ohrom‑
ná pracovná skúsenosť, obzvlášť 
v kežmarskom regióne.

 
 Lorant Paugsch

Nábor spoločnosti Mubea pokračuje,
voľné pozície sú rôzne

Mubea vytvorí v  meste približne 500 nových pracovných miest 
a preinvestuje až 51 miliónov eur. O nábore, ktorý stále pokračuje, 
nám viac povedala HR manažérka spoločnosti Mubea Automotive 
Slovakia, s. r. o. Jaroslava Michalková.

Kežmarský závod Mubea by mal byť postavený do konca roka.

Základný kameň nového 
podniku poklepali 23. júna mi‑
nulého roka majiteľ švajčiarskej 
spoločnosti Mubea Thomas 
Muhr, premiér Peter Pellegrini, 
minister hospodárstva Peter 
Žiga a primátor mesta Kežma‑
rok Ján Ferenčák. Nový závod 

sa bude zameriavať na výrobu 
automobilových a náhradných 
dielov a okrem toho v Kežmar‑
ku vznikne inžinierske centrum 
a  centrum na náhradné diely. 
Z celkového počtu 504 nových 
pracovných miest bude 115 
práve v  oblasti výskumu a  vý‑

voja. Investícia spoločnosti má 
dosiahnuť v  horizonte šiestich 
rokov až 51 miliónov eur. Inves‑
tičnú pomoc vo výške takmer 
15 miliónov eur schválila vláda 
v júli 2018. V roku 2025, kedy sa 
počíta s  využitím plnej kapa‑
city výroby, by mal kežmarský 

závod ročne vyrábať 24 mi‑
liónov liniek stabilizátora a  30 
miliónov automobilových svo‑
riek. Začiatkom apríla získala 
investícia spoločnosti Mubea 
osvedčenie od vlády Sloven‑
skej republiky o  významnej 
investícii.

O kežmarskom závode spoločnosti Mubea



12

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

5/2019

Oslavujeme 750. výročie udelenia mestských práv

zdravotníctvo

Kežmarské lekárske dni (KLD) 
sú už tradične venované pa‑
miatke slávneho kežmarského 
rodáka a  priekopníka röntge‑
nológie Dr.  Vojtecha Alexan‑
dra. „V  tomto roku sme na 22. 
ročníku KLD privítali viac než 
400 účastníkov. Program bol 
rozdelený do dvoch blokov, pre 
lekárov a  pre sestry. Odznelo 
na ňom 78 prednášok. Hlavnou 
témou tohtoročnej konferencie 
bola multiodborová spolupráca 
v medicíne, zameraná hlavne na 
odbory vnútorného a  všeobec‑
ného lekárstva, obezitológie, 
gynekológie a pôrodníctva, pe‑
diatrie, chirurgie a  intenzívnej 
medicíny,“ zhrnula podujatie 
Janka Bartková, námestníčka 
riaditeľa Nemocnice Dr.  Vojte‑
cha Alexandra v Kežmarku.

Bartkovú doplnil riaditeľ 
kežmarskej nemocnice Viktor 
Halíř: „Z roka na rok mám z náš‑
ho podujatia lepší pocit a  inak 
tomu nie je ani teraz. Máme tu 
viac účastníkov aj prednášok, čo 
je taktiež dobrým znakom. Je to 
ale aj o  neformálnych stretnu‑

tiach lekárov a  zdravotných 
sestier z rôznych odborov.“

Jedným z  hostí konferencie 
bol aj primátor Kežmarku Ján 
Ferenčák. Ten ocenil nielen po‑
kračovanie tradície lekárskych 
dní, ale aj záujem zdravotníc‑
keho personálu kontinuálne sa 
vzdelávať. Podľa neho pretrváva 
záujem o  KLD, čo dokumentu‑
je i  zvýšený počet účastníkov 
a prednášajúcich.

„Kto chce kráčať s  dobou, 
musí sa vzdelávať, zúčastňo‑
vať sa na konferenciách. O  to 
dôležitejšie sú takéto lokálne 
podujatia, na ktoré prídu aj za‑
hraniční hostia a svoje poznatky 
odovzdajú ďalším. Pre pacien‑
tov kežmarskej nemocnice je 
to len a len dobrá správa, keďže 
vidno, že zamestnanci nemoc‑
nice majú záujem o svoju prácu 
a  lekárska starostlivosť bude na 

vysokej úrovni,“ povedal primá‑
tor.

História Kežmarských lekár‑
skych dní siaha do začiatku roku 
1993. Pri ich zrode stál aj orto‑
péd Peter Slovík: „Prvý kežmar‑
ský lekársky deň bol 15. januára 
1993. Patrili sme pod Spolok 
spišských lekárov v  Poprade. 
V tom roku som založil aj Spolok 
lekárov Dr.  Vojtecha Alexandra. 
KLD bol prvou významnou ak‑
ciou nášho spolku a bol venova‑
ný práve Vojtechovi Alexandro‑
vi. Témou bola röntgenológia.“

Organizátori sa už od začiat‑
ku zameriavali skôr na kvalitu 
než na kvantitu. Ich snahou 
bolo, aby na konferenciu prichá‑
dzali profesori, šéfovia kliník či 
zdravotníckych spoločností. Ako 
Slovík dodal, napríklad poprad‑
skí lekári cho dievali k nám veľmi 
radi a KLD boli oslavou medicíny 
v kežmarskom regióne.

„KLD navštívil napríklad aj 
profesor Juraj Fabián, vedúci 
lekárskeho tímu, ktorý prvý‑
krát v  Československu úspešne 
transplantoval srdce. Okrem 
neho aj profesor Otto Schück, 
najznámejší a  svetoznámy čes‑
koslovenský nefrológ. Osobnos‑
tí však bolo oveľa viac,“ uzavrel 
Slovík.

 Lorant Paugsch

Kežmarské lekárske dni privítali viac než 400 účastníkov

Z  jednodňovej konferencie sa postupne stalo dvojdňové podujatie, 
na ktorom si svoje poznatky vymieňajú lekári aj sestry. Pravidelne 
stúpa nielen počet účastníkov, ale aj prednášok a prednášajúcich.

Kežmarská nemocnica Dr. Voj‑
techa Alexandra má za sebou 
komplikované obdobie. Jej opod‑
statnenosť v regióne a na Sloven‑
sku sa však potvrdila, keďže bola 
zaradená medzi 44 základných 
poskytovateľov zdravotnej sta‑
rostlivosti.

Podľa primátora Kežmarku 
Jána Ferenčáka je táto sieť ne‑
menná a s ňou počítajú aj zdravot‑
né poisťovne. Momentálne mesto 
začína s  materiálovým a  priesto‑

rovým rozvojom a  pracuje aj na 
výstavbe polikliniky. Tá môže stáť 
už do troch rokov. Vznikne tak 
komplexné zdravotnícke centrum 
a  nemocnica s  poliklinikou bude 
nosným pilierom pre poskytova‑
nie zdravotnej starostlivosti pre 
celú spádovú oblasť.

S  jeho slovami súhlasí aj ria‑
diteľ nemocnice Viktor Halíř. 
„Naša nemocnica si vstupom 
strategického partnera upevnila 
miesto medzi nemocnicami v  ši‑

rokom okolí. S oddeleniami, ktoré 
u nás máme, sa určite nestratíme 
a  máme čo ponúknuť našim pa‑
cientom,“ povedal.

Ako dodal, v  najbližšom ob‑
dobí čakajú nemocnice veľké 
investície. Do mája budúceho 
roka musí nemocnica investovať 
nenávratný finančný príspevok 
vo výške 3,8 milióna eur, z  čoho 
spoluúčasť tvorí 5 percent z  cel‑
kovej sumy.

„Je to veľmi krátky čas na celý 

proces verejných obstarávaní, 
prieskumu trhu a podobne. V ne‑
mocnici sme sa veľmi zapotili, aby 
sme to stihli, ale aj s tým nám po‑
mohol náš partner Agel. Do kon‑
ca budúceho roka musí okrem 
toho mesto preinvestovať ďalších 
500 tisíc eur, ktoré chceme využiť 
na rekonštrukciu operačných sál,“ 
priblížil riaditeľ, ktorý zároveň 
dodal, že ešte predtým musí ma‑
nažment nemocnice premyslieť 
logistiku rekonštrukcie.

„Pôrodnicu zavrieť nemôže‑
me, operačné sály možno áno, 
ale aj s  tým budeme potrebovať 
pomôcť,“ doplnil Slovík.

 Lorant Paugsch

Kežmarskú nemocnicu čakajú veľké investície

Kežmarských lekárskych dní sa v tomto roku zúčastnilo viac než 400 
lekárov a sestier.

Do konca budúceho roka bude v priestoroch nemocnice preinvestovaných 
4,3 milióna eur. Okrem toho mesto plánuje vybudovať novú polikliniku.
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5. máj
nedeľa
13.00 hod
Kežmarský hrad
Otvorenie letnej turistickej sezóny 
v Kežmarku so zameraním sa na 
750. výročie

13. máj
pondelok
Dni židovskej kultúry
Seminár, výstava, židovská kuchyňa, vystúpe‑
nie Klezmerband – v Drevenom artikulárnom 
kostole

17. máj
piatok
Projektové vyučovanie
zamerané na 750. výročie 
mesta

18. máj
sobota
Kežmarský hrad
Noc múzeí
V rámci podujatia aj prednáška o elektrifikácii 
mesta a výstavbe železničnej trate

29. máj – 3. jún
Spoločné tvorivé dielne žiakov ZUŠ A. Cígera 
a žiakov Kreismusikschule Weilburg.
Spoločný koncert 31. mája v drevenom arti‑
kulárnom kostole

31. máj
piatok
15.15 hod
Mestská knižnica
Milan Choma priblíži život a dielo tatranskej 
legendy a humanistu Alfréda Grosza a po‑
hľad na Belianske Tatry jeho očami.

spravodajstvo

Za volebnou plentou vloží do obálky je‑
den z  hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy 
alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyzna‑
čí odovzdanie prednostného hlasu zakrúž‑
kovaním poradového čísla najviac u  dvoch 
kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič 
do obálky a následne do volebnej schránky.

Európsky parlament sa v súčasnosti skla‑
dá zo 751 poslancov z  28 krajín Európy. Po 
brexite sa tento počet zmení. Poslancov bude 
už len 705 z 27 krajín. Slovensko má v parla‑
mente 13 poslancov, ale po vystúpení Veľkej 
Británie nás bude zastupovať 14 poslancov.

Europarlament má tri základné právo‑
moci – legislatívnu, kontrolnú a rozpočtovú. 
Spoločne s  Radou Európskej únie prijíma 
právne predpisy, ktoré vychádzajú z návrhov 
Európskej komisie, rozhoduje o medzinárod‑
ných dohodách či o rozširovaní EÚ.

V rámci kontrolnej činnosti vykonáva de‑
mokratickú kontrolu všetkých inštitúcií EÚ. 
Skúma petície občanov a zriaďuje vyšetrova‑
cie výbory. Okrem toho zostavuje rozpočet 
únie spolu s Radou a schvaľuje dlhodobý roz‑
počet únie.

Parlament zastupuje všetkých obyvateľov 
Európskej únie a  konať môže aj na základe 

vášho podnetu. Stačí, ak zašlete petíciu, či 
už poštou, alebo elektronicky v  akejkoľ‑
vek veci, ktorá patrí do právomocí únie. 
Z Kežmarku kandidujú do europarlamentu 
Ján Hencel, Filip Kuffa, Štefan Kuffa a Zdena 
Patakyová.

V meste Kežmarok bude počas týchto vo‑
lieb zriadených 12 volebných okrskov:
OKRSOK č. 1 ‑ ZŠ Nižná brána,
ul. Nižná brána 8
Biela voda, Hradská cesta, Michalská, Nad tra‑
ťou, Pod traťou, Poľná, Pradiareň, Pri zastáv‑
ke, Strelnica, Tehelňa, Továrenská
OKRSOK č. 2 – ZŠ Nižná brána,
ul. Nižná brána 8
Hradný vrch, Pod lesom, Severná
OKRSOK č. 3 – SOŠ, ul. Garbiarska 1
Garbiarska, Možiarska, Nižná brána
OKRSOK č. 4 – Mestské kultúrne stredisko, 
ul. Starý trh 46
Fraňa Kráľa, Hradné námestie, Jakuba Kraya, 
Kostolné námestie, Nová, Priekopa, Slavkov‑
ská, Starý trh, Trhovište
OKRSOK č. 5 – Hotelová akadémia,
ul. Dr. Alexandra 29
Baštová, Dr.  Alexandra, Hlavné námestie, 
Hviezdoslavova, Tvarožnianska, Toporcerova, 

Mesto Kežmarok, Kušnierska brána
OKRSOK č. 6 ‑ ZŠ Dr. Daniela Fischera,
ul. Dr. Daniela Fischera 2
Dávida Frölicha, Jesenského, J. Záborského, 
Kamenná baňa, Kláštorná, Komenského, Ku‑
kučínova, Ľubická cesta, P. J. Šafárika, Rázuso‑
va, S. Tomášika, Štúrova, Zochova
OKRSOK č. 7 – Klub dôchodcov,
ul. Martina Lányiho 3
Cintorínska, Huncovská, Martina Lányiho, 
Nábrežná, Sihoť, Vyšný mlyn, Záhradná
OKRSOK č. 8 – ZŠ Dr. Daniela Fischera,
ul. Dr. Daniela Fischera 2
Dr. Daniela Fischera, Gaštanová, gen. Štefáni‑
ka, Jána Chalupku, Krvavé pole, Mučeníkov, 
Tatranská
OKRSOK č. 9 – ZŠ Sv. Kríža,
ul. Petržalská 21
Bardejovská, Košická, Levočská, Weilburská
OKRSOK č. 10 – ZŠ sv. Kríža,
ul. Petržalská 21
Lanškrounská
OKRSOK č. 11 – Materská škola,
ul. Karola Kuzmányho 41
Ivana Stodolu, Karola Kuzmányho, Obrancov 
mieru, Suchá hora
OKRSOK č. 12 – ZŠ Sv. Kríža,
ul. Petržalská 21
Južná, Petržalská

 Lorant Paugsch

V máji budeme voliť poslancov do Európskeho parlamentu 

Jedným z pravidelných podujatí sú prezentácie 
Milana Chomu, v ktorých približuje život i diela 
osobností, ktoré v Kežmarku žili a pôsobili. 

Voľby sa uskutočnia v  sobotu 25. mája a  volebné miestnosti budú otvorené tradične od 
7.00 hod do 22.00 hod. Každý volič si bude môcť vybrať z 31 politických strán, hnutí a koalícií.

Program osláv venovaných 750. výročiu udelenia 
mestských práv mestu Kežmarok

Máj 2019
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Kultúrno-spoločenský mesačník mesta Oslavujeme 750. výročie udelenia mestských práv

školstvo

V  Mestskom kultúrnom stredisku sme si 
začiatkom apríla pripomenuli Deň učiteľov. 
Pre pozvaných hostí a  iných bol pripravený 
bohatý kultúrny program. Počas slávnost‑
ného popoludnia bolo ocenených 18 učite‑
ľov kežmarských škôl, z toho 16 žien a dvaja 
muži. Pedagógovia materských, základných 
a  základných umeleckých škôl boli ocenení 
za svoju aktívnu, obetavú i dlhoročnú prácu 
s deťmi a žiakmi, ktorú berú nielen ako svoje 
povolanie, ale aj životné poslanie. Významné 

ocenenie a knihu o histórii Kežmarku si pre‑
vzali z  rúk primátora mesta Jána Ferenčáka. 
„O smerovaní Slovenska rozhodujú vo veľkej 
miere práve pedagógovia. Škola formuje mla‑
dých ľudí nielen vo vedomostiach a zručnos‑
tiach, ale aj v  ich osobnostnom a  spoločen‑
skom raste,“ povedal primátor. 

Ocenení pedagógovia: MŠ, Cintorínska: 
Slávka Jezerčáková ; MŠ, Možiarska: Iveta Tro‑
pová; MŠ, Kuzmányho: Slávka Šoltýsová; ZŠ, 
Grudschule, Hradné námestie: Lívia Vaverčá‑

ková, Ivona Bjalončíková, Silvia Vilgová; ZŠ, 
Dr. Daniela Fischera: Eva Buvalová, Štefánia 
Habarková, Lýdia Bobíková; ZŠ s  MŠ, Nižná 
brána: Monika Simoníková, Soňa Slávkov‑
ská, Iveta Zastková; ZUŠ, Petržalská: Daniela 
Pechová, Eva Halčinová; ZUŠ, Antona Cígera: 
Vincent Jaš, Ľubomír Husár, Eliška Bednárová; 
Centrum voľného času: Nadežda Kumoro‑
vitzová.

Oceneným učiteľom srdečne blahoželáme!
 Veronika Michalčíková

Učitelia kežmarských škôl dostali ocenenie

Európsky parlament (EP) ako jedna z  hlav‑
ných inštitúcií Európskej únie pripravil vzde‑
lávací program pre stredné školy pod názvom 
Ambasádorská škola EP (European Parliament 
Ambassador School, ďalej EPAS). Na Slovensku 
tento program realizuje Helsinský výbor pre 
ľudské práva a  Akadémia Istropolitana NOVA. 
V školskom roku 2018/2019 sa koná jeho 3. roč‑
ník, do ktorého bola vybraná Súkromná spojená 
škola, Ulica Biela voda, Kežmarok. Cieľom tohto 
programu je šíriť povedomie o  Európskej únii 
a  európskej parlamentnej demokracii medzi 
mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania 
aktuálnych a praktických vedomostí.

Zvýšený záujem o európske dianie i o aktív‑

ne zapájanie sa doň by malo viesť k uvedomeniu 
si možností, ktoré ponúka európske občianstvo, 
k pochopeniu významu účasti mladých ľudí na 
voľbách do EP 25. mája 2019. Práca v EPAS po‑
núka príležitosť spoznať lepšie európsky hodno‑
tový priestor a prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju. 
Vzdelávací program Ambasádorská škola EP sa 
realizuje pomocou junior ambasádorov z radov 
žiakov a senior ambasádorov spomedzi učiteľov. 
Informačné a  propagačné aktivity, ktoré táto 
skupina organizuje, sú monitorované.

V  úvodnej časti EPAS sme vytvorili v  našej 
škole tím junior ambasádorov (10 žiakov), ktorí 
pod vedením senior ambasádorov realizujú rôz‑
ne aktivity, súvisiace s rozvojom európskeho po‑

vedomia tak, aby na konci školského roka škola 
mohla získať oficiálny certifikát EPAS. V progra‑
me EPAS sa tím junior ambasádorov venuje 
téme európskych volieb, ku ktorým zorganizo‑
val množstvo aktivít – besedy, workshopy, kvízy 
pre žiakov ZŠ. V rámci zvyšovania kompetenčnej 
výbavy a informovanosti mladých ľudí o verejnú 
politiku a jej význame sme diskutovali o európ‑
skych hodnotách s PhDr. Kálmánom Petőczim – 
nezávislým expertom pre oblasť ľudských práv 
a politických analýz. V rámci všeobecnej podpo‑
ry volieb sa v našej škole (SSŠ, Biela voda) 6.mája 
uskutočnia simulované študentské voľby do EÚ.

 Jana Mašlonková
 senior ambasádorka EPAS

Kežmarská škola bola zaradená do programu
ambasádorských škôl Európskeho parlamentu 

Exteriér ZUŠ A. Cígera bol donedávna 
ohraničený murovaným oplotením, kto-
rý pokrývala stará olupujúca sa omietka. 
V ostatných rokoch sa to však zmenilo.

Žiaci našej školy premenili tento múr na 
niečo úplne iné, svojské a originálne. Svojou 
trpezlivosťou,  precíznosťou a  zručnosťou 
realizovali svoje nápady, a  tak sa podieľali 
na zmene školského exteriéru. Z vyradených 
a  rozbitých obkladačiek vytvorili originálne 
diela, z  ktorých vykúzlili naozaj nevšedné 
oplotenie školy.

Žiacke mozaiky tak prispeli k tvorbe „škol‑
ského kráľovstva“, na ktorom sa podieľali: 
Adriana Bajusová – (14 r.), Barbora Václave‑
ková – (14 r.), Sofia Jezerčáková – (14 r.), Igor 
Lizák  – (14 r.), Marietta Mihočová ‑ (14 r.), 
Rebeka Gulašiová – (14 r.), Mária Svitanová – 
(15 r.), Radoslava Plučinská – (15 r.), Kristína 

Špinerová – (15 r.), Emma Matejková – (15 r.), 
Jakub Komara – (15 r.), Jakub Uhrin – (15 r.) 
a Zuzana Gáborčíková – (18 r.). Projekt Zázra‑
ky z  farebných úlomkov tvoril súčasť kolek‑

cie výtvarných prác, za ktorú žiaci ZUŠ A. Cí‑
gera v apríli získali hlavnú cenu Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a  športu SR na XV. 
bienále Výtvarných alternatív, celosloven‑
skej súťaže s medzinárodnou účasťou.

 Jana Vaksmundská,
 ZUŠ A. Cígera Kežmarok

Zázraky z farebných úlomkov

Žiaci vyskladali mozaiky z vyradených obkladačiek.
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história

Pravdepodobne už koncom 13. storočia vzni‑
ká škola pri farnosti kostola sv. Kríža – žiaľ, do‑
kladov o tom zatiaľ niet. Základným vyučovacím 
predmetom farskej školy bolo náboženstvo, uči‑
la sa aj latinčina ‑ reč kostolov, spev, potrebný pri 
cirkevných obradoch, čítanie, písanie a  počíta‑
nie ‑ úkony tak dôležité pre každého mestského 
obyvateľa, ktorý sa raz mal zaoberať remeslom 
alebo obchodom. Vyučujúcimi školy boli výluč‑
ne duchovné osoby a  vyučovalo sa v  materin‑
skom jazyku – v Kežmarku po nemecky.

V  rokoch 1383 ‑ 1392 listiny zaregistrovali 
spor na Kapitule sv.  Martina (Spišská Kapitula). 
Šlo o  spor delenia peňazí, vybratých na boho‑
službách a pohreboch medzi kežmarským fará‑
rom Jánom a rektorom školy. Rektora zastupoval 
v spore kežmarský richtár, teda najvyšší predsta‑
viteľ mesta  – je teda viac než pravdepodobné, 
že o školu sa už nestarala cirkev, ale bola v sta‑
rostlivosti mesta. Šlo teda už o vyšší typ školy ‑ 
o mestskú školu. Nevieme presne, kedy sa zme‑
nila farská škola na mestskú, ale bolo to určite 
v 2. polovici 14. storočia.

Mestská škola sa delila na dve stupne ‑ na 
nižší, základný, kde sa učili v materskom jazyku 
základné predmety a  vyšší s  vyučovacím jazy‑
kom latinským, kde sa prednášalo tzv.  sedem 
slobodných umení ‑ trivium: gramatika, rétori‑
ka, dialektika a  quadrivium: aritmetika, hudba, 
geometria a  astronómia. Rozšíril sa aj káder 
svetských vyučujúcich ‑ na čele školy stál rektor 
a mal niekoľko pomocných učiteľov.

Študenti sa museli zhovárať po latinsky ‑ 
koho prichytili hovoriť v  materčine, dostal po‑
tupné znamenie ‑ signum v  podobe somárika 
z kože alebo dreva a nosil ho dovtedy, kým sám 
nevyhľadal podobného previnilca. Ak mal žiak 
signum do rána, čakal ho trest palicou, z ktoré‑
ho sa mohol vykúpiť iba vtedy, ak sa naspamäť 
naučil niečo navyše ‑ latinské slovká, citáty alebo 
gramatické pravidlá.

Hoci charakter školy sa výrazne zmenil, ne‑
zmenili sa povinnosti študentov. V škole sa zdr‑
žiavali od 5. hodiny rána do 10. a popoludní od 
14. do 17. hodiny. Ich povinnosťou bolo zvoniť 
na rannej omši, účinkovať pri nej spevom i drob‑
nými službami. Viacerí mali za úlohu v triede za‑
kúriť a poupratovať ju.

Prvá kežmarská škola bola postavená z dre‑
va. Podľa najstarších popisov sedeli všetci žiaci 

v  posluchárni, tzv.  auditóriu, na vyvýšenom 
mieste bola katedra, pripomínajúca dnešnú 
kazateľnicu. Na nej boli presýpacie hodiny. Za 
katedrou visela tabuľa. Lavice boli v  blízkosti 
kachieľ, do ktorých bol vsadený hrniec, zvaný 
kakabus ‑ varilo sa v ňom spoločné jedlo. Nechý‑
bala ani skriňa na noty a knihy, na stenách boli 
napísané mravoučné nápisy a obrazy.

Knihy predstavovali veľkú vzácnosť, pretože 
vynález kníhtlače kladieme až do r. 1445.

Dovtedy existovali len rukopisné diela. Aj tie 
sa v  škole zhromažďovali a  začali tvoriť základ 
budúcej knižnice. Prvé tlačené knihy boli veľmi 
drahé, ale mesto sa staralo o vzdelávanie svojich 
obyvateľov. V r. 1484 ‑ 1489 existoval v Kežmar‑
ku kníhkupec Ambróz, ktorý r. 1484 doviezol do 

mesta štyrikrát knihy za 85 zlatých (za takúto 
sumu sa dal kúpiť aj dom) a r. 1489 dvakrát do‑
viezol knihy v hodnote 48 zlatých.

Úroveň kežmarskej školy bola vysoká. Mnohí 
jej študenti odchádzali študovať na zahraničné 
univerzity a cudzinci zase prišli učiť do Kežmar‑
ku. Kníhtlač mala svoje domovské právo v  Ne‑
mecku, a preto knihy donášali hlavne profesori, 
pochádzajúci z tých končín a študenti, navštevu‑
júci nemecké univerzity.

Hoci sa o školu staralo mesto, finančne a na‑
turálne prispievali aj žiaci. Každé dieťa z Kežmar‑
ku raz za štvrťrok ‑ v prvom pôstnom týždni, na 
Víta, na deň sv. Kríža a na Luciu a štyrikrát do roka 
pri príležitosti výročných trhov donieslo rektoro‑
vi 2 denáre, podobne aj na veľké sviatky ‑ Viano‑
ce, Veľkú noc a Turíce. Na veľké sviatky však deti 
mohli namiesto 2 denárov doniesť jeden koláč. 
3 denáre platili žiaci na sviatok Gála ‑ l6. októbra. 
Ďalšie 3 denáre sa platili pri príležitosti závereč‑

ných skúšok, ktoré boli na Gregora a Gála. Penia‑
ze, vybraté na Gregora, sa použili na zakúpenie 
vajíčok pre najmenších žiakov. Príjem mal rektor 
i učitelia z rekordácií ‑ čo bolo chodenie z domu 
do domu a  spievanie cirkevných piesní ‑ to sa 
dialo na Hromnice, sv. Blažeja a sv. Martina. Rek‑
tor mohol za poplatok študentov aj súkromne 
vzdelávať. Príjmy mali vyučujúci aj z pohrebov, 
ktoré sa delili na generálne, polovičné a malé. Na 
generálnych sa zúčastňovala celá škola i s vyu‑
čujúcimi, na polovičných len pol školy a pomoc‑
ný učiteľ, na malé pohreby žiaci nechodili.

Na živobytie si museli zarábať aj najchu‑
dobnejší študenti. Žobrali po domoch, spievali 
v kostole i na pohreboch, upratovali školu. V 15. 
storočí podľa záznamov mestských daňových 
kníh mali študenti aj iné povinnosti ‑ ťahali zvo‑
ny (nie však najväčší, na to mal právo zvonár) na 
začiatku mestských výročných trhov, na Zelený 
štvrtok, pri vypuknutí búrky ‑ za to sa im samo‑
zrejme platilo. Na Tri Krále chodili tradične kole‑
dovať. V  januári každého roku sa konali v  Kež‑
marku voľby nového richtára, pričom nechýbali 
ani študenti, ktorí na pripravenom pódiu pred 
radnicou vystupovali, spievali, hrali na hudob‑
ných nástrojoch. V  období pôstu predvádzali 
pašiové hry. Prvá správa o  divadle v  Kežmarku 
z r. 1523 ‑ 1524 je tiež spojená s miestnymi štu‑
dentmi a  je možné, že svoj dramatický talent 
uplatňovali už o to nejaké storočie prv. Hry písali 
pre svojich študentov učitelia kežmarskej ško‑
ly ešte aj v  17. a  18. storočí. Všetky vystúpenia 
študentov mesto platilo. Štúdium nebolo obme‑
dzené ani vekom, ani dobou ‑ študovali i takmer 
30‑roční mládenci a  stalo sa, že v  Kežmarku 
pobudli len niekoľko týždňov, resp. mesiacov. 
Mnohí po školách doslova vandrovali.

K  zábavným chvíľkam možno zaradiť spo‑
ločné výlety študentov do prírody ‑ dvakrát do 
roka vytiahli študenti so zástavami a  bubnami 
(predzvesť majálesov?) do lesa, aby nazbierali 
rôzne lesné plody a  aby narezali lieskovice pre 
tých menej poslušných. Na Gála ‑ 16. októbra 
sa robili tradičné kohútie zápasy. Väčší študenti 
si vycvičili kohútov a potom ich predvádzali za 
veľkej radosti kežmarských obyvateľov.

V prvej tretine 16. storočia sa rozšírilo z Ne‑
mecka do celej Európy reformačné hnutie 
Dr.  Martina Luthera. To našlo svoje zázemie 
v  krajoch a  mestách, kde žilo aj nemecké oby‑
vateľstvo ‑ teda i  na území Spiša. V  Kežmarku 
sa začali reformačné zmeny r. 1531, keď sa stal 
mestským kňazom Juraj Leudischer. Protestant‑
ský charakter dostáva i  škola. Nevracia sa však 
na pozície niekdajšej farskej školy. Ba naopak 
‑ mesto sa o ňu stará stále viac. Pozýva vynika‑
júcich učiteľov, platí ich z  mestskej pokladnice 
a  výdavky na školu hradí z  čiastočného príjmu 
za odpredaj vína a zrna. R. 1536 sa stavia nová 
škola z kameňa, dáva sa robiť nová tabuľa, lavice, 
ba aj doštená dlážka. Pre študentov sa zriaďuje 
tzv.  alumneum, kde sa zdarma stravujú tí naj‑
chudobnejší.

 Nora Baráthová

Škola – jedna z prvých – 1. časť

Kežmarok je ako mesto známy od r. 1269. Na svoj rýchly hospodár‑
sky a politický vývoj mal dobré podmienky ‑ ležal pri dôležitej ob‑
chodnej ceste, ktorý spájala Orient so severom Európy. Hospodársky 
rozvoj podmienil zase rýchlejšie vzdelávanie sa domáceho obyva‑
teľstva. Keďže vzdelanosť bola v 13. storočí i v 1. polovici 14. storočia 
výsadou kléru, vznikali prvé školy pri kláštoroch a farnostiach.

Prvá škola v Kežmarku sa nachádzala pri Ba-
zilike sv. Kríža.
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rozhovor

Autorka sa desať rokov venuje temnému 
obdobiu nacizmu a  komunizmu. Nakrútila viac 
ako 70 reportáží s  touto tematikou a 15‑dielny 
cyklus dokumentárnych filmov s  názvom Ne‑
umlčaní. Jej najnovšia kniha je postavená na 
overených historických faktoch, ktoré popisu‑
jú operáciu Antropoid a  odhaľujú dôležitosť 
obyčajných ľudí, ktorí výsadkárom pomáhali 
v úspešnom dokončení ich misie.

Priblížte nám hlavný príbeh vašej 
novej knihy.

Kniha mapuje príbeh, ktorý je veľmi dôleži‑
tý aj v dnešných dňoch. Ide o príbeh Českoslo‑
venska a  týka sa troch postáv  – vojaka Jozefa 
Gabčíka, jeho priateľky Anny Malinovej, ktorá 
mu pomáhala pred atentátom na Heydricha a aj 
po ňom, keď ho skrývala, a jej malej, vtedy troj‑
ročnej dcérky Alenky. Aj vďaka ich odhodlaniu 
a  odvahe mohlo byť po druhej svetovej vojne 
Československo obnovené v  pôvodných hrani‑
ciach. Deväťdesiat percent knihy je pravda, za‑
ložená na faktoch. Gabčík a Malinová sa poznali, 
ale ich príbeh lásky je vymyslený.

Kde ste sa prvýkrát stretli s  dcérou 
Anny Malinovej Alenkou?

Zoznámili sme sa pri spomienkovej slávnos‑
ti na 294 československých vlastencov v Prahe. 
Pani Alenka mi začala rozprávať o  svojom prí‑
behu a príbehu jej mamy. Ona je veľmi krehká 
dáma. Dnes má už 80 rokov, a  keď rozpráva 
o  svojom detstve, stále je v  nej malé trojročné 
dievčatko, ktoré odtrhli od svojej mamy, res‑
pektíve od svojej starej mamy. Pre ňu bol život 
medzi 3. až 15. rokom veku vlastne cudzí. Žila 
pod iným menom u adoptívnej rodiny, ktorá jej 
nepovedala, že je adoptovaná. Celý život pátrala 
po tom, kto sú jej skutoční rodičia, akí boli, čo sa 
s nimi stalo.

Okrem textu nájdeme v knihe aj vzác-
ne historické materiály a fotografie.

Je tam približne 80 rôznych fotografií a his‑
torických dokumentov. Pre mňa ako pre doku‑
mentaristu je dôležité, aby čitateľ, ktorý knihu 
číta, si mohol priamo v knihe overiť, či to tak aj 
naozaj bolo. V  knihe sa nachádza aj fotografia 
z konkrétnych miest, z vyšetrovacieho spisu ges‑
tapa alebo fotografia historického dokumentu. 

Väčšina z  tých historických vecí pochádza buď 
z  archívov, alebo od mojich skvelých priate‑
ľov – historikov a bádateľov, ktorí sa tejto téme 
venujú.

Čo má spoločné kniha o  Gabčíkovi 
a  kniha Mengeleho dievča, ktorú ste 
v Kežmarku predstavili minulý rok?

Spoločný majú silný príbeh hrdinky a  ženy. 
Zároveň majú spoločný silný príbeh ľudí, kto‑
rí ho už nemohli povedať. Tieto ženy hrdinky 
chceli, aby spomienka na ostatných ľudí zostala. 
Spoločnú majú aj jednu vec – v každej knihe je 
veľmi silný motív slobody a uvedomenia si, akú 
cenu má prežiť svoj život v  slobodnej krajine, 
ktorú môžete mať rád, môžete byť na ňu hrdý, 
nikto vám nehovorí, že ste v nej menejcenný, že 
nemáte právo na život.

Vo svojich knihách i dokumentárnych 
filmoch zachytávate nacistické peklo 
i komunistické praktiky a prenasledova-
nia. Prečo sa venujete takýmto ťažkým 
témam?

Pre mňa je dôležité, aby ľudia, ktorí prežili 
prenasledovanie nacistickou alebo komunistic‑
kou diktatúrou, mali pocit, alebo mali niekoho, 
komu môžu svoj príbeh vyrozprávať. Mnohí 
z  nich sa už nechceli vrátiť k  bolestným spo‑
mienkam, ale je dosť tých, ktorí chcú svoj príbeh 
zanechať. Možno nie celkom osobnú skúsenosť, 
ale príbeh tých, ktorí sa už nevrátili a nemôžu ho 
povedať. Pre mňa je veľkou cťou a  veľkým da‑
rom vypočuť a  zachytiť spomienky a  vložiť do 
nich historické fakty. Následne ich priniesť divá‑
kovi ako dokumentárny film alebo knihu.

Týmto témam sa venujem už skoro desať 
rokov a pri zbere materiálov som sa dostala do 
styku s tým, akí dôležití boli obyčajní ľudia, ktorí 
neboli vycvičení. Ich motivácia bola neuveriteľ‑
ná – milovali Slovensko a chceli žiť v slobodnej 
domovine. Chcela som zachytiť práve odvahu 
týchto ľudí.

Keď počúvate tragické osudy ľudí, 
ktorí prišli často o  domov, dôstojnosť 
i blízkych, čo sa vo vás odohráva?

Nezaujíma ma ani zlo, ani krutosť či ponižo‑
vanie. Mňa zaujíma a  hlboko sa skláňam pred 
tými, ktorí prežili brutálne veci, keď boli denne 

ponižovaní, denne im ubližovali fyzicky a  boli 
vystavení tomu, či sa dožijú ďalšieho dňa. Po‑
tom, keď to všetko prežili, dokázali sebe i svojej 
rodine vytvoriť milujúci domov a dokázali žiť ďa‑
lej a s láskou a veľkou bolesťou myslieť na tých, 
ktorí zverstvá neprežili.

Príbehy z  obdobia nacizmu a  ko-
munizmu prinášate aj mladým ľuďom. 
S akými reakciami sa stretávate?

Za dva roky som prešla viac ako 50 škôl. Na 
besedu ma pozývajú študenti, ktorí prečítali 
Mengeleho dievča a  chceli, aby som prišla po‑
rozprávať o  týchto udalostiach. Dnes nemôže‑
me brať ako samozrejmosť to, že všetci vedia, 
aké hrozné to bolo v tom období. Snažím sa im 
sprostredkovať pocit poníženia, pretože fyzická 
bolesť je nepredstaviteľná, ale nedôstojné za‑
obchádzanie si ľudia vedia predstaviť. Pre ľudí 
v koncentrákoch bolo poníženie najhoršie, pre‑
žívali ho aj vo svojich snoch. Na besedách ma 
zaskočí aj názor: Nemohlo to byť až také zlé, veď 
starý otec hovoril, že počas Slovenského štátu 
nám bolo dobre. Ja sa však pýtam: Komu bolo 
vtedy dobre? Tým, ktorí arizovali, ktorí neurobili 
nič pre lepší život? Tým bolo naozaj dobre.

Čo pripravujete pre svojich čitateľov 
a fanúšikov najbližšie?

Teraz dokončujeme celovečerný hraný film, 
ktorý sa venuje Wintonovým deťom. Dnes už 
majú okolo 85  – 90 rokov. Chceme urobiť pa‑
mätník pre najväčších hrdinov jeho záchrannej 
akcie. Tak ako vždy sir Nicholas Winton hovoril, 
že on nebol najväčší hrdinom, najväčšími hrdi‑
nami boli rodičia zachránených detí. Čo sa týka 
vydania kníh, pripravujem ťažký životný príbeh 
chlapca z Prešova.

 Veronika Michalčíková

Ich motivácia bola neuveriteľná – láska k Slovensku 
a život v slobodnej domovine

Televízna reportérka a dokumentaristka Veronika Homolová 
Tóthová predstavila minulý rok v Kežmarku knihu Mengele‑
ho dievča. Po roku sa opäť vrátila do nášho mesta, tentoraz 
s knižnou novinkou Mama milovala Gabčíka. 

Spisovateľka so svojou najnovšou knihou.





Prešovský samosprávny kraj - Múzeum v Kežmarku, Mesto Kežmarok, Krajská organizácia 
cestovného ruchu Severovýchod Slovenska a OOCR Tatry - Spiš - Pieniny

vás pozývajú na

PROGRAM:
• 12:45 – 13:30 bubnová show Batida (slávnostné 

otvorenie podujatia pri radnici, pochod smerom
 ku hradu)
• 13:30 – 13:40 Príhovory hostí
• 13:40 – 14:10 skupina historického 

šermu COHORS (čestná salva – začiatok vystúpenia, 
ukážka historických bojov)

• 14:10 – 14:30 ZŠ Grundschule (hudobné a tanečné 
vystúpenie žiakov ZŠ)

• 14:30 – 15:10 Kúzelník WOLF (kúzelnícka show)
• 15:10 – 15:30 ZUŠ Petržalská
• 15:30 – 15:50 ZŠ Nižná brána Kežmarok (hudobné 

vystúpenie žiakov ZŠ)
• 15:50 – 16:10 COHORS
• 16:10 – 16:30 ZUŠ Petržalská Kežmarok (tanečná 

skupina Brilant)
• 16:30 – 16:40 Vyhlásenie výsledkov vedomostného 

kvízu o histórii hradu a mesta pri príležitosti 750. 
Výročia udelenia mestských práv Kežmarku

• 16:40 – 17:10 SSŠ Biela voda Kežmarok (módna 
prehliadka)

• 17:10 – 17:40 SUŠ Kežmarok (divadelná scénka 
venovaná Krajčírskemu cechu)

POČAS DŇA:
• Prehliadky hradu za symbolické vstupné
 (2€ dospelí, 1€ deti)
• Jazda na koníkoch pred hradom, skákací hrad, 

ukážka remesiel (výroba lukov, šípov a kožených 
výrobkov, keramické výrobky žiakov ZUŠ 
Petržalská KK)

• Prehliadky historických objektov mesta zadarmo: 
lýceum, evanjelické kostoly, Bazilika sv.Kríža, 
kostolná veža Baziliky (sprevádzajú študenti 
Hotelovej akadémie O.Brucknera)

VEČERNÝ PROGRAM:
• 18:30 – 19:30 koncert speváckeho zboru Cantus 

Villa Nova v hradnej kaplnke
• 21:00 – 21:40 ohňová show Spolku šarišských 

šermiarov SARUS

PREHLIADKY HISTORICKÝCH OBJEKTOV 
MESTA ZADARMO, v podaní študentov HA O. 
Brucknera:
• Lýceum
• Evanjelické kostoly
• Bazilika sv. Kríža
• Kostolná veža Baziliky sv. kríža

Otvorenie letnej turistickej sezóny
na Kežmarskom hrade

Spoluorganizátori: Evanjelická cirkev A.V., Rímskokatolícka cirkev, Hotelová akadémia
Otta Brucknera Kežmarok, J. Vician Tradi Arch.

Podujatie podporili: Mesto Kežmarok, Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, OOCR 
Tatry - Spiš - Pieniny, Hotel Hviezdoslav, Knižka - Tradičné údeniny spod Tatier, Pekáreň Gros, Tesco.
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príbeh na pokračovanie

Slzy kotúľajúce sa po nádhernej tvári mla‑
dej ženy spaľovali jej ubolenú dušu. Malé 
pršteky vykĺzli z  jej chvejúcej sa dlane. Pery 
ustrnuli. Prvý vzďaľujúci sa krok bol nesmierne 
ťažký a každým ďalším narastala neznesiteľná 
túžba obzrieť sa za synom. Vedela však, že jej 
zrak musí smerovať k Dunaju a ešte ďalej. Jedi‑
né obzretie späť by zmenilo celú budúcnosť…

Jožko nechápal čo sa deje. Stále mal na do‑
hľad svojich dvoch adoptívnych otcov, ktorí ho 
milovali ako vlastného. Ako dni plynuli vytrá‑
cal sa plač a vypytovanie na mamu. Len pole‑
tujúce motýle oživovali spomienku na krásnu 
ženu, ktorá v  hmlistých spomienkach nekrá‑
čala, ale podskakovala, ba priam poletovala, 
akoby mala krídla.

Čas privolal snehové vločky, ktoré síce 
krídla nemali, zato Jožko pomedzi ne poleto‑
val jedna radosť. Vznášal sa s ľahkosťou a lad‑
nosťou bieleho páperia. Tanečné vlohy určite 
zdedil po mame. Tá milovala tanec nadovšet‑
ko. Bez vyjadrovania citov pohybom by ne‑
dokázala žiť. Práve láska k pohybu ju vo veľmi 
mladom veku zlákala z rodného Kežmarku do 
Prešporku a odtiaľ do veľkej a čarovnej Viedne. 
Vo veľkom meste je všetko veľké a  najväčšie 
bývajú problémy. To pochopila mladá tanečni‑
ca v deň, keď zistila, že nosí pod srdcom dieťa.

Nebolo inej možnosti, len cestu domov 
merať. Ale ani ulice prislúchajúce k Thökölyho 
hradu nemali pre tehotnú ženu bez manžela 
pochopenie. Neostávalo jej nič iné, len horára 
za mestom uprosiť, aby smela v hájovni hlavu 
skloniť a dieťa na svet priviesť.

Jožko rástol ako z  vody. Možno preto, že 
okolo hájovne tiekol potôčik, ktorý napájal ne‑
ďalekú rieku Poprad. Do mesta to bolo ďaleko, 
no blízkosť prírody oslobodzovala. S horárom 
obchádzali všadeprítomné lesy i lúky. Starý by‑
linkár ho zase učil rozpoznávať rastlinky a po 
večeroch mu rozprával tie najkrajšie príbehy. 
Bolo to šťastné detstvo. Len občas sa Jožkovi 
zachvelo srdiečko. Najčastejšie na jar, keď lane 
privádzali na svet potomstvo. Vtedy si Jožko 
uvedomoval, že je ako to mláďa, ktoré ochra‑
ňujú dva statné jelene. A laň? Tá sa v predsta‑
vách niekam zatúlala…

V také dni sa uberal k neďalekej studničke. 
Vyvierala hneď za kopcom smerom k  mestu. 
Jožko mal veľmi rád zurkot iskrivej vody. Prúd 

padajúci z  dreveného žliabku na okruhliaky 
znel ako hudba. A hudba si žiadala pohyb opá‑
janý blaženosťou. Ako sa nedal zastaviť vyte‑
kajúci prúd vody zo studničky, tak sa nedala 
zastaviť túžba pohybovať sa v rytme prírody.

Menili sa dni i mesiace a menila sa i túžba 
po tanci. Tá neustále rástla a mohutnela, rov‑
nako, ako aj steblá ľanu na okolitých medziach. 
No predovšetkým sa Jožko menil na švárneho 
Jozefa.

Svoje o tom vedela i Katarína, ktorá milova‑
la prechádzky v prírode. Rada pozorovala Tat‑
ry v  ich premenách z  Jeruzalembergu, odkiaľ 
mala rovnako dobrý výhľad i na hrad a mesto. 
Asi preto, že oči sú guľaté, neraz sa z vrcholu 

kopca zakotúľali aj do údolia k studničke. A iste 
by padli až do vody, ak by ich nezastavila po‑
stava urasteného mládenca tancujúceho na 
lúčnom parkete. Už nespočetnekrát tajne sle‑
dovala očarujúce predstavenie a  stále sa ho 
nevedela nabažiť. Ešte nikdy necítila niečo tak 
silné. Túžila zahnať ten zvláštny pocit, aj keď 
jej bolo jasné, že ani najvýdatnejší prameň 
nedokáže uhasiť smäd vychádzajúci z  útrob 
srdca. V  studničke videla nádej i  dobrý dô‑
vod priblížiť sa v plnej počestnosti k motýľovi 
s  nežnou tvárou. Netušila, čo všetko sa môže 
udiať v rytme tlkotu srdca, ale nasledovala ho 
až k studničke.

Chcela aspoň pozdraviť, ako sa na slušne 
vychované dievča patrí, no sucho v  krku do‑
nútilo Katarínu načrieť do dlaní osviežujúcu 
vodu. Už sa takmer perami dotkla chladnej 
hladiny, keď v nej uzrela svoj odraz. Prizrela sa 
lepšie a razom zosmutnela. Zdalo sa jej, že vidí 
len škaredú húsenicu.

S  výrečnosťou na tom Jozef nebol o  nič 
lepšie. Všimol si, ako Katarína hľadí do dlaní 
naplnených vodou. Tiež sa zahľadel na odraz. 
Nevidel však húsenicu, ale toho najkrajšieho 
motýľa…

V  takom čase, keď sa i  čas zastaví, bývajú 
slová zbytočné. Nahradil ich pohyb vo svete, 
ktorý sa začal točiť len pre tých dvoch.

Jozef viedol Katarínu ladnými pohybmi po 
zelenom koberci čoraz častejšie. Už sa neda‑
lo hovoriť o  náhodných stretnutiach. Aby ich 
vzájomná náklonnosť nevzbudila podozrenie, 
bolo pre Katarínu potrebné zdôvodniť časté 
a  dlhé vychádzky do prírody. Zavše sa vrátila 
s nádhernou kyticou poľných kvetou, košíkom 
plným húb, či džbánom malinčia.

V  deň, keď dostala Katarína z  lásky od Jo‑
zefa ľanový kvietok, nepomyslela na návrat 
do mesta. Obaja túžili zostať navždy v  neroz‑
lučnosti. Bolo to možné? Na to nebola ťažká 
odpoveď. Katarínin otec by nikdy nedal ruku 
svojej dcéry nemajetnému…

Neostávalo iné, len pomyslieť na útek, hoc 
aj na kraj sveta a život odetý v kabáte utečen‑
cov. Hovorí sa, že bohatý má všetko a chudák 
nič. Ale nie je to pravda. Chudák má hlad v tak 
hojnej miere, že by ho rozdávať mohol. Pre 
Katarínu to bolo nové poznanie. Aj keď žalú‑
dok škvŕkal, srdce bolo sýte. Mala na milého 
len jednu prosbu, aby mali na noc kde hlavu 
skloniť.

Na spánok vôbec nepomyslel Katarínin 
otec. V obavách o dcéru, ktorá sa včas nevrátila 
domov, nakázal sluhom, aby ju šli hľadať.

Veru, ani horár s bylinkárom neboli udalos‑
ťami nadšený, no mali pre zaľúbencov v hájov‑
ni pochopenie. Čo však z pochopenia, keď niet 
riešenia? Horár usilovnou prácou ledva najbliž‑
ších uživil a bylinkár mal len pár oviec. Neostá‑
valo iné, len sluhom vydať Katarínu a  poslať 
ju domov k otcovi. Horšie na tom bol Jozef, pre 
ktorého už ani v hájovni nebolo bezpečne.

Celú noc sa dvaja otcovia radili, čo odpo‑
rúčať svojmu zverencovi, ktorý im bol drahý, 
ako rodný syn. S ranným zakikiríkaním kohúta 
padlo i  rozhodnutie. Pre Jozefa bude najlep‑
šie, ak sa vyberie do Viedne matku hľadať. Už 
roky o nej nemali žiadnu správu. Vedeli len, že 
predvádza svoje tanečné umenie s  kapelou 
Josepha Lannera a akéhosi Johanna Straussa.

Jozef prijal rozhodnutie s pokorou a vierou, 
že ak má prísť o lásku k žene, môže nájsť stra‑
tenú lásku matky.

PS: Podarí sa Jozefovi dostať až do ďalekej 
Viedne? Stretne po rokoch svoju matku a dozvie 
sa, kto je jeho otec? O tom si povieme nabudúce.

 Jaroslav Šleboda – JADRO

Viedenský valčík nemá matku, ale má dvoch otcov, rovnako ako 
ty Jožko. Odteraz budeš mať za otcov horára a starého bylinkára. 
Keď vyrastieš, iste pochopíš a odpustíš mi. Dúfam, že prepáčiš 
vlastnej matke, matke, ktorá nemá právo nazývať sa matkou... 

Strauss a kežmarská tancuľa
Časť prvá: O dvoch otcoch

Johann Strauss
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V  roku 2016 sa vybudovala 
nová asfaltová cesta cez lesné po‑
zemky vo vlastníctve nášho mesta, 
ktorá ponúka možnosť nádhernej 
prechádzky, je výbornou cyklistic‑
kou trasou v  lete a v zime ponúka 
ideálne miesto pre beh na lyžiach. 
Les skrýva veľa krás, ale aj utajené 
nebezpečenstvá. Bežnými obyva‑
teľmi kežmarského lesa sú jelenia 
zver, srnčia zver, diviaky, medvede, 
vlky, líšky, jazvece, lasice, kuny, za‑
jace, občas sa objavia jarabice, tet‑
rov hlucháň a mnoho ďalších men‑
ších obyvateľov lesa – vtáky, plazy, 
malé cicavce.

Vo vyšších polohách sa vysky‑
tujú kamzíky, ktoré sú nádhernou 
ozdobou tatranských štítov v  ob‑
lasti Zeleného plesa. Niekedy aj na 
pohľad prítulné zvieratá vedia byť 
životu nebezpečné. Napríklad prí‑
tulnosť vlka, líšky, jazveca – zvierat 
inak plachých ‑ môže signalizovať 
nakazenie besnotou alebo inou 
zákernou a  nebezpečnou choro‑
bou. Zvláštne – neplaché správanie 

‑ jelenej a srnčej zveri môže taktiež 
signalizovať ich nakazenie vážnym 
ochorením.

Ak dôjde k  prekvapeniu zvie‑
raťa v  lese či už medveďa alebo 
diviaka, napríklad tichým zberom 
húb v  húštinách, v  niektorých prí‑
padoch to môže byť dôvodom úto‑
ku na človeka. Zver reaguje dvoma 
základnými spôsobmi. Najčastejšie 
volí útek. V  prípade prekvapenia, 
hlavne ak sa človek dostane do tes‑
ného kontaktu so zverou, môže byť 
napadnutý. Takmer vždy je napad‑
nutý, ak sa dostane medzi matku 
a mláďa.

Myslím si, že najmä prekvape‑
nie zveri tichou chôdzou v  lese 
je dôvodom útokov na človeka. 
Potvrdzujú to časté útoky zveri na 
poľovníkov, ktorí sa po lesných po‑
rastoch pohybujú ticho. Na druhej 
strane, hlučné správanie zberačov 
húb, lesných plodov a dreva z róm‑
skych osád zver plaší a odrádza od 
útoku. Toto správanie však považu‑
jeme za neetické.

Pre bežného turistu je dôležité 
správať sa v  lese slušne, ale nebyť 
ticho. Je dôležité, aby zver o  ľu‑
ďoch vedela. Zdravé zviera sa vždy 
ľuďom vyhne. Občas sa stávajú aj 
náhody, ktoré nie je možné pred‑
vídať. Svedčí o  tom príbeh môjho 
priateľa, ktorý býva v obci Toporec 
a je poľovníkom.

Tento príbeh vám v  krátkosti 
rozpoviem: Na svoje 50. výročie 
dostal pušku  – guľovnicu s  veno‑
vaním vygravírovaným v pažbe. Pár 
dní po tom išiel so svojím kolegom 
na poľovačku, smerom k  vrcholu 
Spišskej Magury. Spoločne naj‑
skôr ticho našľapovali, neskôr sa 
rozdelili. Môj kamarát išiel lesom 
pod úbočím kopca, jeho kolega 
išiel z  hornej časti lesa. Bolo to 
v zime a bolo pomerne veľa snehu. 
Odrazu kamarát počul zhora nad 
sebou lomoz, a  tak sa prikrčil pod 
svahom. Hluk sa zväčšoval. Vtom 
zbadal asi dva metre nad sebou 
jeleňa s obrovským parožím. Jeleň 
sa šmýkal po prudkom svahu. Ka‑

marát poľovník sa stihol postaviť, 
no kontaktu s  jeleňom už zabrániť 
nevedel. Šmýkajúci sa jeleň ho na‑
bral na parožie, zodvihol do výšky, 
následne ho odhodil cez seba na 
bok a „ukradol“ poľovníkovi pušku, 
ktorej remeň sa omotal o  paro‑
žie. Kamarát bol dobre oblečený, 
v okamihu pred nárazom pred se‑
bou držal pušku, a to mu zachránilo 
život. Jeho kolega videl zo svojho 
stanovišťa, čo sa stalo, a ako neskôr 
rozprával, „keď videl čo sa deje, ani 
krvi by sa v ňom nedorezal“. Dobe‑
hol k zrazenému kamarátovi, ktorý 
mal obrovské šťastie, lebo okrem 
odrením a  modrín nemal žiadne 
vážnejšie zranenie. Horšie dopadla 
puška, ktorú obaja poľovníci na‑
šli asi po 200‑metroch, keď sa jej 
v  behu zbavil. Krásne spracovaná 
pažba s  venovaním bola zlomená, 
puškohľad bol poškodený, ale život 
poľovníka bol zachránený.

Dodnes na to spomína, ako 
na deň, keď sa druhýkrát narodil. 
Ďalším negatívnym javom, ktorý 
vytvárajú ľudia je kŕmenie zveri 
a  vytváranie dostupnosti krmiva 
(kontajnery, skládky). Po čase si 
takáto zver zvykne na ľudí a na ich 
pach a  začne predstavovať vážne 
nebezpečenstvo pre občanov. Pri 
pobyte v  lesoch a  na horách platí 
„nie všetko krásne je bezpečné.

 
 Jozef Marhefka
 náčelník Mestskej polície 

 Kežmarok

Nepreceňujme krásu prírody
a nepodceňujme bezpečnosť v lesoch

Mesto Kežmarok vlastní a  spravuje pozemky a  lesný porast, ktorý začína 
nad obcami Mlynčeky, Stráne pod Tatrami a  končí za Zeleným plesom vo 
Vysokých Tatrách. Vlastniť les je výsada, ktorá na seba viaže veľa povinností.

Starostlivosť o  seniorov, pod‑
pora športových aktivít ako aj 
celkové zlepšenie a  skvalitnenie 
života seniorov nášho mesta, je 
jednou z  priorít mesta Kežmarok. 
Mesto vyvíja dlhoročné aktivity 
v prospech seniorov. Na ulici Mar‑
tina Lányiho 3 je zriadené Denné 
centrum, ktoré zastrešuje Klub dô‑
chodcov a Združenie kresťanských 
seniorov. Denné centrum je orga‑
nizácia bez právnej subjektivity 
pod odbornou gesciou oddelenia 
sociálnych vecí mesta Kežmarok. 
V  dennom centre sa uskutočňujú 
spoločenské, kultúrne, športové 
a vzdelávacie podujatia pre senio‑
rov. V areáli denného centra sa na‑
chádza športovisko pre seniorov, 

kde si môžu seniori zahrať petang, 
kroket, ruské kolky, minigolf, šípky 

a  iné pre nich vhodné športové 
hry. Športovo ‑oddychový areál 

exteriéru denného centra dopĺňa 
záhradný altánok vrátane záhrad‑
ného nábytku. Vzhľadom na do‑
budovávanie a  zveľaďovanie are‑
álu denného centra očakávame 
zapojenie väčšieho počtu senio‑
rov do ich voľno časových aktivít. 
Každý si môže vybrať, čo mu vyho‑
vuje a venovať sa činnostiam, kto‑
ré spestria jeho každodenný život. 
Nezostaňte sami a  príďte medzi 
aktívnych seniorov! Je šťastím spo‑
znať v mladosti prednosti staroby 
a takým istým šťastím je v starobe 
udržať si prednosti mladosti.

 
 Jana Trautmanová
  vedúca oddelenia
sociálnych vecí, MsÚ Kežmarok

Aktívne starnutie v dennom centre

Deň Organizácia Čas

Pondelok Klub dôchodcov Kežmarok 13.00 – 17.00

Utorok Klub dôchodcov Kežmarok
(kreatívna tvorba) 14.00 – 17.00

Streda Združenie kresťanských seniorov 13.00 – 17.00

Štvrtok Klub dôchodcov Kežmarok 13.00 – 17.00

Piatok Klub dôchodcov Kežmarok
(kreatívna tvorba) 14.00 – 18.00

Sobota

párna sobota ‑ Združenie
kresťanských seniorov

nepárna sobota ‑ Klub dôchodcov 
Kežmarok

13.00 – 17.00
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recyklácia

OZNAČOVANIE OBALOV
V obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych výrobkov. Málokto si však na obaloch všimne nenápadné symboly trojuholní-

kov, písmená a čísla. Vďaka značkám na obaloch vieme, ako správne triediť. Tie napovedajú, do ktorého kontejnera môže-
me obal vytriediť. Najčastejšie na obaloch výrobcovia uvádzajú jednoduché skratky, takže je na prvý pohlaď jasné, že ide 
napríklad o papierový alebo sklenený obal. Zložitejšie sú označené plasty. Skratky priamo označujú druh plastu, z ktorého 
je obal vyrobený. Často sa tiež stretávame so skratkou C/PAP. Tú nájdeme na nápojových kartónoch z džúsu alebo mlieka.

Materiály z PAPIERA – do modrého kontajnera alebo vreca určeného na pa‑
pier patria všetky obaly so skratkou PAP. Čísla 20,21 a 22 upresňujú druh 
papiera. 20 je vlnitá lepenka, 21 hladká lepenka a 22 bežný papier. Mate‑
riály z PAPIERA – do modrého kontajnera alebo vreca určeného na papier 
patria všetky obaly so skratkou PAP. Čísla 20,21 a 22 upresňujú druh papie‑
ra. 20 je vlnitá lepenka, 21 hladká lepenka a 22 bežný papier.

NÁPOJOVÝM KARTÓNOM patrí oranžová farba a majú označenie C/PAP.

Materiály zo SKLA – sklu patrí zelená farba a pri triedení sa nerozlišuje, či 
ide o farebné, alebo číre sklo. Číslo 70 za značkou GL označuje číre sklo, 71 
je zelené sklo a 72 hnedé sklo.

Materiály z PLASTU – obaly označené  nasledovnými symbolmi označujú 
plasty a patria do žltých kontajnerov alebo vriec určených na plast. 

Materiály z KOVU – obaly zo železa majú skratku FE a číslo 40, hliník ALU číslo 41. 

Krabice pred vyhodením zošliapnite, aby bol ich objem čo najmenší a neob‑
sahoval zbytočne veľa vzduchu. Zostane tak viac miesta pre ďalší odpad. Od‑
vážanie vriec a kontajnerov, ktoré sú správne naplnené, je nielen efektívnejšie, 
ale aj priateľské k životnému prostrediu.

Obal zložený z viacerých rôznych materiálov, ktoré nemožno od seba ručne oddeliť, 
je kompozit. Kompozity sa označujú písomným znakom C/skratkou materiálu, kto‑
rý prevažuje. C/PAP je znak nápojového kartónu. 
Pozor, v niektorých obciach a mestách sa nápojové kartóny zbierajú do samostat‑
ných kontajnerov či vriec, v mnohých sa však triedia spolu s plastmi alebo kovmi. 
S týmto druhom odpadu je preto potrebné nakladať podľa nariadenia obce.
Nápojové kartóny je potrebné pred vyhodením zošliapnuť a tak zmenšiť ich objem.

POZOR! Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich nazad do predajne. 

Pred vyhodením odpad zošliapnite. Nestlačené PET fľaše zmenšia možnosti 
kontajnera. Do nádoby s objemom 1100 litrov sa zmestí až 733 stlačených 1,5 
litrových PET fliaš. Ak by neboli stlačené, zmestilo by sa ich tam len približne 200. 

Pozor, v niektorých obciach a mestách sa kovy zbierajú do samostatných kontajne‑
rov či vriec, v mnohých sa však triedia spolu s plastmi alebo nápojovými kartónmi. 
S týmto druhom odpadu je preto potrebné nakladať podľa nariadenia obce.
Ak je to možné, kovové obaly treba pred vyhodením stlačiť a zmenšiť ich objem. 
Zmestí sa ich tak do vriec alebo kontajnerov viac.

Označenie na obale Význam
ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka
Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD 
patrí do triedeného zberu. Systém ZELENÝ BOD je 
najrozšírenejším spôsobom využitia druhotných 
surovín pochádzajúcich z  komunálneho odpadu 
v Európe.
Materiálové označenie zloženia obalu. Označo‑
vanie obalov znakom materiálu, ktorého je obal 
zložený, nie je na Slovensku povinné. Množstvo 
výrobcov však označuje obaly svojich výrobkov 
trojuholníkom so  skratkou materiálu či číselným 
označením.

Trojuholník s  nevyplnenými čiarami označuje vý‑
robky alebo obaly zhotovené z recyklovaných ma‑
teriálov.

Panáčik s  košom. Používa sa ako prevencia proti 
znečisťovaniu životného prostredia. Táto značka 
znamená, že obal je potrebné dať po použití do prí‑
slušnej zbernej nádoby.

Znak označujúci elektrické a  elektronické zariade‑
nie vrátané batérii, žiaroviek a žiariviek. Poväčšine 
ide o  nebezpečné odpady, preto ich nevhadzujte 
do zberných nádob, ale odovzdajte ich na miestach 
určených na zber takýchto zariadení.
Označenie pre produkt Bio a  Eko, ktorý je výsled‑
kom ekologického poľnohospodárstva a  pre po‑
travinu vyrobenú z  ekologických poľnohospodár‑
skych zložiek – je to BIO potravina.
BIO potraviny obsahujú najmenej 95 % zložiek po‑
chádzajúcich z  ekologického poľnohospodárstva 
s osvedčením o ekologickom pôvode.
Označenie pre produkt Bio a  Eko, ktorý je výsled‑
kom ekologického poľnohospodárstva a  pre po‑
travinu vyrobenú z  ekologických poľnohospodár‑
skych zložiek – je to BIO potravina.
BIO potraviny obsahujú najmenej 95 % zložiek po‑
chádzajúcich z  ekologického poľnohospodárstva 
s osvedčením o ekologickom pôvode.
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Horľavé látky

Oxidujúce látky

Plyny pod tlakom

Korozívne a žieravé látky

Toxické látky

Dráždivé látky

Látky nebezpečné pre zdravie GHS09 – látky
nebezpečné pre životné prostredie

Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
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Kinotipy 
1. 5. (streda) o 19.00 h
Zamilovaná Gloria
(romantická dráma, USA, 2018, 102 min, titulky, MP12+,
vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

5. 5. (nedeľa) o 19.00 h 
Láska na druhý pohľad
(romantická komédia, Francúzsko/Belgicko, 2019, 117 min, titulky, 
MP12+, vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov
a dôchodcov)

3. 5. (piatok) o 19.00 h, 4. 5. (sobota) o 18.00 h
Avengers: Endgame 3D
(akčný/dobrodružný/fantasy/sci-fi, USA, 2019, titulky, MP12+,
vstupné 6 €, zľava 0,50 € z ceny pre študentov a dôchodcov)

8. 5. (streda) o 19.00 h
The Beach Bum
(komédia, USA/Francúzsko/V. Británia/Švajčiarsko, 2019, 95 min,
titulky, MP15+, vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre študentov
a dôchodcov)

11. – 12. 5. (sobota, nedeľa) o 17.00 h 
Chrobáčikovia 2: Ďaleko od domova
(animovaný/dobrodružný, Francúzsko, 2018, 90 min, dabing, MP,
vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

17. – 18. 5. (piatok, sobota) o 19.00 h
John Wick 3: Parabellum
(akčný triler, USA, 2019, 131 min, titulky, MP15+, vstupné 4,50 €,
zľava 0,50 € z ceny pre študentov a dôchodcov)

25. 5. (sobota) o 16.30 h, 26. 5. (nedeľa) o 18.00 h
Aladin
(dobrodružný/fantasy/muzikál, USA, 2019, dabing, MP, vstupné 5 €, 
zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

Filmový klub
6. 5. (pondelok) o 19.00 h
Svedkovia Putinovi
(dokument, Lotyšsko/Švajčiarsko/Česko, 2018, 102 min, titulky, 
MP12+, vstupné 4,50 €, zľava 1,50 € z  ceny pre držiteľov preukazu 
filmového klubu)

1 3. 5. (pondelok) o 19.00 h
Chvilky
(dráma, Česko/Slovensko, 2018, 93 min, pôvodné znenie, MP12+, 
vstupné 4,50 €, zľava 1,50 € z  ceny pre držiteľov preukazu filmového 
klubu)

20. 5. (pondelok) o 19.00 h
Do boja
(dráma, Francúzsko, 2018, 113 min, titulky, MP12+, vstupné 4,50 €, 
zľava 1,50 € z ceny pre držiteľov preukazu filmového klubu)

27. 5. (pondelok) o 19.00 h
Všetci to vedia
(dráma, Španielsko/Francúzsko/Taliansko, 2018, 132 min, titulky, 
MP12+, vstupné 4,50 €, zľava 1,50 € z ceny pre držiteľov preukazu fil-
mového klubu) Zmena programu vyhradená. 
 Kompletný aktuálny program kina nájdete
 na internetovej stránke www.kinoiskra.sk.

PROGRAM KINA                máj 2019

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 ...

DOSPELÍ:
V. liga skupina Podtatranská
5. 5.  16.30 h
1.MFK Kežmarok – FK Olcnava
12. 5.  16.30 h 
ŠK Harichovce – 1.MFK Kežmarok
19. 5.  17.00 h
1.MFK Kežmarok – FK Vysoké Tatry
26. 5.  10.30 h 
TJ Štart Hrabušice – 1.MFK Kežmarok

U17 a U19
II. liga skupina východ
1. 5.  10.00 a 12.15 h
1.MFK Kežmarok – MFK Stará Ľubovňa
8. 5.  10.00 a 12.15 h 
MFK Vranov – 1.MFK Kežmarok

11. 5.  10.00 a 12.15 h
1.MFK Kežmarok – 1.FK Svidník
18. 5.  10.00 a 12.15 h
1.MFK Kežmarok – MFK Snina 

U13 a U15
II. liga východ skupina C
4. 5.  10.00 a 11.45 h
MŠK Tatran Spišské Vlachy – 1.MFK
Kežmarok
11. 5.  10.00 a 11.45 h
1.MFK Kežmarok – TJ Slovan Smižany
19. 5.  10.00 a 11.45 h
FAM Poprad – 1.MFK Kežmarok
25. 5.  10.00 a 11.45 h
FK POKROK SEZ Krompachy – 1.MFK 

Kežmarok

PROGRAM ŠPORTOVÝCH
KLUBOV – MÁJ 2019

PF19003

Sme tu pre vás už 10 rokov.

0918 485 042
ceztatry@ceztatry.sk

Poďakovanie
Chcem sa poďakovať riaditeľke 

Strednej odbornej školy na Garbiar‑
skej ulici Marte Sabolovej za jej prácu. 
Odviedli ste skvelú manažérsku prácu 
v  zložení kolektívu vyučujúcich, skul‑
túrnili ste prostredie, kde vaša a naša 
škola stojí. Vaša neustála aktivita, takt 
a cit spolu s  vedomosťami vytvorili 
školu výnimočnej kvality. Som len jed‑
na z občanov nášho mesta Kežmarok, 
ktorá vidí dlhodobo výsledky vášho 
pôsobenia a  želá vám pevné nervy, 
mnoho síl a veľa Božieho požehnania 
i úspechov v roku 2019. 

 
 Eva Košuthová

FUTBAL 
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„V prvej časti sme mali fázu, kedy sme 
sa spoznávali. Druhá časť nám potvrdila, 
že tréningový proces, ktorý sme nastavili 
bol dobrý a pozitívne výsledky boli vidieť 
aj na našich hráčkach. Okrem toho sa nám 
zranila prvá nahrávačka Monika Smák 
a  následne nastúpila Veronika Nováková 
po operácii kolena. Vtedy sme dokázali 
skonsolidovať naše rady, neprehrali sme 
ani jeden zápas a  dostali sme sa na 5. 
miesto v  tabuľke. To bol aj predsezónny 
cieľ, aby sme s  prvou štvorkou bojovali 
z  čo najlepšieho umiestnenia,“ zhodnotil 
celú sezónu Spišák.

Jeho slová potvrdzujú aj čísla. V  prvej 
časti v 14 zápasoch zvíťazili Kežmarčanky 
v šiestich z nich, no v druhej časti extraligy 
v ani jednom zápase zo šiestich neťahali za 
kratší koniec. Vo štvrťfinále to však už bolo 
o  inom a  Nové Mesto nad Váhom bolo 
v oboch zápasoch nad ich sily.

„Keďže sme sa stretávali iba vo štvrtky 
a  piatky, aj to len istý okruh hráčok, tým, 
že sme neabsolvovali špeciálne tréningy 
a  nemali sme dobrú súhru, tým nám sú‑
per z Nového Mesta nad Váhom ušiel vždy 
o pár bodov. Vsádzal som na to, že máme 
Smák, Jakábovú či Kubovú, že to ustojíme. 
Našli sme pozíciu pre Morihladkovú, ktorá 
urobila veľa čiernej roboty. Chýbala nám 
zohratosť a pokoj v niektorých situáciách. 
Žiaľ, súper nebol na vyššej úrovni, či už 
menami, alebo kvalitou, ako my, ale keďže 
boli každý deň spolu, zavážilo to,“ vysvetlil 
svoje videnie štvrťfinálovej série Spišák.

Ako dodal, chýbalo iba veľmi málo, aby 
sa Kežmarčanky predstavili medzi najlep‑
šou štvoricou. Tím bol podľa neho dobrý 
a ak by bol pred záverečnou časťou posil‑
nený, výsledky mohli byť iné. Je rozdiel, ak 
hráčka zaznamenáva počas zápasov prie‑
merne desať až pätnásť bodov, alebo dva 
až štyri.

Spišák neváhal ani nad menovaním lí‑
deriek. Prvou menovanou bola Paula Ku‑
bová, ktorá suplovala pozíciu smečiarky, 
nahrávala a aj smečovala a druhou Veroni‑
ka Jakábová, najlepšie podávajúca hráčka 
v celej extralige.

„Tieto dve hráčky bolo na palubovke 
vidieť, ale nemohli urobiť všetko. Myslím 
si, že piatym miestom sme nikoho neskla‑
mali, ani samých seba. Nemyslím si, že sme 
potrebovali šťastie, skôr viac hráčskej kva‑
lity,“ doplnil tréner.

Namiesto bojov o  medaily sa museli 
Kežmarčanky koncentrovať na zápasy o 5. 
až 8. miesto. V dvoch zápasoch proti Trna‑
ve a v ďalších dvoch proti Nitre nakoniec 
stratili iba jeden set a potvrdili umiestne‑

nie po základnej časti. Spišák si na svojich 
zverenkyniach váži najmä to, že nestratili 
odhodlanie a  motiváciu, nezabalili sezó‑
nu a  povedali si, že dosiahnu čo najlepší 
možný výsledok. Spišákovi síce skončila 
sezóna pri extraligovom družstve žien, 
no čakajú ho ešte majstrovstvá Slovenska 
junioriek.

„Podľa mojich informácií sa Kežmarok 
ešte takého turnaja nezúčastnil. Junior‑
ky získali skúsenosti od žien. Viem, aká je 
kvalita slovenského juniorského volejbalu. 
Postúpili sme z tretieho miesta po ťažkom 
boji. Nemôžeme byť prehnane ambicióz‑

ni, lebo viem, že niekoľko tímov má hráčky 
z  extraligy také silné, že im nedokážeme 
konkurovať. Ale nemôžeme tam ísť si od‑
dýchnuť, lebo majstrovstvá budú pre nás 
vrcholom sezóny. Musíme nájsť nejaký 
kompromis. Urobíme všetko pre čo naj‑
lepší výsledok. Máme málo skúsený tím, 
keďže aj posledný zápas s Banskou Bystri‑
cou o všetko s dievčatami trochu zamával,“ 
povedal.

Ako spomenul, juniorky trénovali spolu 
so ženami, čo nebolo vždy ideálne. Ženy sú 
aj v tréningovom procese zvyknuté na iný 
level a niekedy bola nálada nie taká, akú by 
chceli mať. V budúcnosti by však túto situ‑
áciu už nechcel riešiť, keďže stála hráčky aj 
trénerský tím veľa psychických síl.

Čo však bude ďalej, nevie ani on sám, 
nakoľko kežmarský volejbal môžu čakať 
nejaké zmeny. „Do súťaže je potrebné pri‑

hlásiť sa do 30. júna. Ak prihláška nebude 
podaná, môže sa stať, že Kežmarok stratí 
nárok na licenciu a extraligu. Moja budúc‑
nosť by záležala aj od skladby družstva. 
Samozrejme, dával by som viac priestoru 
mladším hráčkam. Na druhej strane, áno, aj 
staršie hráčky dokážu mužstvu pomôcť. Ak 
to na záver zhrniem, nie som ani spokojný 
ani nespokojný. Vzhľadom na všetko, čo 
sa počas sezóny dialo z  hľadiska zloženia 
tímu, tréningov, absentujúcej letnej prí‑
pravy, je to asi až viac, než sa dalo dokázať,“ 
uzavrel Spišák.

 Lorant Paugsch

Volejbalistky skončili piate, juniorky zabojujú 
na majstrovstvách Slovenska

Po úvodnom „oťukávaní“ sa volejbalistky KV MŠK Oktan 
Kežmarok dostali do hernej pohody a  záver extraligy mali 
výborný. Vzhľadom na okolnosti počas sezóny bolo piate 
miesto nad očakávania. Tak to vidí tréner kežmarských vo‑
lejbalistiek Ondrej Spišák.

Tréner KV MŠK Oktan Kežmarok Ondrej Spišák so svojimi zverenkyňami.
PF19003
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Boris, ako si sa dostal ku 
zjazdom na korčuliach?

Prvýkrát som zazrel na inter‑
nete video z pretekov v Quebecu 
a  ihneď ma tento šport oslovil. 
Zaujali ma rôznorodé prekážky, 
ktoré jazdci prechádzali vo veľkej 
rýchlosti, a  pritom sa dolu kory‑
tom predbiehali ako vo Formule 1.

Postupne si sa dostal až na 
podujatia Red Bull Crashed Ice. 
Ako si postupoval?

Najskôr som sa zúčastňoval na 
menších podujatiach, na ktorých 
som zbieral potrebné skúsenosti 
a  body do svetového rankingu. 
Neskôr som požiadal Red Bull 
o divokú kartu na veľké podujatie 
Crashed Ice, čo je niečo ako teni‑
sový Grand Slam. Moju žiadosť 
nakoniec schválili, za čo som do‑
teraz veľmi vďačný. Momentálne 
sa mi podarilo presadiť medzi 
najlepších 64 pretekárov na svete. 
Tým pádom som už pozývaný na 
všetky preteky svetového šampi‑
onátu.

Koľko podujatí už máš za se-
bou?

Oproti ostatným pretekárom 
o  dosť menej. Sezóna má desať 
podujatí po celom svete a  ja ich 
mám za sebou po troch rokoch 
zhruba toľko. Veľa jazdcov preteká 
už desať rokov. Je to dosť finančne 
náročné. Ale aj napriek tomu cítim 
veľký progres a postupné približo‑
vanie sa k svetovej špičke.

Na ktoré výsledky si najviac 
hrdý?

Zvíťazil som na pretekoch 
mimo svetovej série  – na maj‑
strovstvách Krakova. Na svetovom 
pohári som sa okrem dvoch podu‑
jatí vždy dostal do finále, v ktorom 
jazdí najlepších 64 jazdcov sveta. 
V japonskej Jokohame som skon‑
čil na 48. mieste, v Moskve na 32. 
mieste a  najlepšie som obstál na 

posledných pretekoch tejto sezó‑
ny v Bostone v USA, kde som ob‑
sadil 16. miesto.

Ako prebieha tvoja príprava 
na preteky, či už fyzická, alebo 
psychická?

Dôležitou súčasťou tréningu 
je pumptracková dráha, na kto‑
rej jazdím na kolieskových kor‑
čuliach. Fyzicky sa pripravujem 
hlavne v Reds Crew Trainings, kde 
s  mojím koučom Dávidom Mik‑
šom prispôsobujeme prípravu 
podľa toho, na aké podujatie sa 
chystám, či už ice cross downhill, 
hokejbal alebo crossfit. Psychickú 
odolnosť určite vycibrím v  cross‑
fite, ale snažím sa tomu venovať 
aj osobitne, no moje know ‑how si 
nechám pre seba.

Z hľadiska hokejbalu nedáv-
no zarezonoval tvoj prestup do 
Považskej Bystrice. Čo ťa k tomu 
viedlo?

Predovšetkýn motivácia stať sa 
profesionálom. Vrcholom sezóny 
budú majstrovstvá sveta v  Koši‑
ciach a budem sa snažiť hrať a pra‑
covať na sebe tak, aby som si opäť 
vybojoval miesto v reprezentácii.

Akým smerom sa bude ube-
rať tvoja športová kariéra?

Momentálne sa sústredím na 
majstrovstvá sveta v hokejbale. Po 
sezóne si to celé zrekapitulujem 
a určím priority, takže ešte nebu‑
dem predbiehať.

 Lorant Paugsch

Boris Oravec: Cítim veľký progres,
dostávam sa k najlepším

Kežmarčan Boris Oravec je športovcom na pohľadanie. Venuje sa hokej‑
balu, hokeju, crossfitu a už aj zjazdom v ľadovom koryte pod názvom ice 
cross downhill. Na jar chce zabojovať o miestenku na ďalšie majstrovstvá 
sveta v hokejbale, z ktorých má zatiaľ tri zlaté medaily.

Boris Oravec v plnom nasadení počas zjazdu na korčuliach.

Kežmarčania, nachádzajúci sa 
v  dolnej polovici tabuľky začali 
jarnú časť V. ligy Podtatranskej na 
domácom ihrisku zápasom proti 
Spišskej Starej Vsi. Po rýchlom góle 
na začiatku stretnutia, kedy Kež‑
marčania prehrávali 0:1, sa desať 
minút pred koncom presadili opäť 
hostia. Domáci v poslednej minúte 
stav skorigovali, ale prehru 1:2 už 
neodvrátili.

V  ďalšom zápase cestovali na 

pôdu druhého tímu tabuľky z Hra‑
novnice. Už v  10. minúte išli do 
vedenia hráči Kežmarku, ale do 
prestávky domáci vyrovnali. V dru‑
hom polčase v priebehu 16 minút 
padli tri góly. Do vedenia išli domá‑
ci, Kežmarčania síce ešte vyrovnali, 
ale na konečných 3:2 pre Hranov‑
nicu to nestačilo.

Nasledoval zápas s  neďalekou 
Veľkou Lomnicou. Ten sa pre do‑
mácich Kežmarčanov vyvíjal dob‑

re, nakoľko súperovi strelil gól do 
šatne pred prvou prestávkou Dža‑
doň. Dlho to však neplatilo a  už 
v 53. minúte bolo vyrovnané. Skó‑
re sa do konca duelu už nemenilo, 
a tak si domáci pripísali do tabuľky 
prvý jarný bod.

Zápas proti Odorínu, posled‑
nému mužstvu v  tabuľke, mal byť 
pre hosťujúcich Kežmarčanov po‑
vinnou jazdou. To naznačil už prvý 
polčas, po ktorom vyhrávali hostia 

2:0. Zápas síce Odorínčania zdra‑
matizovali gólom tesne po prestáv‑
ke, ale Kežmarčania odpovedali 
ďalšími dvoma. Domáci druhým 
gólom už iba upravili výsledné skó‑
re na 4:2 pre 1. MFK Kežmarok.

Naposledy sa Kežmarča‑
nia predstavili na pôde neďale‑
kej Spišskej Belej. Skóre otvorili 
v  24. minúte hostia a  ich vedenie 
poistili domáci vlastným gólom 
v druhom polčase. Niekoľko minút 
pred koncom premenili hráči Spiš‑
skej Belej pokutový kop, ale víťaz‑
stvo Kežmarčanom v  pomere 2:1 
už nevzali.

 Lorant Paugsch

Futbalisti odštartovali jarnú časť ligy

Za sebou majú päť zápasov s bilanciou jedno víťazstvo, jedna remí‑
za a tri prehry.
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Do troch regionálnych kôl 
Slovenského pohára sa zapojilo 
takmer 50 strelcov, čo je najviac 
zo všetkých klubov Slovenska. 
Spolu sme zaknihovali 81 štartov 
a  získali 19 pohárov, z  toho sme 
získali osemkrát prvé, šesťkrát 
druhé a  päťkrát tretie miesto. 
Poháre za prvé miesta získali Ra‑
dovan a  Ľuboš Polákovci, Oliver 
Hazucha, Vladimír Modla, Simona 
Dinhová, Bianka Šimová,  Sandra 
Vaľová a Kristína Juhásová.

Na slovenskom šampioná‑
te vo Viničnom sa zúčastnilo 39 
Kežmarčanov a  do finále postú‑
pilo 25 z nich, ktorí  spolu získali 
18 pódiových umiestnení. Titul 
majstra SR si vybojovali Vladimír 
Modla (st. žiak HL), Radovan Polák 

(st. žiak KL) a  Sandra Vaľová (st. 
žiačka KL). 

Titul vicemajstra SR získali 
Marián Marečák (muž KL), Diana 

Pashchenková (žena KL), druž‑
stvo KL v  zložení Kinik, Marečák, 
Petlán, Sebastián Šilon (kadet KL), 
Michal Barčák (ml. žiak OL), Simo‑
na Dinhová (st. žiačka OL), Pavol 
Ján Krasuľa (st. žiak HL) a Maximi‑
lián Gontkovič (kadet HL).

Kežmarčanov najbližšie čaká 
prvé kolo SP v terčovej lukostreľ‑
be vo Viničnom, no ešte predtým 
naši paralukostrelci absolvujú 1. 
kolo Európskeho pohára a  sve‑
tového rankingového turnaja 
v Olbii na Sardínii. Ide tiež o prvé 
nominačné preteky na paralym‑
piádu v Tokiu 2020.

Kežmarčania v  tomto roku 
usporiadajú 18. mája 1. kolo 
Podtatranskej ligy, 27. – 28. júla 
finálové kolo SP v  terčovej luko‑
streľbe a  7. – 8. septembra Maj‑
strovstvá SR mládeže v  terčovej 
lukostreľbe.

 Vladimír Majerčák, 
 predseda klubu

Vladimír Majerčák (v strede) so svojimi zverencami.

Vyhlasovateľom súťaže je Mi‑
nisterstvo dopravy a  výstavby 
Slovenskej republiky a  národný 
cyklokoordinátor Peter Klučka. 
Poslaním 6. ročníka Do práce na 
bicykli je motivovať ľudí k  využí‑
vaniu zdravého a  ekologického 
spôsobu dochádzania do práce 
a  tiež k  používaniu bicykla ako 
štandardného dopravného pro‑
striedku. Vyhlásená súťaž má po‑
ukázať na užitočnosť a  prínosy 
nemotorovej a  verejnej osobnej 
dopravy, ktorá má prispieť k zlep‑
šeniu zdravia a kvality života oby‑
vateľov.

Do súťaže sa mohli zapojiť 
tímy zamestnancov z  rovnakej 
firmy alebo študenti nad 15 ro‑
kov, ktorí budú v období od 1. do 
31. mája dochádzať do práce na 
bicykli. Podmienkou je aj zapiso‑
vanie výsledkov do registračného 
systému. Jeden tím môže mať mi‑

nimálne dvoch a  maximálne šty‑
roch členov, ktorí sú zamestnan‑
cami rovnakej firmy. V rámci našej 
samosprávy sa do súťaže zapojilo 
šesť tímov. V máji budú dochádzať 

do práce na bicykli viacerí zamest‑
nanci firmy Hengstler, s.  r. o., Qu‑
inta, s. r. o., Vomz – Slovakia, s. r. o. 
a  tiež niektorí zamestnanci Inšti‑
tútu Krista Veľkňaza v Žakovciach.

Koordináciu a  vyhodnotenie 
súťaže na lokálnej úrovni budú 
zabezpečovať samosprávy vo 
vlastnej réžii. Ministerstvo dopra‑
vy a výstavby SR vyhodnotí najak‑
tívnejšiu samosprávu a  tiež spo‑
ločnosť, v ktorej sa zapojil najväčší 
počet súťažných tímov.

 
 Veronika Michalčíková

Do práce na bicykli

Do celonárodnej cyklistickej súťaže sa zapojili viacerí zamestnanci  
dvoch kežmarských firiem

Kežmarskí lukostrelci dali bodku za halovou sezónou

Po veľmi úspešnom pôsobení Kežmarčanov v  Slovenskom pohári 
majú lukostrelci za sebou aj majstrovstvá Slovenska.

Môže sa stať, že 24-ročný 
Kežmarčan bude členom slo-
venskej reprezentácie na dvoch 
majstrovstvách sveta v  tomto 
roku.

Všetko ale mohlo byť inak. 
Koncom marca sa dozvedel, že 
nefiguruje na súpiske pred prí‑
pravou na domáce majstrovstvá 
sveta (10. – 26. máj). Nakoniec 

sa zranil iný brankár z  nominá‑
cie a  jeho miesto zaujal práve 
Godla. V piatok 19. apríla nastúpil 
za Slovensko v  zápase proti Ra‑
kúsku. Trénerov nesklamal a  vý‑
borným výkonom dopomohol 
k výhre 5:1. V nominácii ostal aj po 
príchode Mareka Čiliaka z Brna.

Okrem toho sa Godla dostal 
aj do širšej nominácie na maj‑
strovstvá sveta v  hokejbale, kto‑

ré sa uskutočnia v  Košiciach 14. 
až 22. júna. Slovensko bude mať 
šancu zabojovať o štvrtý titul maj‑
strov sveta v rade.

 Lorant Paugsch

Denis Godla v hľadáčiku
reprezentačných trénerov

Denis Godla
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Spomienky
Rana v srdciach stále bolí a zabudnúť nedovolí.
Aj keď nie si medzi nami v našich srdciach
žiješ s nami.
Spomienka na teba v našich srdciach neustále
hreje, že raz spolu opäť sa stretneme.

Dňa 27. mája uplynie 10 rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý milovaný 
manžel, otec, dedko, krstný a brat Albin 
Regec. Tí, ktorí ste ho poznali venujte 
mu tichú modlitbu a spomienku.

S láskou spomínajú manželka Hilda, deti Jozef a Ľu-
bomír s rodinami.

Tí, ktorých milujeme, neodchádzajú,
kráčajú pri nás každý deň.
Niekedy sa len tak pozriem hore,
usmejem sa a poviem, že nezabudnem.

Dňa 18. apríla uplynuli dva roky, čo 
nás navždy opustila naša mama, babka 
Eva Mataliková.

S láskou spomínajú dcéra Dana, syn 
Štefan a Ján s rodinami a ostatná rodina.

Dňa 23. mája uplynie 9 rokov od úmrtia manže‑
la, otca, dedka a pradedka Ladislava Bretza. Veríme, 
že dobrí ľudia nikdy skutočne neumrú. Aj keď odídu 
z  tohto sveta, to podstatné, čo sme na nich milovali 

ako úsmev, názory, láskavosť tu zosta‑
ne navždy. Je teda len na nás, či si do‑
kážeme uchovať živú spomienku na ich 
výnimočnosť v našom srdci.

S úctou spomínajú manželka Ľudmi-
la, dcéra Beátka s rodinou a syn Ladislav s rodinou.

Roky ubiehajú, ale v našich srdciach zostávate. Váš 
odchod veľmi všetkých bolí, ktorí vás mali radi a na vás 
nezabúdajú.

Dňa 23. apríla sme si pripomenuli tretie smutné 
výročie úmrtia našej drahej starkej Heleny Bachle‑
dovej a dňa 21. mája uplynie 6 rokov od smrti nášho 

milovaného starkého 
Štefana Bachledu.

S  láskou a  úctou 
spomína smútiaca ro‑
dina.

V tvojich očiach žiarila láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Hoci si odišiel, žiješ stále,
lebo neumiera ten, na koho s láskou spomíname.
Dňa 6. mája uplynul rok, od kedy nás navždy 

opustil náš milovaný manžel, otec, 
syn, brat a švagor Gabriel Hrebeňár.

S láskou na neho spomína a za ti-
chú spomienku ostatným ďakuje celá 
rodina.

Kto v srdci žije, neumiera.
Dňa 2. mája sme si pripomenuli 20 rokov od 

náhleho a nečakaného úmrtia nášho drahého ocka 
Pavla Štinčíka.

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

S  láskou v  srdci si na neho spomí-
najú dcéry Lenka a Adriana s rodinami.

Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať,
zapáliť sviečku a s láskou spomínať.
Dňa 12. mája uplynie 6 rokov, čo nás náhle opus‑

tila naša mamka, manželka a  babka 
Anna Saksová. Tí, ktorí ste ju poznali 
venujte jej tichú spomienku.

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

Už nepočuť v dome mamkin, babkin
a prababkin hlas,
už viac nepríde medzi nás.
Ako nám ťažko bez Teba žiť,
keď nás už nemá kto pohladiť a potešiť.
Dňa 7. mája si pripomíname 13. výročie od roz‑

lúčky našej drahej mamičky, babičky, prababičky, 
sestry, tety, švagrinej a  kamarátky Dariny Kostrze‑

vovej, rod. Valenčíkovej.
S  láskou spomínajú dcéra Danka, 

vnuci Lacko, Miško, Marcelko s rodina-
mi, sestry a bratia s rodinami a ostatná 
smútiaca rodina.

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

Dňa 29. mája uplynie 6 rokov, od 
kedy navždy dotĺklo srdiečko milova‑
nému synovi, bratovi, ujovi, synovco‑
vi Petrovi Kostrzevovi.

S láskou spomínajú otec, sestra Da-
rinka, synovci Ladislav, Michal, Marcel s rodinami, tety, 
strýkovia s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Ruky pracovité museli skrehnúť,
žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť.
Srdce ubolené prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohol ďalej žiť.

Už Ťa neprebudí slnko, ani krásny deň, na cinto‑
ríne spíš svoj večný sen.

Dňa 16. apríla sme si pripomenuli 
20 rokov od úmrtia môjho manžela, 
otca a starého otca Ernesta Breuera 
z Kežmarku.

S  láskou spomínajú manželka 
Helena, syn Róbert s rodinou a dcéra Eva s rodinou.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým,
nič už nie je také, aké bolo predtým.
Všade okolo nás chýba aj po rokoch váš hlas,
mali ste radi život, my vás a vy nás.
Skromní a láskaví ste boli vo svojom živote
a veľkí vo svojej láske a dobrote.
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto vás mal rád, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim tokom plynie,
krásna spomienka na vás nikdy nepominie.
Dňa 12. apríla uplynulo 20 rokov, od kedy nás 

navždy opustila naša 
drahá mama, svokra, 
babka a  sestra Alžbe‑
ta Zoričáková a  21. 
mája uplynie 16 rokov 

ako nás opustil otec, dedko, svokor a brat Ján Zo‑
ričák.

S láskou a úctou spomínajú dcéry Mária a Ľudmila 
s rodinami.

Dňa 6. mája uplynie 5 rokov, čo 
nás navždy opustil Peter Adamjak.

Spomína manželka Viktória, dcéry 
Andrea a Renáta s rodinami a syn Pe-
ter.

Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ
spomienkami.
Dňa 22. mája si pripomenieme 1. 

výročie úmrtia Dušana Klaga.
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Dňa 16. mája uplynie 30 rokov od 
chvíle, keď nás navždy opustil man‑
žel, otec a dedko František Mizdoš.

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

S láskou spomínajú manželka Viera a dcéry Zuza-
na a Katarína s rodinami.

Bolesťou unavený tíško zaspal,
zanechal všetkých nás, čo rád mal.
Odišiel preč, nás to teraz bolí,
opustil tento svet proti svojej vôli.
Zostali len spomienky a odkaz jediný:
Chýbaš nám, otecko, v kruhu našej rodiny.

Dňa 24. mája uplynie 7 rokov, 
čo nás opustil manžel a  otec Ján 
Marhefka.

Spomína manželka Mária, synovia 
Matej a Peter a dcéra Zuzana s rodina-

mi.

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

•  Zberateľ odkúpi vojenské odznaky, vyzname‑
nania, bodáky, uniformy, pracky, staré vojen‑
ské fotografie, prípadne poradí so zbierkou. 
0902 691 034 RO19007

•  Stravovacia prevádzka vo Veľkej Lomnici prij‑
me do pracovného pomeru kuchára/kuchár‑
ku. Plat: 650 € + osobný príplatok a pomoc‑
ného kuchára/kuchárku. Plat: 520 € + osobný 
príplatok. 0918 476 472.  RO 19008

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
MÁJ

3. 5.
piatok
19.30 h

Hlavné námestie, Mestské kultúrne stredisko

DEŇ ODDYCHU
Premiéra divadelnej hry Valenína Katajeva v podaní 
divadelného súboru MSKS Kežmarok. Komédia o tom, aké 
ťažké je získať jeden podpis. 

5. 5.
nedeľa
13.00 h

Hlavné námestie, Kežmarský hrad

OTVORENIE LETNEJ 
TURISTICKEJ SEZÓNY
Vystúpenie šermiarov, sokoliarov, folklórnych súborov, 
sprievodné programy pre deti. 

7. 5.
utorok
18.00 h

KONCERT KU DŇU MATIEK
ZUŠ A. Cígera

11. 5.
sobota
17.30 h

Hotel Hviezdoslav ****

CHERCHEZ LA FEMME
Degustácia vín vyrobených ženami-vinárkami.

12. 5.
nedeľa

Hlavné námestie, Mestské kultúrne stredisko

DEŇ MATIEK
Kultúrny program venovaný oslave Dňa matiek.

15. 5.
streda
18.30 h

ZUŠ A. Cígera

KEŽMARSKÁ HUDOBNÁ JAR 
– LADISLAV FANČOVIČ
Hudobné vystúpenie známeho klaviristu v rámci kežmarskej 
hudobnej jari.

18. 5.
sobota
9.00 h

Kežmarský hrad

MEDZINÁRODNÝ DEŇ 
MÚZEÍ
Prehliadka všetkých objektov múzea je pre návštevníkov 
v tento deň zdarma.

22. 5.
streda

Kežmarský hrad

NOC MÚZEÍ
Medzinárodné podujatie, v rámci ktorého zabezpečia odborní 
zamestnanci múzea netradičné programy vo večerných 
hodinách.

22. 5.
streda
17.00 h

Hotel Hviezdoslav ****

NOC LITERATÚRY
Celoeurópske podujatie zamerané na prezentáciu súčasnej 
literárnej tvorby na netradičných miestach. 

28. 5.
utorok

Mestské kultúrne stredisko

CHLIEB S MASLOM
Divadelné predstavenie. Hrajú: Dominika Žiaranová, Juraj Loj, 
Branislav Deák, Martin Mňahončák

25. 5.
sobota

Športová hala V. Jančeka, Nižná brána

ĽANOVÝ KVIETOK OPEN 
A POHÁR PRIMÁTORA 
MESTA KEŽMAROK
32. ročník bodovacia súťaž v štandardných 
a latinskoamerických tancoch.

26. 5.
nedeľa

Mestské kultúrne stredisko

NEDEĽNÉ POPOLUDNIE 
S ROZPRÁVKOU
Divadlo Ramagu – Goralské rozprávky. Divadelné predstavenie 
pre deti.

31. 5. – 
2. 6.

Mestské kultúrne stredisko

XXII. MEDZINÁRODNÝ 
FESTIVAL KROJOVANÝCH 
BÁBIK 
Výchovné koncerty s galaprogramom v podaní detských 
folklórnych súborov.

2. 5. – 
14. 5.

Výstavná sien Barónka, Hlavné námestie 46 

S VĎAKOU NAŠIM MAMÁM
Výstava prác žiakov Špeciálnej základnej školy.

20. 5. Výstavná sien Barónka, Hlavné námestie 46

VÝSTAVA MATURITNÝCH 
PRÁC ŠTUDENTOV
Výstava maturitných prác študentov Strednej umeleckej školy, 
Kežmarok.

VÝSTAVY
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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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