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Vianočný trh v meste Kežmarok potrvá päť dní, pred Štedrým dňom pribudne na námes-
tie ľadová plocha.

Vynovenú dramaturgiu vianočného trhu pripravilo mesto Kežmarok v spolupráci s Mest-
ským kultúrnym strediskom v Kežmarku.
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Legendárne SUV!
Teraz s cenovým zvýhodnením až do 3 600 €

www.kia.com

Kombinovaná spotreba paliva 5,2-8,5 l/100 km, emisie CO2: 135-197 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Posledné kusy obľúbeného SUV!
Prepracovaný dizajn a jazdné vlastnosti  Kia Sportage z neho urobili najpredávanejšie 
SUV. Jeho výnimočná obľúbenosť ho už dnes zaraďuje medzi legendy v tomto 
segmente. Využite poslednú možnosť zaobstarať si jeden z posledných kusov! 
Okrem krásneho a spoľahlivého spoločníka sa stanete súčasťou tejto neuveriteľne 
úspešnej histórie a navyše pri kúpe získate  cenové zvýhodnenie až do 3 600 € 
vrátane sady zimných pneumatík a havarijného poistenia.

Motor-Car Poprad, spol. s r. o., Partizánska 3800, Poprad
tel. č. 052/ 789 56 01  kia@motor-car-poprad.sk  www.motor-car-poprad.sk
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Vážené dámy a páni,
Srdečne Vás a Vaše rodiny
pozývame na:

Počas interaktívnej prehliadky sa 
môžete tešiť na nezabudnuteľnú 
vianočnú rozprávku, ktorú zahra-
jú herci z divadla Ramagu. Uvidíte 
krásnu výzdobu a očarujúce via-
nočné osvetlenie.
Príďte sa pozrieť so svojou rodinou 
a deťmi na krásne a nezvyčajné 
predstavenie, ktoré Vás zaručene 
vtiahne do vianočnej atmosféry a 
navodí úsmev a dobrú náladu.

Miesto konania:        Nestville Park
Termíny:                     19,20,27,29,30.12.2015
Vstupné:                       3 €
Rodinné vstupné  10 € /dvaja 
 dospelí a dve deti/

Deti do 3 rokov majú vstup zdarma

Čarovnú
rozprávku
Vianoc

2



spravodajstvo

Vážení čitatelia,
 
v rukách držíte vynovené číslo 

novín Kežmarok. Mojim zámerom 
je vytvoriť moderné mesto, ktoré 
pokračuje v bohatej histórii, ale 
zároveň napreduje a preberá nové 
trendy.

Noviny budú mesačníkom na 
28 stranách s farebnou obálkou na 
kvalitnejšom papieri a už aktuálne, 
decembrové vydanie, dostala ka-
ždá domácnosť bezplatne. Ďalšie 
čísla novín budú vychádzať začiat-
kom kalendárneho mesiaca a budú, 
taktiež, distribuované zdarma do 
každej poštovej schránky v meste.

Výhodu nového mesačníka vi-
dím, predovšetkým, v dostupnosti 
pre všetkých Kežmarčanov – do 
každej domácnosti a zadarmo. Sa-
mozrejme, v novinách sa občania 
dozvedia nielen to, čo bolo, ale aj 
informácie o pripravovanom dianí 
v meste.

Po čase posúdime, aké pozitíva 
táto zmena prinesie, život nám uká-
že najschodnejšiu cestu. Naďalej 
však budeme hľadať možnosti, ako 
čo najlepšie informovať vás - našich 
občanov.

 
 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, 

 primátor mesta Kežmarok

EDITORIÁLMilí Kežmarčania,
vianočné sviatky sú najkrajšími sviatkami 

v roku nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Rád 
ich prežívam doma, v kruhu rodiny, v rodnom 
Kežmarku. 

Hoci som už navštívil veľa krajín a miest, 
ktoré ma svojou vianočnou atmosférou očarili, 
vždy som sa tešil domov, kde mám svoju rodinu, 
kamarátov z detstva, kolegov a priateľov, na ktorých mi záleží. 

Kežmarok je mestom, ktoré si moji predkovia vybrali na prežitie 
svojho života, Kežmarok je mestom, kde chcem žiť a pracovať.

Advent je už v plnom prúde a deň po dni sme bližšie 
k Vianociam a k novému roku. Teším sa na atmosféru 

pri vianočnom stole, na zvony, ktoré odbijú 
polnočnú omšu a na privítanie nového roka 

spolu s Kežmarčanmi.
Prispejme spoločne k týmto nezabudnuteľným 

dňom a odovzdávajme si medzi sebou to 
čarovné, čo v nás je – lásku, dobro, pokoru.

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby 
som Vám osobne zaželal príjemné prežitie 

Vianoc v kruhu rodiny a priateľov, 
šťastie, zdravie, lásku a úspešný Nový rok 
2016.

 
 Ján Ferenčák
 primátor

 mesta Kežmarok

Kežmarský vianočný trh bude netradičný.
So súťažou vo varení kapustnice a zabíjačkou

Vynovenú dramaturgiu vianočného trhu 
pripravilo mesto Kežmarok v spolupráci s Mest-
ským kultúrnym strediskom v Kežmarku.

„Tohtoročný vianočný trh trvá o dva dni dlh
šie než ostatné trhy v roku. Chceme si pripomínať 
tradície v meste, tentoraz s cechom mäsiarov, 
keďže má okrúhle výročie. Trh je príležitosťou 
prilákať miestnych výrobcov, podnikateľov do 
centra mesta, kde sa môžu zároveň prezentovať,“ 
povedal prednosta Mestského úradu v Kežmarku 
Karol Gurka, ktorý dodal, že na trhu budú prezen-
tované aj v súčasnosti moderné bio potraviny.

Počas pondelka a utorka bude na Hlavnom 
námestí prebiehať predajný trh, nasledujúce dni 
však už aj so zaujímavým kultúrnym programom.

V stredu vystúpia na veľkom pódiu deti 
a žiaci kežmarských materských, základných 
a stredných škôl, po nich bude nasledovať kon-
cert skupín The Kowal Chicks, The Liars so skupi-
nou a speváčky Júlie Maléřovej.

Vo štvrtok sa na námestí predstavia družstvá, 
ktoré si zmerajú svoje kuchárske sily v súťaži vo 
varení vianočnej kapustnice. Počas celého dňa 
budú pod dohľadom odbornej poroty. Popri va-
rení sa diváci dozvedia viac o vianočných stravo-
vacích zvykoch v minulosti a dnes, súťažiť budú 

môcť v šúpaní zemiakov či v jedení. Námestie po-
čas celého dňa zabaví goralská muzika, podvečer 
folklórne súbory mesta.

Záverečný deň trhu otvorí sprievod žiakov 
základných, stredných a umeleckých škôl v Kež-
marku a námestie zaplnia potravinárske remeslá. 
Návštevníci uvidia zabíjačku, ukážky spracovania 
mäsa tradičným spôsobom, samozrejmosťou 
bude ochutnávka výrobkov. Záver trhov spríjem-
ní vianočný divadelný príbeh Betlehem, Katka 
Koščová a jej vianočný koncert a skupina Drišľak.

Počas celého týždňa pripravuje kino Iskra 
premietanie rozprávok s jednotným vstupným 
0,50 €. Každý premietací deň sa bude začínať o 
15.00 hod krátkymi rozprávkami s Tomom a Jer-
rym, nasledovať bude rozprávka, v každý deň 
iná. Postupne sa deti môžu tešiť na filmy Niko 
a cesta ku hviezdam, Lego príbeh, Happy Feet 2, 
Veľká oriešková lúpež a Traja bratia.

Novinku tejto zimy, verejnú ľadovú plochu za 
kežmarskou radnicou, uvedie mesto do prevádz-
ky 22. decembra a verejnosti bude prístupná tri 
mesiace. Mesto Kežmarok chce týmto spôsobom 
čiastočne vykompenzovať chýbajúci zimný šta-
dión a zabezpečiť atraktívny priestor na trávenie 
prázdnin pre rodiny s deťmi.

Vianočný trh v meste Kežmarok potrvá päť dní, pred
Štedrým dňom pribudne na námestie ľadová plocha.
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Kežmarskí dobrovoľní hasiči dostali novú techniku

Dobrovoľní hasiči zachránili mesto 
od nejedného požiaru

spravodajstvo

Dobrovoľný hasičský zbor 
v  Kežmarku disponuje od ne-
dele novým hasičským vozid-
lom, ktoré mu prišiel odovzdať 
podpredseda vlády Slovenskej 
republiky a minister vnútra Ro-
bert Kaliňák.

„Chceme naplno využiť po
tenciál všetkých dobrovoľných 
hasičov na Slovensku tak, aby 
bol každý oporou svojmu mes
tu. Títo ľudia vo svojom voľnom 
čase nasadzujú svoje zdravie, 
aby mohli pomôcť iným, čo je 
v dnešnej dobe veľmi výnimoč
né,“ uviedol pri odovzdávaní vo-
zidla Kaliňák, ktorý zároveň víta 
podporu mesta. 

„Musím sa poďakovať najmä 
vedeniu mesta, že podporuje 
kežmarských dobrovoľných 
hasičov. Sme veľmi radi, že mô
žeme spojiť ich výcvik, nasade
nie a techniku. Tým pádom sa 
občania môžu cítiť opäť o nie
čo bezpečnejšie. Ak sa ocitnú 
v núdzi, sú tu ľudia, ktorí im ur
čite pomôžu,“ povedal Kaliňák.

Dobrovoľný hasičský zbor 
v  Kežmarku získal pred pár 
dňami protipovodňový vozík, 
ktorý taktiež prispeje k zvýšenej 

bezpečnosti obyvateľov mesta. 
Podľa ministra môže kombi-
nácia vozíka a  nového vozidla 
predchádzať väčším škodám 
v meste a pomáhať jeho obyva-
teľom operatívnejšie ich odstra-
ňovať.

Prínos nového vozidla vyz-
dvihol aj primátor mesta Kež-
marok Ján Ferenčák. „Vozidlo, 
ktoré sme dostali, bude slúžiť 
dobrovoľným hasičom aj na 
prípravu a súťaže. Auto je kom
pletne vybavené, keďže je men

šie, vieme ho flexibilnejšie vyu
žívať v rámci mesta. Nielen pri 
povodniach, ale aj pri ďalších 
situáciách,“ povedal primátor, 
ktorého doplnil Vladimír Bru-
tovský, veliteľ Dobrovoľného 
hasičského zboru v  Kežmarku: 

„Auto je kompletne vybavené, 
má aj ťažné zariadenie, ktoré je 
k nedávno získanému protipo
vodňovému vozíku veľmi dôle
žité. Najväčšia výhoda vozidla 
je jeho technický stav, keďže je 
úplne nové.“

Dobrovoľní hasiči sídlia mo-
mentálne v  hasičskej zbrojnici 
na Kostolnom námestí. Objekt 
si však vyžaduje rekonštru kciu.
„Ústredné kúrenie je z roku 
1975, čistíme ho raz týždenne. 
Funguje nám iba jedna pec, 
v zime vykurujeme aspoň tak, 
aby nám nezamrzla technika,“ 
priblížil jeden z problémov Bru-
tovský.

Mesto Kežmarok sa podľa 
primátorových slov chce situá-
cii venovať. „V budúcom roku by 
mali byť štátom vyčlenené pro
striedky aj na tento účel, bude
me dúfať, že sa to podarí. Ak by 
bola možnosť, určite by sme ju 
chceli využiť. Touto otázkou sa 
plánujeme zaoberať aj s mest
skými poslancami,“ uzavrel Fe-
renčák. 

V  minulosti sa požiare nie-
len v  Kežmarku hasili vodou 
vo vedrách, ktoré si podával 
rad ľudí, pričom iní mali na sta-
rosti strhávanie horiacich króv 
a ďalší zachraňovanie ľudí.

V  roku 1862 však na za-
sadnutí niekoľkých mešťanov 
a  obchodníkov bolo rozhod-
nuté o  vzniku dobrovoľného 
hasičského zboru. Dobrovoľní-
ci mali byť následne vyškolení 
v  Nemecku. Stanovy spolku 
však neboli okamžite schvá-
lené, ale dobrovoľníci si zbor 
založili tajne a začali pomáhať. 
Práve oni neraz zachránili mes-
to od veľkého požiaru.

Niektorí kežmarskí zámoč-

níci chceli zdokonaliť techniku 
hasenia a inšpirovali sa na svo-
jich cestách v  zahraničí. Vyro-
bili zariadenie, pumpu, z ktorej 
viedli dve hadice. Jedna z nich 
vodu čerpala, druhá striekala. 
Na oboch stranách stroja boli 
občania a svojou váhou a silou 
pumpu poháňali.

Presne o sedemdesiat rokov 
neskôr vznikol v  meste podľa 
slov Vladimíra Brutovského, 
veliteľa Dobrovoľného hasič-
ského zboru v Kežmarku, prvý 
slovenský dobrovoľný hasičský 
zbor, ktorý má v súčasnosti 55 
členov.

 Lorant Paugsch
 Foto: autor

Nové hasičské vozidlo pre kežmarských hasičov

K nedávno získanému protipovodňovému vozíku pribudlo nové 
hasičské vozidlo.

DECEMBER 20154



Mesto Kežmarok zrealizovalo v  mesiacoch september–
november 2015 projekt Kežmarok proti drogám, ktorý bol 
financovaný z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravot-
níctva Slovenskej republiky. 

Mesto Kežmarok zrealizo-
valo projekt Obnova meš-
tianskeho domu č. 25, Hlav-
né námestie 25, Kežmarok, 
s číslom ÚZPF 2636/0, na kto-
rý získalo dotáciu vo výške 
5000 EUR z Ministerstva kul-
túry Slovenskej republiky, 
z  dotačného systému 2015 
v  programe 1 Obnovme si 
svoj dom a  podprograme 
1. 1 Obnova kultúrnych pa-
miatok. 

spravodajstvo

V rámci projektu boli zrealizované 3 hlavné 
aktivity.

Prvá aktivita sa uskutočnila v mesiaci septem-
ber. Vtedy prebiehali rôzne športové podujatia 
pre žiakov základných a stredných škôl, ktorým 
dominoval streetballový turnaj pod názvom  „Ber 
loptu - Neber drogu“ a beh mestom s názvom 
„Študentská protidrogová míľa“. Zorganizovaním 
týchto podujatí boli motivované deti a mládež, 
aby sa vo svojom voľnom čase venovali športo-
vým aktivitám a neuchyľovali sa k drogám.

Druhou aktivitou bolo kultúrne podujatie 
„Ber hudbu - Neber drogu“. Na nádvorí kežmar-
ského hradu vystúpili hudobné skupiny, ktoré 
motivovali účastníkov k zvýšenému záujmu o 
kultúrne aktivity a zmysluplné trávenie voľného 
času.

V mesiacoch október - november sa usku-

točnili pútavou formou odborné prednášky pre 
žiakov 9. ročníkov základných škôl a 1. ročníkov 
stredných škôl pod vedením odborného garan-
ta, poručíka mestskej polície Milana Kušniráka.

Pre účastníkov prednášok bola pripravená 
aj panelová výstava s protidrogovou tematikou, 
ako aj propagačné materiály. Bola tu snaha, aby 
sa prostredníctvom prednášok čo najviac ohro-
zenej cieľovej skupine priblížili nielen negatívne 
účinky, ale aj právne dôsledky užívania drog a 
nadmerného užívania alkoholu. Cieľom aktivity 
bolo potlačovať a zamedzovať kriminálnu a inú 
protispoločenskú činnosť.

„Realizované s finančnou podporou Mini-
sterstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej 
dotácie na podporu protidrogových aktivít pre 
rok 2015.“ Pavol Humeník

 Mgr. Lucia Pisarčíková

Radnica v Kežmarku spustila ďalší 
komunikačný kanál. Tunajšia samosprá-
va informuje o aktuálnom dianí pro-
stredníctvom sociálnej siete Facebook. 
Stránka dostala názov „Mesto Kežma-
rok – oficiálna stránka“. Kežmarčanom 
a návštevníkom mesta je prístupná od 
polovice novembra tohto roku. Mesto 
bude publikovať správy o projektových 
zámeroch, o dianí na radnici, o význam-
ných kultúrnych a spoločenských uda-
lostiach a o ďalšom dianí v meste.

Z redakčnej kuchyne
Redakcia mesačníka KEŽMAROK 

upozorňuje externých dopisovateľov, 
že v periodiku bude uverejňovať články, 
ktoré budú mať maximálne 30 riadkov 
a 80 úderov v jednom riadku, v type pís-
ma ARIAL CE, príp. s jednou fotografiou. 
Za akékoľvek prekročenie danej dĺžky 
textu si redakcia vyhradzuje právo člán-
ky krátiť.

V rámci projektu sa zrealizovala výme-
na okien, dverí a obnova čelnej fasády, 
ktoré boli spolufinancované z dotácie Mi-
nisterstva kultúry Slovenskej republiky a 
z rozpočtu mesta Kežmarok. 

Prostredníctvom samotnej obnovy 
sa naplnil hlavný cieľ projektu. Zvýšila sa 
atraktivita národnej kultúrnej pamiatky 

z  pohľadu obyvateľov mesta, ako aj jeho 
návštevníkov. Zlepšil sa jej stavebno-tech-
nický stav a došlo k uchovaniu kultúrneho 
dedičstva pre ďalšie generácie. 

 Pavol Humeník
Mgr. Lucia Pisarčíková

 
 Foto: Mgr. Lucia Pisarčíková

Športom, hudbou a vzdelávaním 
proti drogám

Kežmarok opäť krajší
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spravodajstvo

Nové usporiadanie vlakov by malo viac vyhovovať cestujú-
cim, železničná stanica by sa mala dočkať zmien v roku 2017.

Už 13. decembra začne na tratiach sloven-
ských železníc platiť nový cestovný poriadok. 
Zmeny v novom grafikone sa dotknú aj tratí pri 
Kežmarku.

„Novinkou bude pravidelný dvojhodino
vý takt počas väčšiny dňa medzi Popradom, 
Kežmarkom a Starou Ľubovňou cez pracovné 
dni. Na úseku Poprad – Kežmarok pôjdu vlaky 
v čase dopravnej špičky podobne ako v súčas
nosti každú hodinu,“ upresnila Jana Morháčo-
vá, hovorkyňa Železničnej spoločnosti Sloven-
sko (ZSSK).

Obyvatelia regiónu budú mať aj lepší vlako-
vý prístup do Tatier, keďže na úseku Studený 
Potok – Tatranská Lomnica pribudne jeden pár 
vlakov a  ďalší pár, ktorý v  súčasnosti jazdí len 
cez pracovné dni, pôjde aj počas víkendov.

Stavebné úpravy sú zatiaľ neisté
Objekt kežmarskej železničnej stanice a  jej 

okolia je už niekoľko rokov v zlom stave a vý-
razné stavebné práce v budúcom roku pravde-
podobne nebudú.

„Pre rok 2016 je navrhnuté realizovať 

rekonštrukciu strechy a bleskozvodu budovy 
železničnej stanice v Kežmarku. Všetko bude 
závisieť od finančných možností „Železníc Slo
venskej republiky (ŽSR),“ povedal Ľubomír Mi-
tas z  Odboru komunikácie ŽSR, ktorý zároveň 
dodal, že plán investícií pre budúci rok je ešte 
len v príprave.

Väčších pozitívnych zmien by sa mohla 
dočkať stanica v roku 2017, kedy by mohla byť 
zaradená do zoznamu staníc s  predpísaným 
štandardom, ktorý zahŕňa, okrem iného, lavič-
ky v objekte, stojany na bicykle či upravený in-
teriér a exteriér stanice.

„V súčasnosti prebiehajú rokovania s Mi
nisterstvom dopravy, vidieka a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky o vytvorení har
monogramu postupného zavádzania štandar
dov od 1.1. 2017. Predpokladáme, že by mohol 
byť spracovaný do polovice roka 2016,“ uzavrel 
Mitas.

Podľa štatistík ZSSK sú najviac vyťažené 
spoje v  ranných hodinách v  smere Kežmarok 
– Poprad-Tatry a  v  opačnom smere popolud-
ní. Využívanie vlakovej dopravy ilustruje pre-
dovšetkým medziročný nárast cestujúcich vo 
vlakoch ZSSK na celom Slovensku približne 
o pätinu, pričom nárast zaznamenali aj na trati 
Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa.

 Lorant Paugsch
 Foto: autor

Mesto Kežmarok má už od roku 2013 
nocľaháreň, ako druh sociálnej služby na za-
bezpečenie nevyhnutných podmienok na 
uspokojovanie základných životných potrieb.

Tá je umiestnená na Slavkovskej ulici č. 47A 
v Kežmarku. Nocľaháreň je organizačnou jed-
notkou Mestského úradu v Kežmarku, ktorej 
chod bezprostredne riadi, koordinuje a kontro-
luje Oddelenie sociálnych vecí.

V objekte sú dve miestnosti na spanie, obe 
s kapacitou osem lôžok, je tam samostatné 

sociál ne zariadenie, miestnosť pre správcu 
s vlastným sociálnym zariadením.

Nocľaháreň je prevádzkovaná celoročne 
v čase od 19.00 hod. do 7.00 hod.

Podľa § 25 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách v znení neskorších predpi-
sov, sa v nocľahárni poskytuje nocľah fyzickej 
osobe, ktorá je v nepriaznivej sociálnej situácii 
a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo 
nemôže doterajšie bývanie užívať. Fyzickým 
osobám sa poskytuje ubytovanie poskytnu-
tím prístrešia na účel prenocovania, sociálne 
poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv a 
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej 
hygieny.

A kto môže spať v nocľahárni? „Všeobecný
mi podmienkami pri prijatí plnoletej fyzickej 
osoby do nocľahárne je potvrdenie lekára o 
bezinfekčnosti a potvrdenie o poberaní dávky 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, resp. po

tvrdenie o inom príjme, napr. dôchodku,“ po-
vedala nám na margo možnosti umiestnenia 
občanov bez prístrešia v kežmarskej nocľahárni 
vedúca oddelenia sociálnych vecí na Mestskom 
úrade v Kežmarku Jana Trautmanová.

V nocľahárni sa uprednostňujú hlavne klien-
ti, ktorí majú trvalý pobyt v Kežmarku. Ak sú 
v ňom voľné miesta, mesto sa nebráni poskyt-
núť lôžko aj občanovi bez prístrešia, ktorý má 
trvalý pobyt mimo územia mesta Kežmarok. 
Nie každý, komu je tento druh sociálnej služby 
ale ponúknutý, je ochotný prijať pomoc a zlep-
šiť si tak svoju sociálnu situáciu.

 Pavol Humeník
 Foto: autor

Vlaky pôjdu v špičke každú hodinu

Radnica pomáha ľuďom bez strechy nad hlavou

Cestujúcich vo vlaku stále pribúda, platí to aj o trati prechádzajúcej cez Kežmarok.

DECEMBER 2015

Nocľaháreň je organizačnou jednotkou Mestského úradu 
v Kežmarku, ktorej chod bezprostredne riadi, koordinuje 
a kontroluje Oddelenie sociálnych vecí. 

6



spravodajstvo

Hoci počasie tomu zatiaľ ne-
nasvedčuje, obchodné reťazce 
ponúkajúce vianočné čokolá-
dové figúrky a salónky, výklady 
obchodov ozdobené žiarivými 
dekoráciami, guľami a sve-
tielkami nás už nejaký ten čas 
pripravujú na príchod najkraj-
ších sviatkov roka. Hoci ponu-
ka dekorácií v obchodoch je v 
súčasnosti naozaj bohatá, nič 
nenahradí radosť z vlastnoruč-
ne  vyrobených ozdôb, ktorými 

sa môžeme popýšiť. Najmä v 
detských šikovných ručičkách 
vznikajú neraz krásne skvosty. 
Múzeum v Kežmarku sa preto 
aj tento rok rozhodlo v predvia-
nočnom období pripraviť pre 
deti základných, ale aj stred-
ných škôl vianočné tvorivé diel-
ne. Trvanie dielní je približne 
jednu hodinu. Tá je rozdelená 
na dve časti – teoretickú, počas 
ktorej sa deti pomocou pripra-
venej prezentácie a lektorského 

výkladu dozvedia podstatu slá-
venia Vianoc, ich zvyky a obyča-
je, porovnajú vianočné zvyky 
našich starých rodičov s tými 
našimi, súčasnými. Druhá, prak-
tická časť, je venovaná výrobe 
vianočných dekorácií z prírod-
ných materiálov, najmä lesných 
plodov, šišiek, ihličia, dreva, 
vrecoviny, cesta, papiera a pod. 
Časť výrobkov si deti môžu 
vziať domov, ostatnými výrob-
kami ako každý rok vyzdobíme 

priestory hradu, ktorý tak začne 
dýchať vianočnou atmosférou. 
Tvorivé dielne sú realizované 
v priestoroch Kežmarského hra-
du – administratívna budova -  
v dňoch 1. - 18. decembra 2015. 
 Tešíme sa na Vašu účasť!

 
 Mgr. Barbora Thomayová

Vianočné tvorivé dielne na Kežmarskom hrade

Ministerstvo dopravy, výstavby a  regio-
nálneho rozvoja SR vyhlásilo v apríli Výzvu 
na podanie žiadostí o  poskytnutie dotácie 
na projekt, ktorý je zameraný na podporu 
re gionálneho rozvoja pre subjekty územnej 
spolupráce na rok 2015. Združenie Eurore-
gión Tatry so sídlom v Kežmarku bolo úspešné 
a získalo v rámci spomínanej výzvy podporu 
pre projekt pod názvom Výstavba cyklistic-
kých komunikácií v Euroregióne Tatry.

V partnerstve so Zväzkom Euroregión „Ta-
try“, Európskym zoskupením územnej spo-
lupráce Tatry, Prešovským samosprávnym 
krajom, mestami Kežmarok, Poprad, Liptov-
ský Mikuláš a obcou Dlhá nad Oravou zača-
lo Združenie Euroregión Tatry s  realizáciou 
projektu v  mesiaci november. Kompletný 
strategický cezhraničný projekt Euroregiónu 
„Tatry“ pod názvom Historicko-kultúrno-
-prírodná Cesta okolo Tatier zahŕňa realizá-
ciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, 
turistických a náučných trás s cieľom vytvoriť 
neprerušenú, bezpečnú a priaznivú regionál-
nu sieť cyklotrás. 

Navrhovaná trasa predpokladá spájanie 

regiónov (Spiš, Podhalie, Orava a  Liptov), 
zlepšenie dostupnosti a sprístupnenie uni-
kátnych miest a  lokálnych hodnôt krajinné-
ho, kultúrneho, historického a  prírodného 
charakteru na oboch stranách hranice, pod-
poru rozvoja voľnočasových aktivít šetrných 
voči životnému prostrediu,  zdravý životný 
štýl, aktívny oddych a  bezmotorové formy 
dopravy. Keďže medzi návštevníkmi nášho 
euroregiónu evidentne dochádza k vzostupu 
cykloturistiky, bolo rozhodnuté, že v  rámci 
podporeného projektu Združenia Eurore-
gión Tatry pod názvom Výstavba cyklistic-
kých komunikácií v  Euroregióne Tatry budú 
vypracované: 1. Jednostupňová projektová 
dokumentácia (DSP, DRS) okolo historické-
ho centra mesta Kežmarok, 2. Dokumentá-
cia na územné rozhodnutie (DÚR) Poprad 
– Matejovce, 3. Jednostupňová projektová 
dokumentácia (DSP, DRS) Liptovský Mikuláš 
– Okoličné a 4. Dvojstupňová dokumentácia 
v Dlhej nad Oravou – projektovej dokumen-
tácie na územné rozhodnutie a  projektovej 
dokumentácie na stavebné povolenie a reali-
záciu stavby za účelom postupného vybudo-

vania týchto úsekov cyklochodníka. 
Cieľom je postupne poprepájať jednotlivé 

úseky cyklochodníka na slovenskej a poľskej 
strane Euroregiónu „Tatry“. Úsek cyklochod-
níka na katastrálnom území mesta Kežmarok 
sa bude napájať na plánovaný cyklochodník 
Kežmarok – Spišská Belá (na základe pripra-
vených dokumentácií sa o  finančné pros-
triedky na samotnú výstavbu budú uchádzať 
mestá Kežmarok a Spišská Belá v  rámci naj-
bližšej výzvy Programu Interreg V-A Poľsko 
- Slovensko 2014-2020) a následne na už 
existujúci cyklochodník na trase Spišská Belá 
– Tatranská Kotlina. Je potrebné postupne 
pripravovať dokumentácie, aby bolo možné 
poprepájať jednotlivé úseky cyklochodníka 
v rámci jednotlivých regiónov. Realizácia pro-
jektu v budúcnosti so sebou prinesie výhody 
pre celú lokálnu spoločnosť v podobe zvýše-
nia turistickej návštevnosti bez dopadu na 
životné prostredie, vzbudenie nových podni-
kateľských iniciatív a vytvorenie podmienok 
pre aktívny odpočinok. Celková výška roz-
počtu projektu činí: 47.173,70 € (z toho: spo-
lufinancovanie z rozpočtovej kapitoly MDVa-
RR SR vo výške: 40.000,00 € a vlastné zdroje: 
7.173,70 €).

 Ing. Radoslava Krafčíková,
 poverená riadením kancelárie
 Združenia Euroregión Tatry

Okolo slovenských a poľských Tatier na bicykli

Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Minulú nedeľu sme na adventnom venci zapálili druhú sviečku, čo je 
neklamným znakom toho, že Vianoce klopú na dvere.

Cieľom je postupne poprepájať jednotlivé úseky cyklochod-
níka na slovenskej a poľskej strane Euroregiónu „Tatry“.
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„Láskavé srdce chápe potreby druhého ešte než ich vysloví 
- a naplní ich tak nenápadne, až sa zdá, že ide o náhodu.“

Milí darcovia krvi,
na úvod sa Vám chceme 

poďakovať za najväčší čin ľud-
skosti. Poďakovať sa za to, že 
pravidelne darujete tú najcen-
nejšiu tekutinu – krv. Robíte 
to dobrovoľne, bez nároku na 
odplatu, bez toho, aby ste ve-
deli, či ste zachránili život mat-
ke, ktorá práve porodila svoje 
dieťa alebo otcovi,  živiteľovi 
rodiny, ktorý bol práve obeťou 
dopravnej nehody. Za to Vám 
všetkým patrí srdečná vďaka.

Odmenou za tento čin je 
Plaketa profesora MUDr. Jána 
Janského a  Medaila profeso-
ra MUDr. Jána Kňazovického, 
ktorá je po stanovenom počte 
odberov udelená darcom. Tie-
to ocenenia udeľuje darcom 
Slovenský červený kríž.

Na udelenie bronzovej Ján-
skeho plakety je potrebných 
10 odberov tak u mužov, ako aj 

u  žien. V  roku 2015 túto pod-
mienku splnili títo dvadsia ti 
Kežmarčania: Bekeš Adam, 
Fioleková Miroslava, Chovaňák 
Ondrej, Jurská Zuzana, Knižko-
vá Marcela, Kubošiová Zuzana, 
Mihalik Ľubomír, Neuwirthová 
Laura, Pavličko Tomáš, Pitoňák 
Matúš, Pivovarová Miroslava, 
Sisková Beáta, Tfirstová Anna, 
Trajčík Martin, Verešpej Ján, 
Vojtas Samuel, Vojtičko Oto, 
Zacherová Štefánia, Zamkov-
ský Andrej, Zeman Ivan. Cel-
kovo z  okresu Kežmarok bola 
táto plaketa udelená 62 dar-
com.

Strieborná Jánskeho plake-
ta je udelená po 20 odberoch, 
taktiež bez rozdielu pohlavia. 
V  tomto roku ju Slovenský 
Červený kríž udelil štyrom Kež-
marčanom: Dubinský Vladimír, 
Gurka Jozef, Harenčár Mar-
tin, Heldák Rastislav. V  našom 

okrese ju získali osemnásti 
darcovia.

Tridsať odberov u žien a šty-
ridsať odberov u  mužov. Pres-
ne tento počet je potrebné 
dosiahnuť na získanie zlatej 
Jánskeho plakety. Za okres Kež-
marok ju získali piati darcovia 
a medzi nimi aj dve Kežmarčan-
ky: Gabriela Kriššáková a Mag-
daléna Sopková. 

Okrem spomínaných plakiet 
sa udeľuje aj diamantová Ján-
skeho plaketa za 60 odberov 
u žien a 80 odberov u mužov.

Okres Kežmarok, konkrét-
ne susedná obec Ľubica, sa 
však môže pýšiť aj ziskom naj-
vyššieho možného ocenenia 
za bezpríspevkové darcovstvo 
krvi, ktorým je Medaila profe-
sora MUDr. Jána Kňazovické-
ho. Ženám je udelená za 80, 
mužom za 100 odberov. Týmto 
človekom je pán Milan Lesný, 

ktorému taktiež srdečne gratu-
lujeme.

Nad tohtoročným udeľo-
vaním ocenení, poďakovaním 
darcom a  ich prijatím prevzal 
záštitu Ing. Jozef Švagerko - 
primátor mesta Poprad. Po 
úvodnom príhovore Ing. De-
nisy Kučkovskej – riaditeľky 
územného spolku SČK Poprad, 
nasledovali ďalšie príhovory 
organizátorov, PaedDr. Anny 
Prcínovej – vedúcej sestry NTS 
Poprad, predsedu územného 
spolku SČK Poprad – Mgr. La-
dislava Moravčíka, ako aj sa-
motného primátora Popradu. 
Svojich ocenených prišli pod-
poriť aj primátori, starostovia 
či poslanci mnohých miest 
a  obcí. O  kultúrny program sa 
postaralo vynikajúce hudobné 
zoskupenie dievčat s  názvom 
La Speranza, čo v preklade zna-
mená „nádej“. Celé odovzdá-
vanie ocenení prebiehalo pod 
vynikajúcou moderátorskou 
taktovkou skúsenej Kežmar-
čanky Marty Lackovej. 

Je veľkou škodou, že táto 
niekoľko desať rokov trvajúca 
tradícia v kráľovskom Kežmar-
ku skončila a ako povedal vo 
svojom príhovore primátor 
Pop radu: „Považujem to za svo-
ju povinnosť...“. My ako poslanci 
mesta Kežmarok pevne veríme, 
že naše mesto znovu nadvia-
že spoluprácu so Slovenským 
Červeným krížom – územným 
spolkom Poprad a osobne 
spravíme maximum pre to, aby 
sa poďakovanie pre výnimoč-
ných ľudí – darcov, opäť robilo 
v našom meste.

„Láskavosť a  súcit ľudí je 
dnes putom, čo drží svet po-
hromade. A dnešný svet potre-
buje pomoc a  veľkorysé činy. 
Jeho temné stránky sa môžu 
presvetliť len nádejou na ohľa-
duplnosť, nádejou na ľudskosť“, 
odznelo na záver z úst moderá-
torky. 

 Mgr. Jana Majorová
 Garstková,
 Ing. Matúš Polák
 Foto: archív Matúš Polák

Poďakovania za darcovstvo krvi sa dočkali
i Kežmarčania

Na fotke sú niektorí z prítomných darcov: Jana Majorová Garstková, Štefánia Zacherová, Gabriela Kriš-
šáková, Magdaléna Sopková, Vladimír Dubinský, Matúš Polák
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Z lokality drevených kostolov na východe Slovenska
by mala byť turistická trasa.

Lokalite drevených kostolov 
zapísaných do zoznamu sve-
tového kultúrneho dedičstva 
UNESCO na východe Sloven-
ska pomôže väčšia propagácia. 
Zhodli sa na tom ich vlastníci na 

zasadnutí riadiacej skupiny, ktoré 
bolo tentoraz v Kežmarku.

„Preberali sme plán, ktorým 
by sme si navrhli spoločné kroky 
v našej lokalite vedúce k ich och
rane, ale aj k lepšej propagácii. 
Dnes by sme chceli urobiť z loka
lity 8 drevených kostolov turistic
kú trasu vďaka publikácii, ktorú 
by sme radi pripravili,“ povedal 
Roman Porubän, zborový farár 
cirkevného zboru ECAV v  Kež-
marku.

Kostoly by mali byť zhrnuté 
v jednej publikácii, ktorá by mala 
ešte viac prilákať turistov. Každé-
mu kostolu by bola venovaná sa-

mostatná kapitola s informácia mi 
o polohe, histórii či možnostiach 
parkovania a  stravovania. Sa-
mozrejmosťou sú doplňujúce in-
formácie o okolí a regióne.

„Počet turistov je z roka na rok 
viac menej rovnaký, pracujeme 
na tom, aby práve táto lokalita 
bola ešte viac propagovaná, na
príklad aj prostredníctvom ces
tovných agentúr,“ dodal Porubän.

Drevený artikulárny kostol 
v  Kežmarku je pre mesto podľa 
primátora Kežmarku Jána Feren-
čáka veľkým prínosom.

„Pre Kežmarok je výnimoč
né, že má pamiatku zapísanú do 

svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Musíme sa o ňu starať 
a chrániť ju, aby sme sa ňou moh
li prezentovať domácim a za
hraničným návštevníkom Kež
marku,“ povedal primátor, podľa 
ktorého je otázka propagácie na 
mieste.

„V Kežmarku sa nachádza 
množstvo pamiatok, ktoré by 
mohli mesto prezentovať. Mesto 
nejakú propagáciu má, ale mu
síme si povedať, či je dostatočná 
a prípadne ju vylepšiť,“ dodal.

Drevený artikulárny kostol 
v  Kežmarku, spoločne s  ďalšími 
siedmimi drevenými kostolmi 
na východe Slovenska, bol do 
zoznamu svetového kultúrne-
ho dedičstva UNESCO zapísaný 
v roku 2008. Lorant Paugsch

 Foto: autor

Drevenému kostolu pomôže väčšia propagácia

Drevený artikulárny kostol patrí 
medzi najvýznamnejšie pamiat-
ky Kežmarku.

Či bol Štúr v Kežmarku, to nevieme, ale Tatry 
viackrát navštívil. Málokto však vie, že mohol 
svoj osud spojiť s Kežmarkom, lenže napokon 
všetko bolo inak.  

V tomto roku si pripomíname 
200 rokov od narodenia Ľudoví-
ta Štúra, slovenského národného 
buditeľa, kodifikátora (je to oso-
ba, ktorá ustanovuje určité pra-
vidlá) spisovnej slovenčiny, literá-
ta, historika, politika i pedagóga. 
S jeho menom je späté bratislavské 
evanjelické lýceum, na ktorom štu-
dovali aj mnohí mládenci, čo pred-
tým navštevovali kežmarské lýce-
um, napr. Samo Chalupka, Janko 
Kráľ, Ctiboh Zoch, Daniel Lichard, 
August Horislav Škultéty atď. Prí-
vržencov Štúra nazývali a dodnes 
nazývajú štúrovcami (patrili napr. 
medzi nich aj Hurban, Hodža, Slád-
kovič, Botto, Kalinčiak atď., ale tí 
v Kežmarku neštudovali).

Štúrovci  sa formovali v 30. ro-
koch 19. stor. zo študentov evan-
jelického  lýcea  v  Bratislave, ktorí 
sa združovali v Spoločnosti česko-
slovanskej, tá vznikla roku 1829. 
Štúrovci v období stále silnejúcej 
maďarizácie požadovali suvere-

nitu národa, chceli mať možnosť 
používať slovenčinu na svojom 
území ako úradný jazyk, ba aj 
v parlamente, požadovali sloven-
ské školstvo atď. Snažili sa sloven-
ský národ pozdvihnúť z letargie, 
z nezáujmu o kultúru a historické 
dedičstvo, ktoré neraz vo svojich 
dielach idealizovali. 

Štúr študoval ešte aj na univer-
zite v Halle jazykovedu, históriu 
a filozofiu. O jeho vedomostiach 
svedčí aj znalosť mnohých jazykov. 
Okrem rodnej slovenčiny ovládal 
latinčinu, maďarčinu, nemčinu, 
francúzštinu, gréčtinu, poľštinu, 
srbochorvátčinu, ruštinu a učil sa 
aj po anglicky a hebrejsky.

V roku 1840 sa na kežmarskom 
lýceu uvoľnilo miesto na katedre 
teológie. Profesor Benedikti, pô-
vodom i presvedčením Slovák, 
presadil, aby bol na toto miesto 
zvolený sám Štúr, ktorý končil 
práve univerzitu v Halle. Správa o 
tom sa rýchlo rozšírila po školách 

na Slovensku a študenti sa chystali 
húfne sťahovať do Kežmarku. Po-
sledný sa o tomto dozvedel zrejme 
sám Štúr. 

Jeho odpoveď bola rázna: „Nie, 
do Kežmarku nepôjdem.“ 

Kežmarok i Slovensko ostali 
zarazené. Prečo? Veď kežmarské 
lýceum na rozdiel od bratislavské-
ho je skutočne oveľa viac tolerant-
nejšie, a tak je to aj v samotnom 
meste.

Máme viac odpovedí: mal už 
sľúbené miesto na bratislavskom 
lýceu, kde po návrate naozaj na-
stúpil a o tom sľube priatelia nao-
zaj nevedeli?

Považoval miesto na kežmar-
skom lýceu za podradné? 

Alebo sa urazil, že o voľbe ne-
bol informovaný?

O svojom rozhodnutí napísal 
Štúr svojim priateľom tento list (je 
v bibličtine, úryvok prekladáme 
do slovenčiny): "Veľmi ma prekva-
pila správa, ktorú si mi zvestoval, 
že som bol zvolený za profesora 
teológie v Kežmarku, čo si doteraz 
myslím, že si ma poplietli s bratom 
Karolom, ale ešte viac ma prekva-
pilo, že vy ma nahovárate a radíte 
mi, aby som to miesto prijal; vidím, 
ako ste ma doteraz málo poznali a 

ako ma ešte aj teraz málo poznáte. 
Neodvolateľne vám oznamujem, 
že ja to miesto v žiadnom prípade 
neprijmem a ani prijať nemôžem, 
pretože nedokážem byť profesorom 
teológie (Štúr samostatnú teológiu 
neštudoval - poznámka autorky) 
a okrem toho mám sto dôležitejších 
dôvodov, prečo pozvanie odmie-
tam. Hoci by mi ponúkli miesto aj 
na inej katedre, ani to by som nepri-
jal, pretože tým by som zničil svoje 
plány, o ktorých ešte neviete a ani 
vedieť nemôžete... Tak počúvajte! 
Ja v októbri (1840) nastúpim na 
vašu bratislavskú slovanskú kated-
ru (Katedra reči a literatúry česko-
slovenskej na bratislavskom lýceu 
bola jediná v Uhorsku - poznámka 
autorky), čo ešte nikomu nehovorte 
okrem našich ľudí..."

A tak sa aj stalo, čo bolo pre 
Kežmarok veľkou škodou.

Či to niekedy neoľutoval aj sám 
Štúr, to sa už nikdy nedozvieme.

 Nora Baráthová

Štúr v Kežmarku (asi) nebol
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Vedenie nemocnice poďakovalo za prípravu a realizáciu ex-
terného auditu, ktorého výsledok bol v  úplnom poriadku 
v súlade s medzinárodnou normou. 

Koncom novembra sa v pries-
toroch Mestského kultúrneho 
strediska v Kežmarku uskutočnil 
benefičný koncert Spojme srdcia 
pre zdravie, ktorý organizovalo 
rovnomenné občianske združe-
nie či kežmarský Úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) 
pod záštitou primátora mesta 
Kežmarok Jána Ferenčáka.

„Koncert splnil naše očaká
vania, napriek tomu, že sme išli 
do niečoho neznámeho. Ľudí 
som síce nepoznal, ale s témami 
som bol oboznámený. V progra
me sa predstavili hendikepovaní 
občania z obce Hertník pri Bar
dejove, naše kežmarské deti zo 
základných umeleckých škôl či 
profesionálna speváčka,“ pove-
dal riaditeľ ÚPSVaR v  Kežmarku 
Milan Gacík. Podľa neho by to 
takto malo byť aj medzi ľuďmi 
- zdraví si všímajú hendikepova-
ných a tí, na druhej strane, sú ich 
partnermi.

Gacík moderoval predovšet-
kým úvodnú časť večera, po ňom 
sa Kežmarčanom predstavila 
moderátorka Katarína Brychto-
vá, ktorá sľúbila, že do Kežmarku 
sa ešte vráti, keďže si nestihla 
pozrieť napríklad drevený kostol.

„V Kežmarku sa mi veľmi pá
čilo, som rada, že som spoznala 
vašich paralympionikov a zis
tila som, akí sú úspešní. Mám 
slabosť pre hendikepovaných 

ľudí a dnes mi bolo s nimi veľmi 
dobre. Odchádzam s ocenením, 
čo som vôbec nečakala,“ dodala 
Brychtová.

Charitatívny večer bol veno-
vaný kežmarským lukostrelcom, 
ktorí sa pripravujú na svoju pia-

tu letnú paralympiádu v brazíl-
skom Riu de Janeiro.

Podľa reprezentačného tré-
nera Vladimíra Majerčáka sú kež-
marskí lukostrelci takí úspešní aj 

vďaka mestu Kežmarok, ktoré im 
maximálne vychádza v ústrety.

„Vďaka mestu máme strel
nicu, ktorú nám závidia nielen 
na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Tešíme sa, že sa dokončí nová 
športová hala, keďže to bude 
jediné miesto, kde budeme môcť 
strieľať na 50 metrov a už počas 
zimy sa pripravovať na letnú pa
ralympiádu,“ povedal Majerčák.

Jedným z  hlavných organi-
zátorov koncertu bolo občian-
ske združenie Spojme srdia pre 
zdravie. Jeho predseda Vladislav 
Kačmár bol večerom v Kežmarku 
nadšený.

„V Kežmarku to bolo skvelé, 
prispeli k tomu aj umelci či para
lympionici. Som rád, že sme celý 
deň v Kežmarku ukončili práve 
takto,“ povedal Kačmár. Ako 
dodal, všetky peniaze idú na re-
kondično-rehabilitačné pobyty, 
ktorých sa zúčastnilo už viac než 
700 detí, dospelých či hendike-
povaných ľudí z  celého Sloven-
ska.  

 Lorant Paugsch
 Foto: autor

Jednou z foriem poďakovania zamest-
nancom kežmarskej nemocnice za ich fy-
zicky aj psychicky náročnú prácu je aj kaž-
doročné organizovanie firemného večierka, 
na ktorom vedenie nemocnice ocenilo prácu 
svojich zamestnancov pri príležitosti pracov-
ného jubilea odpracovaných 30, 35 a 40 ro-
kov v tejto nemocnici.

Jubilantom sa verejne poďakovalo vede-
nie nemocnice, ktoré vo svojom príhovore 
ocenili ich dlhoročnú záslužnú prácu a ver-
nosť kežmarskej nemocnici. Medzi ocenený-
mi boli zdravotné sestry Marta Mesarčíková 
(novorodenecké oddelenie), Anna Zubalová 
(chirurgické oddelenie), Alžbeta Špinerová 
(OAIM), Ľudmila Gondeková (gynekologic-
ko-pôrodnícke oddelenie), Margita Kovalčí-

ková (gynekologicko-pôrodnícke oddelenie) 
a administratívna pracovníčka Katarína No-
vobilská.

V rámci programu poďakovala manažér-
ka pre kvalitu Mgr. Janka Bartková všetkým 
zamestnancom, ktorí sa akoukoľvek formou 
podieľali na príprave a realizácii v poradí už 
siedmeho externého auditu, ktorý bol rea-
lizovaný v dňoch 3. - 4. 11. 2015 certifikač-

nou spoločnosťou Det Norske Veritas – GL, 
a ktorého výsledok bol bez jedinej nezhody 
s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 
9001:2008. 

Tradíciou firemného večierka je aj žrebo-
vanie tomboly, výťažok z ktorej v sume 
230 eur je t. r. venovaný Strednej odbornej 
škole v Kežmarku pri príležitosti 135. výročia 
jej vzniku.

Vedenie Nemocnice Dr. Vojtecha Alexan-
dra v Kežmarku n. o. aj touto formou ďakuje 
všetkým dodávateľom a obchodným part-
nerom, ktorí prispeli hodnotnými cenami do 
bohatej tomboly. V neposlednom rade patrí 
veľké poďakovanie riaditeľke SOŠ v Kežmar-
ku PhDr. Marte Sabolovej za poskytnutie 
priestorov a prípravu slávnostného rautu, 
ktorý bol zo strany majstrov praktického vy-
učovania a študentov školy zabezpečený na 
vysoko profesionálnej úrovni. 

 Mgr. Janka Bartková,
 námestníčka pre ošetrovateľstvo
 Foto: NKK

Benefičný koncert spájal ľudí

Nemocnica ocenila pracovné jubileá svojich
zamestnancov

Benefičný koncert bol venovaný kežmarským paralympionikom – 
lukostrelcom.

mozaikaDECEMBER 2015

Kežmarskí lukostrelci sa začínajú pripravovať na paralympiádu
v Riu de Janeiro.
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inzercia

Prioritná téma projektu Modernizá-
cia vzdelávania v Hotelovej akadémii 
Otta Brucknera v Kežmarku v súlade 
s potrebami vzdelanostnej spoločnosti 
vychádzala zo zavádzania a vykonáva-
nia reforiem v systémoch vzdelávania 
a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať za-
mestnateľnosť absolventov školy pri zvy-
šovaní dôležitosti základného a odbor-
ného vzdelávania a prípravy na trh práce 
a pri priebež nom obnovovaní schopností 
školiaceho personálu smerom k inovácii 
a znalostnej ekonomike. 

Projekt bol financovaný na základe 
zmluvy č. 029/2014/1.1/OPV o poskytnu-
tí nenávratného finančného príspevku 
v rámci opatrenia 1. 1 Premena tradičnej 
školy na modernú zo zdrojov Európskej 
únie v celkovej rozpočtovanej hodnote 
268 178,14 €, pričom Európsky sociál-
ny fond prispel vo výške 85 % rozpočtu, 

štátny rozpočet financoval 10 % projektu, 
spolufinancovaním v hodnote 2,5% pris-
pieval aj zriaďovateľ školy – Prešovský sa-
mosprávny kraj a škola spolufinancovala 
projekt 2,5 % zo svojich mimorozpočto-
vých zdrojov. Realizácia projektu začala vo 
februári 2014 a dátum ukončenia projektu 
bol stanovený na 31.12.2015.

Projekt sa realizoval v súlade s tromi 
špecifickými cieľmi: v prvom rade prebie-
halo odborné vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov vo forme rozšírenia počíta-
čových zručností a ostatných odborných 
kompetencií a motivácie pedagógov pre 
zavádzanie zmien potrebných na pre-

menu tradičnej školy na školu modernú. 
Druhým špecifickým cieľom bolo posilne-
nie odbornej prípravy a praktických zruč-
ností absolventov školy v oblasti gastro-
nómie v súlade s požiadavkami praxe a 
tretí sa upriamoval na zvýšenie uplatnenia 
sa absolventov na trhu práce realizáciou 
inovatívneho poradenstva o povolaniach 
a zamestnaniach a zvýšením bonity školy.

V rámci týchto špecifických cieľov sa vy-
medzili jednotlivé hlavné aktivity:

Projekt bol zameraný na inováciu fo-
riem a metód výučby vybraných pred-
metov s využitím inovovaných didaktic-
kých prostriedkov a didaktickej techniky. 
K efektívnemu osvojovaniu si kľúčových 
kompetencií žiakov je potrebná zmena 
obsahu a spôsobu vyučovania, vyučova-
cích metód a stratégií smerom k aktívne-
mu, interaktívnemu a zážitkovému učeniu 
sa, ktoré je založené na skúsenosti a záro-
veň je prepojené so životom.

 PhDr. Darina Siskovičová
 riaditeľka školy – projektová 

 manažérka
 Foto: archív školy

Modernizácia vzdelávania v Hotelovej akadémii
Otta Brucknera

1.1  Podpora odbornej prípravy uči-
teľov v oblasti gastronómie,

1.2  Podpora prípravy učiteľov v ob-
lasti projektového vyučovania 
s využitím IKT technológií,

2.1  Inovácia vzdelávacích programov 
so zameraním na zlepšenie prí-
pravy absolventov pre trh práce,

2.2  Posilnenie praktických zručností 
žiakov v oblasti gastronómie pre 
potreby trhu práce,

3.1  Podpora uplatnenia sa absolven-
tov na trhu práce, 

3.2  Záverečná konferencia projektu.
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14. – 16. 12. 2015 (pondelok – 
streda)
25. (NE)TRADIČNÝ KEŽMARSKÝ VIA-
NOČNÝ TRH
Predajný trh s programom.
Hlavné námestie Kežmarok.
14. – 18. 12. 2015, 9.00 – 17.00
Vianočný trh s programom vianočnej 
hudby.
14. – 18. 12. 2015, 15.00 – 17.00
Detské kino – premietanie v kine Iskra
Poplatok: 0,50 €.
16. 12. 2015 (streda) o 11.00 h, 
17.00 h a 8.30
Pipi Dlhá Pančucha sa pripravuje na 
Vianoce
Vianočná akadémia ZŠ Dr. D. Fischera 
v Mestskom kultúrnom stredisku
16. 12. 2015, 9.00 – 15.00
Vianočný trh s programom detí MŠ, ZŠ 
a študentov SŠ.
16. 12. 2015, 15.00 – 17.00
Vianočný trh s  programom kežmar-
ských hudobných skupín a umelcov.
16. 12. 2015 (streda) o 18.00 h
Meč a srdce
Prezentácia najnovšej knihy autorky 
Nory Baráthovej.
Hotel Hviezdoslav Kežmarok, Hlavné 
námestie 45.
16. 12. 2015, 15.00 – 17.00
Predajný trh s programom Kežmar-
ských hudobných skupín a umelcov.
The Kowal Chicks
Speváčka Júlia Maléřová
The Liars & Band
17. 12. 2015 (štvrtok) o 11.00 h, 
17.00  h a 8.30
Pipi Dlhá Pančucha sa pripravuje na 
Vianoce
Vianočná akadémia ZŠ Dr. D. Fischera 
v Mestskom kultúrnom stredisku.
17. 12. 2015 (štvrtok)
KAPUSTNICA FEST
Súťaž vo varení kapustnice spojená 
s ochutnávkou.
Bohatý folklórny program.
17. 12. 2015, 12.30 a 15.00
Vianočný trh - Goralská muzika Da-
niela Dammera.
17. 12. 2015, 14.00 
Vianočný trh – program základných 
umeleckých škôl.
17. 12. 2015, 16.30 
Vianočný trh – Vianoce pod Tatrami, 

program folklórnych súborov.
18. 12. 2015 (piatok)
Festival potravinárskych remesiel
Tradičná zabíjačka spojená s  ochut-
návkou.
18. 12. 2015, 11.30
Vianočný trh - prezentačný sprievod 
základných, stredných a  umeleckých 
škôl.
18. 12. 2015, 12.30
Vianočný trh – cechová scénka veno-
vaná mäsiarskemu remeslu.
18. 12. 2015, 13.30
Vianočný trh – Od Lucie do Vilije, vy-
stúpenie detského folklórneho súbo-
ru Maguráčik.
18. 12. 2015, 15.30
Vianočný trh – Vianočný príbeh 
„Betlehem“ v  naštudovaní divadla 
Babadlo z Prešova (malé javisko).
18. 12. 2015, 16.30
Vianočný trh – Katka Koščová a  jej 
vianočný koncert.
18. 12. 2015, 16.30
Vianočný trh – Drišľak, vystúpenie 
hudobno-zábavnej skupiny.
19. 12. 2015, 15.00
Spišské Vianoce
Organizátorom podujatia je Karpat-
sko-nemecký spolok.
V  drevenom evanjelickom artikulár-
nom kostole.
20. 12. 2015 (nedeľa) o 17.00
4. Adventný koncert
Pripravuje: ZUŠ A. Cígera a  Grécko – 
katolícky farský úrad Ľubica,
Grécko-katolícky chrám Kežmarok.
21. 12. 2015 (pondelok) o 15.00
Vianočná akadémia
MŠ Cintorínska
v Mestskom kultúrnom stredisku
27. 12. 2015 (nedeľa) o 18.00
Vianočný koncert R2 Brothers a ich 
hostí
Hudobnú skupinu tvoria bratia Rei-
nerovci, ktorí na husliach a  cimbale 
zahrajú vianočné skladby, ale aj slo-
venské a svetové piesne popmusic. 
V  programe vystúpia aj s  kapelou 
(2x gitara, bicie, klavír a  basgitara) 
a dámskym sláčikovým kvartetom
v Mestskom kultúrnom stredisku 
27. 12. 2015 (nedeľa) o 19.00 h 
Vianočný koncert skupiny R2 BRO-
THERS - Michael Jackson & Queen. 

Hosť: tanečná skupina Čarovné ostro-
hy 
- cimbalová hudba s kapelou, dám-

ske sláčikové kvarteto, vokalistky a 
nezabudnuteľný hudobný zážitok

- v  programe vystúpi 25 vynikajú-
cich umelcov

v Mestskom kultúrnom stredisku Kež-
marok.

28. 12. 2015 (pondelok) o 19.00
Eva Nová (film osobne uvedie režisér 
Marko Škop)
Nový slovenský hraný film. Príbeh 
ženy, ktorá bojuje o svojho syna. Pred 
rokmi ho opustila kvôli kariére. Dnes 
vychádza z protialkoholickej liečebne 
rozhodnutá napraviť niečo, na čo celé 
roky nemala odvahu. V hlavnej úlohe 
exceluje fantastická herečka Emília 
Vášáryová,
v kine Iskra (filmový klub)
29. 12. 2015 (utorok) o 19.00 h
XVI. BENEFIČNÝ VIANOČNÝ KON-
CERT
Výťažok bude venovaný Detskému 
oddeleniu Nemocnice Dr. Vojtecha 
Alexandra, n. o. v Kežmarku
v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku

31. 12. 2015 (štvrtok) o 22.00 do 
2.00
SILVESTER 2015
Program: U2 Revival z  Martina, La 
Femme, polnočný pozdrav primátora 
mesta, ohňostroj, disco DJ Pali Voso-
vič.
Hlavné námestie Kežmarok.

Výstavy
Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46
Vianoce pod Tatrami 
Už 16. ročník výstavy žiakov a študen-
tov základných, stredných a  umelec-
kých škôl z Kežmarku a okolia.
Výstava potrvá do 8. januára 2016. 
Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11
Vianočný salón
Výstava Klubu kežmarských výtvarní-
kov je otvorená do 22. januára 2016.
Galéria u anjela,
Starý trh 53, Kežmarok.
Katarína Vavrová
Marína a iné múzy
Výstava je otvorená do 14. januára 
2016.

Kam za vianočnou kultúrou
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Vianoce

V roku 2015 príde na Slovensko Betlehemské svetlo 12. decembra, 
kedy ho po 14-tej hodine na slávnostnej ekumenickej ceremónii 
vo Viedni odpália zástupcovia Slovenského skautingu. Aj tentokrát 
prinesie toto Svetlo lásky a pokoja Družina roka – tento rok družina 
Čierni vlci z Kežmarku. 

Je to už dvadsiatyšiesty raz, 
keď prinesú skautky a skauti na 
Slovensko Betlehemské svetlo. 

Púť Betlehemského
svetla v roku 2015
Svetielko z Betlehema odpá-

li vo Viedni v  rámci ekumenic-
kej slávnosti vo farskom kosto-
le Neusimmering  v  sobotu 12. 
12. už tradične Družina roka. 

Plamienok z Betlehema 
odovzdajú slovenskí skauti 
svojim poľským priateľom v ne-
deľu 13. 12., čo je i predpokla-
daným termínom odovzdania 
Betlehemského svetla prezi-
dentovi SR.

Predpokladaným termínom 
odovzdania Betlehemského 
svetla prezidentovi SR je  ne-
deľa 13. 12.  v popoludňajších 
hodinách.

Ako býva zvykom, naj-

bližšia sobota pred Štedrým 
dňom je ideálnym časom 
na rozvoz svetla vlakmi do 
každého kúta Slovenska. 
Tohtoročná sobota nesie 
dátum 19. 12. 2015.

Betlehemské svetlo
v Kežmarku
Hliadky kežmarských skau-

tov budú rozdávať svetlo na 
pôde mesta tak, ako obvykle:
•  Bazilika sv. Kríža
 8.00 - 12.00 h 
•  ZŠ sv. Kríža 10.00 - 12.00 h
• Evanjelický ECAV kostol
 10.00  - 12.00 h
• Domov dôchodcov Náruč
 10.00 - 12.00 h

Ľuďom Betlehemské svetlo 
skauti poskytnú, preto je po-
trebné si doniesť odskúšaný 
lampášik alebo sviečku, dobre 
zabezpečenú proti vetru a zá-

roveň bezpečnú. Kežmarčania 
sa so svetlom stretnú na kež-
marských Spišských Vianociach 
v drevenom kostolíku, kde čle-
novia kežmarského skautingu 
prinesú svetlo podľa požiada-
viek organizátorov (19. 12.).

Aktivity kežmarských
skautov
Keďže chlapci z Kežmarku v 

roku 2015 vyhrali súťaž Dru-
žina roka, tak sa zúčastnia na 
takmer všetkých podujatiach 
spojených s Betlehemským 
svetlom. Napríklad aj tej, keď 
spolu s náčelníkom SLSK odo-
vzdajú svetlo aj do rúk prezi-
denta SR.

Pôjdu s predstaviteľmi Slo-
venského skautingu (SLSK) 
do Viedne prebrať svetlo od 
rakúskych bratov, následne ho 
donesú na Slovensko i priamo 
pod Tatry, do Kežmarku i do 
Zakopaného. Tam, za účasti 
ďalších 20 skautov a skautiek  
z Kežmarku a niekoľkých čle-
nov slovenského skautingu 
z celého Slovenska, ho odo-
vzdajú poľským harczerom. 
Poliakov bude na danej cere-
mónii vyše sto.

Naši skauti sa priamo zú-
častnia aj vynesenia svetla na 
Lomnický štít, aj do ľadového 
dómu na Hrebienku. 

 
 Pavol Humeník

Kežmarskí skauti sú hlavnými aktérmi púte
Betlehemského svetla
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Kapustnica bola, je a bude tradičnou sloven-
skou polievkou. Líši sa podľa toho, v  akom 
regióne sa vari a  rozlišujeme ju taktiež na 
pôstnu a sviatočnú.

Ani sme sa nenazdali ako a už 
tu máme advent. Blížia sa najkraj-
šie sviatky roka, ktoré sa spájajú 
s  tradíciami, zvykmi ale predo-
všetkým prichádzajú sviatky, 
ktoré spájajú veriacich aj neve-
riacich. Via noce. V  každom z  nás 
tieto sviat ky evokujú niečo iné 
- spomie nky na detstvo, radostné 
očakávanie z trávenia spoločných 
chvíľ s rodinou, užívanie si pokoja 
a pohody po celoročnom zhone. 

Aké by však boli vianočné 
sviat ky bez tradičných jedál a ko-
láčov. Mnohí z nás si ani nevedia 
predstaviť štedrovečerný stôl bez 
kapustnice. Od pradávna sa toto 
jedlo považovalo za jedlo chu-
dobných. 

Hlávková kapusta je známa 
asi od 2. tisícročia pred naším le-
topočtom. Kvasená kapusta sa 
do strednej Európy dostala v 13. 
storočí, počas vpádu mongol-
ských Tatárov. Ujala sa najmä vo 
východnej Európe a  v  oblastiach 
súčasného Nemecka, kde sa stala 
jednou zo základných tradičných 
potravín. 

V  ostrihomskej kronike sa 
uvádza: "Ľúty barbar ťal mečom 
a sediac na svojom tátošovi, dru-
hou rukou naberal z koženého 
mecha odporne páchnuce, žlté 
strapce a pchal si ich do úst..." Ide 
pravdepodobne o citáciu z obdo-
bia drancovania Číny pred 2  000 
rokmi.     

Kapusta sa už od dávnych čias 
konzumovala na šľachtických 
dvoroch. Šťava z  kyslej kapusty 
najlepšie chutila po ťažkých bo-

joch, ale aj po veľkom hodovaní. 
Stala sa však aj hlavnou potravi-
nou medzi chudobnými – či už 
v  surovom stave alebo kvasená. 
Už starí Slovania poznali jedno-
duché konzervovanie potravín, 
ako bolo údenie, solenie, sušenie 
a kvasenie.

Mnohé oblasti Slovenska boli 
oddávna veľmi chudobné. Den-
ne sa jedli zemiaky, kapusta či 
ovsené placky. Aby kapusta bola 
na stole aj v zimných mesiacoch, 
bolo potrebné ju správne usklad-
niť tak, aby vydržala celú zimu. Za-
čala sa tak éra kvasenej kapusty, 
ktorej príprava začala už na jeseň.

Jej príprava bola veľmi lacná 
a  jednoduchá, preto sa stávala 
jedlom hlavne pre chudobných. 
Staré porekadlo „Od kapusty 
človek tlustý“, malo svoje opod-
statnenie. Kvasená kapusta či už 
v  surovom stave, alebo varená 
na rôzne spôsoby zabezpečovala 
zdroj vitamínov (predovšetkým 
vitamín C) celej rodine počas dl-
hých zimných mesiacov. Naši sta-
rí, ale aj prastarí rodičia nepoznali 
antibiotiká, jedným z  najlepších 
„liekov“ bola práve kyslá kapus-
ta aj so  šťavou. Dokonca aj naši 
národní umelci si dokázali uctiť 
svojich hostí aj dobrou kyslou ka-
pustou. 

Janko Alexy vo svojich spo-
mienkach uvádza, že Jozef Gregor 
Tajovský si získaval priateľov tak, 
že začal variť pre svojich hostí ka-
pustu. Uvaril z nej v pondelok za 
veľký hrniec a  táto zásoba trvala 
do soboty, keď bola najlepšia. 
Postupom času sa z  tradičných 
ľudových jedál vytvorili dokonalé 
národné špeciality. 

Kapustnica bola, je a  bude 
tradičnou slovenskou polievkou. 
Líši sa podľa toho, v akom regió-
ne sa varí a rozlišujeme ju taktiež 
na pôstnu a sviatočnú. Do pôstnej 
na Štedrý večer sa nedáva mäso, 
môže sa zahusťovať napríklad bie-
lymi haluškami, smotanou a  ze-
miakmi. V „luteránskej“ kapustnici 
na Vianoce nájdeme aj mäso. Nie-
kde sa pridáva napríklad údené 
mäso a  klobása. V  kapustnici ne-
môžu chýbať sušené hríby. 

Vo varení kapustnice v  jed-
notlivých regiónoch sú značné 
rozdiely. V  každom kraji, dedine 
a  meste sa varí vianočná kapust-
nica trochu inak. Ale jedno všetky 
regióny spája – kapustnica medzi 
našimi sviatočnými jedlami má 
stále svoju tradíciu, ktorú jed-
notlivé generácie prenášajú už 
niekoľko desaťročí na sviatočný 
vianočný stôl. Nech toto naše kul-
túrne dedičstvo pretrvá ešte veľa 
veľa rokov. Krásne a  požehnané 
vianočné sviatky!

 Erika Cintulová

História kapustnice

Vianočná anketa

Alžbeta Vaverčáková: 1. Umelý, ale páči sa mi hlavne živý – jedlička. Som za ľadovú plochu. 2. Keď som 
bola dieťa, mali sme sa vždy kde korčuľovať, takže to prajem aj mojim vnúčatám - požehnané Vianoce 
prajem.
Sandra Stracheová: 1. Stromček máme už dlhé roky umelý, avšak práve tento rok uvažujeme nad zmenou za živý, už len kvôli tej nádhernej vôni. 2. A ľadovou 

Alžbeta Vaverčáková Sandra Stracheová

1.  Aký stromček máte na Vianoce vy (umelý či živý) a prečo uprednostňujete práve ten?
2. Aký máte názor na verejnú ľadovú plochu, ktorá bude za radnicou už pár dní pred
 Štedrým dňom a bude dostupná tri mesiace?
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Vianoce

Vo vianočnom čísle novín tradične prinášame recepty od známych osobností kežmar-
ského života. Tentoraz prinášame jeden aktuálny a  niekoľko slovenských ľudových 
receptov z roku 1940.

Som presvedčený, že určite stojí za ochutnávku, pretože na Vianoce neponúka tradičnú vianočnú kapustnicu ale inú alterna-
tívu, a to vianočnú hríbovú polievku, ktorá sa v jej rodine varí od detstva.

Poslala nám ho Zuzana Ferenčáková, manželka primátora mesta Kežmarok Jána Ferenčáka a zástupkyňa riaditeľky školy na 
Základnej škole Dr. D. Fischera.

K Vianociam patrí aj tradičná hríbová polievka

RECEPTY Pôstna kapustnica
Postavíme variť kapustu so suše-

nými hríbami, zasmažíme cibuľovou 
zásmažkou a pred podaním pridáme trocha smotany.

Cukríky na stromček plnené jemným
čokoládovým krémom
Nad vriacou vodou šľaháme 4 celé vajcia a 20 dkg vanilkového 

práškového cukru, dokiaľ nezhustne. Potom krém odložíme z ohňa 
a miešame pokiaľ trocha nevychladne. Vtedy pridáme 10 dkg zmäk-
lej čokolády, 10 dkg masla a 15 dkg mletých orechov alebo mandlí. 
Všetko spolu dobre rozmiešame a necháme stuhnúť na chladnom 
mieste, potom urobíme guľky alebo kopčeky, ktoré pomocou styč-
ky namáčame do čokoládovej polevy, pripravenej zo strúhanej čo-
kolády, zriedenej horúcim hustým cukrovým syrupom natoľko, aby 

sme krémovú hmotu mohli do nej namáčať. Cukríky pokladieme 
na misu a sušíme na vzduchu a zabalené do staniolu zavesíme na 
stromček.

Punč z vína
Punče sa podávajú pri slávnostných hostinách, na Štedrý večer ale-

bo na Silvestra.
Na prípravu punča potrebujeme ¾ litra scedeného horúceho 

čaju, do ktorého dáme ¼ kg práškového a niekoľko kúskov kocko-
vého cukru, ktoré potrieme na kôre pomaranča alebo citróna. Čaj 
prikryjeme, aby ostal horúci a aby sa cukor rozpustil. Potom pridá-
me šťavu z 2 citrónov a 2 pomarančov (šťavu scedenú), ½ litra biele-
ho vína, ktoré sme nechali na ohni zohriať, zovrieť však nesmie a ¼ 
litra rumu. Všetko necháme ešte chvíľu na ohni, až sa dobre zohreje 
ale vrieť nesmie. Punč podávame horúci v sklenených pohároch.

Recepty pochádzajú z knihy Slovenská ľudová kuchárka približne z roku 1940.

Do hrnca dáme asi 2 l vody. 
Pridáme sušené hríby, necháme pomaly variť aspoň 2 ho-
diny. Potom ich sitkom vyberie me a necháme odkvapkať. 
Na doske ich na jemnučko nakrájame a vrátime do vody. 
Vodu osolíme, pridáme bobkový list 1-2 ks, čierne korenie 
celé 2 ks a nové korenie 1ks. 
Necháme zovrieť a pomaly varíme aspoň pol hodinu. 
Nakoniec pridáme šľahačkovú smotanu,
v ktorej rozmiešame 2 polievkové lyžice
hladkej múky.
Necháme povariť, aby sa chute spojili
a nakoniec pridáme trošku cukru
a citrónovú šťavu (prípadne ocot).
Dobrú chuť!
 Pavol Humeník
 Foto: archív ZF

Vianočná hríbová polievka 

plochou pred radnicou som nadšená. Myslím, že to je skvelý nápad ako oživiť  „ducha Vianoc” aj v našom 
meste. Bude to mať skvelú atmosféru. Ďakujeme.
Janka Bretzova: 1. My jednoznačne umelý nakoľko manžel pracuje v lese a je nám ľúto vyrúbať živý na 
pár týždňov. 2. Ľadová plocha hlavne pre detičky, aby sa počas prázdnin nenudili. Trochu ožije aj centrum 
mesta. Štedré Vianoce prajeme.
Andrea Kaňová: 1. Ja uprednostňujem živý stromček. Viem, že ich na túto príležitosť pestujú - to je ako 
kvety, takže nejako z toho výčitky nemám. Aj keď je drahší, radšej investujem do živého stromčeka, ktorý mi 
rozvonia celý dom a nedá sa s umelým ani porovnať a nebudeme zbytočne kupovať kopec jedla a koláčov.

2. Jednoznačne sa veľmi teším, mesto cez zimu ožije, pretože tam bude kopec detí a aspoň deti budú mať kde korčuľovať keď už nie je štadión. A ak to bude celé 
3 mesiace - tak môžem povedať  „SUPER”. Redakcia

Janka Bretzova Andrea Kaňová
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Digitálne kino je nielen o filmoch, ale aj 
o tzv. alternatívnom obsahu, a tak si počas 
druhého sviatku vianočného, v sobotu 26. de-
cembra 2015 o 17.00 h, môžete prísť do nášho 
kina Iskra pozrieť záznam baletného predsta-
venia slávneho moskovského Veľkého divadla 
(Boľšoj teatr) Luskáčik.

Toto rozkošné vianočné predstavenie pre 
celú rodinu, rozprávka o dievčatku Maruške a 
jej kúzelnom vianočnom darčeku – luskáčiku 
na orechy, ktorý sa v jej fantázii premení na 
krásneho princa, je symbolom vianočnej at-
mosféry na celom svete.

Balet na motívy rozprávky E. T. A. Hoffman-
na s hudbou známeho skladateľa P. I. Čajkov-
skeho a s choreografiou Juria Grigoroviča 
podľa Mária Petipu je dlhý 2 hodiny a 5 minút, 
vstupné je 6 eur. Online predpredaj lístkov 
náj dete na: www.kino.kezmarok.sk.

 Boris Švirloch

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta
Vydáva Mestský úrad v Kežmarku

kultúra

Ekotopfilm-Envirofilm zavítal prvýkrát aj do kežmarského kina Iskra.
Kino Iskra bolo v  novembri 

hostiteľom filmového festivalu 
o  životnom prostredí a  o  trva-
lo-udržateľnom rozvoji Ekoto-
pfilm-Envirofilm. Festival do-
kumentárnych filmov doteraz 
prebiehal prevažne v krajských 
mestách, v  tomto roku bol 
prvýkrát aj v  okresných mes-
tách. 

„Spoločnou témou je ochra
na životného prostredia. V do
poludňajších hodinách pre
biehal Junior festival, ktorý je 
určený pre žiakov základných 
a stredných škôl. Je dôležité 
vzde lávať deti a mládež, keďže 
ich vieme formovať a vychová
vať,“ povedala Linda Králová, 
členka festivalového tímu.

Počas Junior festivalu videli 
žiaci päť až šesť kratších filmov, 
popoludní bolo pre verejnosť 
pripravených päť dokumentov. 
„Autori sú z celého sveta, sa
mozrejmosťou je aj Slovensko. 
Medzinárodná porota vyberie 
tie najlepšie, víťazné, a tie sú 
následne prezentované v mes
tách v rámci putovného fes
tivalu,“ priblížila výber filmov 

Králová. Okrem filmov bol pre 
žiakov a verejnosť pripravený aj 
sprievodný program o ochrane 
životného prostredia, o  sepa-
rácii odpadu, o  neznečisťovaní 
okolia či o živočíchoch a  rastli-
nách.

Jednou z  častí programu 

bola aj prednáška Dominika Ja-
kuba z iniciatívy Vlk, ktorý nikdy 
nespí. „Organizátori festivalu 
ma pozvali, aby som povedal 
niečo o našej činnosti. Zároveň 
chcem deti inšpirovať k tomu, 
aby aj oni boli zmenou, ktorú 
chcú vidieť vo svete,“ povedal 
Jakub.

Iniciatíva zorganizovať fil-
mový festival aj v  Kežmarku 
vzišla od primátora mesta Jána 
Ferenčáka. „Začiatkom roka 
som sa stretol s riaditeľom fes
tivalu a vysvetlil mi, ako festival 
funguje. Ekotopfilm má svoju 
históriu a svoje meno. Proble

matika životného prostredia je 
vysoko aktuálna, dochádza ku 
zmene klímy, k vyhynutiu niek
torých druhov rastlín či živočí
chov,“ vysvetlil Ferenčák, podľa 
ktorého je dôležité už deťom 
vysvetľovať potrebu ochrany 
životného prostredia.

„Deti sú niekedy vnímavejšie 

než dospelí. Práve z nich môžu 
byť budúci ochrancovia prí
rody, začnú sa k nej možno už 
teraz správať lepšie. Čím skôr 
začneme, tým skôr nás môžu 
prekvapiť a priniesť riešenia,“ 
dodal primátor.

Medzi návštevníkov Junior 
festivalu patrili aj žiaci základ-
nej školy Dr. D. Fichera, ktorá 
sa v  tomto roku zapojila do 
projektu Zelená škola. Podľa 
slov riaditeľky Ivety Slovíkovej 
je veľmi dobré, ak sa deti už od 
mala učia ako sa správať ku ži-
votnému prostrediu.

„Zamerali na vodu. Učíme 
deti, ako šetriť a ako našu príro
du ochraňovať. Deti navštevujú 
prírodu počas hodín biológie či 
technickej výchovy a majú tak 
možnosť spoznávať rastliny či 
živočíchy,“ uviedla Slovíková.

Snahou primátora Jána 
Ferenčáka bude zabezpečiť 
pokračovanie festivalu Ekoto-
pfilm-Envirofilm v  Kežmarku aj 
v ďalších rokoch a tým prispieť 
k  osvete o  dôležitosti ochrany 
životného prostredia. 

 
 Lorant Paugsch
 Foto: autor

Filmový festival o životnom prostredí videli
aj Kežmarčania

Dokumenty Junior filmu sledovala zaplnená sála kina Iskra.

Balet Luskáčik v kine
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Kežmarský okres bol na spomenutej súťaži 
zastúpený, ako jediný okres zo Slovenska až 
štyrmi družstvami, čo je potvrdením dobrej 
práce tunajších učiteľov, ktorí sa venujú civilnej 
ochrane na základných školách. Z  Kežmarku 
boli ocenené dve školy – ZŠ Nižná brána a ZŠ 
dr. Fischera, ktorým sa prednostka okresného 
úradu poďakovala.

„Pred dvomi rokmi sme na škole zavied
li nový predmet Mladý záchranár a ja tento 
predmet učím. A čo sa týka súťaživosti, tak 
deti súťažiť chcú. Majú to v sebe. Je to určite 
motivačný prvok, lebo ich baví ukázať svo
je schopnosti. Hasiť, či v zdravotnej príprave 

i v topografii. Sú to praktické znalosti spojené 
s teoretickými, čo je účelom tejto súťaže, aby 
sa deti naučili pohybovať a zachrániť niekoho, 
aby znalosti zúročili v živote. Držíme sa dvoch 
hesiel: „Urob dobro a dobro sa ti vráti a K zách
rane života buďme vždy pripravení“, povedala 
RNDr. Lívia Joppová, učiteľka ZŠ Nižná brána.

A aké má skúsenosti s vyučovaním civilnej 
ochrany na svojej škole ďalšia zo zástupcov 
ocenených škôl, PaedDr. Želmíra Jurašková, 
PhD., učiteľka Základnej školy na ulici dr. Fis-
chera? „Ja na škole civilnú ochranu zastre
šujem, lebo my spolupracujeme. Niečo učí 
učiteľ Mgr. Michal Babej (Mladý záchranár, 

streľba), topografiu učí Mgr. Inge Cermanová, 
a streľbu učí aj zástupca PaedDr. Ján Mihók. 
Takto v spolupráci deti pripravujeme na ci
vilnú ochranu. Deti sa na túto prípravu veľmi 
tešia a najviac ich baví streľba. Na obidvoch 
školách sa vyučuje predmet od piateho do 
deviateho ročníka a kežmarské základné školy 
dosiahli v tomto smere na súťažiach už viaceré 
úspechy. 

O päť dní neskôr, za účasti zástupcov všet-
kých záchranárskych zložiek, sa 1. decembra 
2015 v priestoroch okresného úradu uskutoč-
nilo vyhodnotenie súťaže Ochranárik očami 
detí. Súťaž, ktorá bola vyhlásená pre materské 
i  základné školy, ako aj pre detské domovy. 
Z kežmarských škôl bola ocenená Soňa Džado-
ňová (1. miesto), Peter Gurka (3.), obaja z MŠ 
Cintorínska. 

„Ďakujem všetkým rodičom, učiteľom a vy
chovávateľom, ktorí vychovávajú deti k tomu, 
aby vedeli čo robiť pri záchrane človeka“, po-
vedala na záver vyhodnotenia súťaže Ochran-
kárik očami detí prednostka Okresného úradu 
Kežmarok Anna Tkáčiková.

 Pavol Humeník
 Foto: autor

školstvo

V dňoch 8. až 11. novembra 2015 sa žiaci 5.A ZŠ Nižná brá-
na Kežmarok zúčastnili festivalu vedy a techniky AMAVET 
2015 v Bratislave.

Festivalu sa naši žiaci zúčastnili nesúťažne, 
prostredníctvom súťaže Pohár vedy, v ktorej sa 
minulý rok v medzinárodnom finále umiest nili 
na prvom mieste vo svojej kategórii. Organi-
zátori súťaže Pohár vedy sa snažia viesť mladú 
generáciu od najútlejšieho veku k  záujmu 
o  fyziku a  ďalšie prírodné vedy, o  ktoré žiaci 
v poslednej dobe nejavia väčší záujem. Súťaž-
né tímy riešia v štyroch kolách zábavné úlohy, 
bádajú nad problémami a  realizujú pokusy. 
Najlepšie tímy postupujú do medzinárodného 
finále, ktoré bude konať v Prahe.

Karin Kovalčíková, Sebastián Šilon, Juraj 
Olekšák a Vladimír Prusák na festivale prezen-

tovali výsledky vlastných bádaní, na ktorých 
pracovali v  minulom školskom roku spolu 
s  ostatnými svojimi spolužiakmi v  čase voľ-
nočasových aktivít. Spomedzi všetkých účast-
níkov boli najmladší, ale napriek tomu vedeli 
svoje bádateľské aktivity erudovane obhájiť.

Účasť na festivale bola pre žiakov veľkým 
prínosom, mali možnosť prehliadnuť si 
takmer 80 súťažných vedátorských projek-
tov z rôznych oblastí vedy a získali tak veľkú 
motiváciu pre svoj osobný rast, budúci rozvoj 
a sebarealizáciu vo vede.

 J. Šišková, ZŠ Nižná brána Kežmarok
 Foto: ZŠNB

Kežmarskí žiaci navštívili festival vedy a techniky

Vyhodnotenie a poďakovanie vybraným učiteľom za prezen-
táciu okresu na súťaži Mladých záchranárov civilnej ochrany, 
ktorí viedli svoje družstvá na Majstrovstvách Slovenska, sa 
uskutočnilo 26. novembra 2015 u prednostky Okresného úra-
du Kežmarok Anny Tkáčikovej.

Úspešná súťaž mladých záchranárov
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Oslavy pokračujú aj v decembri, naplánované sú dve
režisérske návštevy.

Filmový klub Iskra v  Kežmarku pôsobí 
v meste už päť rokov. Boris Švirloch, jeho za-
kladateľ, chcel klub založiť už dlhšie, nikdy 
to však nedotiahol do konca.

„Musím poďakovať môjmu kamarátovi 
Petrovi Beskidovi, ktorý ma do toho, doslo
va, dotlačil. Pracoval v Bratislave, išiel do 

ASFK, pozbieral všetky potrebné materiály, 
dal mi ich a už som vycúvať nemohol. Ďa
kujem mu však za to, že ma prinútil začať,“ 
priblížil začiatky klubu Švirloch.

Klubové filmy sú väčšinou z ponuky Aso-
ciácie slovenských filmových klubov, ktorá 
svoje filmy aj distribuuje. Snažíme sa mať 
pestrú ponuku, vyberáme aj z  víťazných 
filmov z  európskych filmových festivalov. 

Dôraz kladieme aj na slovenskú kinemato-
grafiu, ktorá sa potrebuje trochu postaviť na 
nohy.

 V  súčasnosti sa však ozývajú aj tvorco-
via, ktorí chcú prísť do Kežmarku svoj film 
predstaviť osobne. „Počas pôsobenia klubu 
sme mali takmer 20 návštev slovenských 

či českých režisérov. Inak tomu nebude ani 
v decembri. Začiatkom mesiaca prišla do 
klubu česká režisérka Rozálie Kohoutová, 
ktorá predstavila dokument Jenica a Perla 
o dvoch rómskych dievčatách a rok uzavrie
me 28. decembra, kedy príde režisér Marko 
Škop predstaviť film Eva Nová,“ povedal 
Švirloch.

Narodeninovým hosťom klubu bol však 

slovenský filmový kritik a teoretik Peter Ko-
nečný, ktorý vo svojej prednáške divákom 
predstavil niektoré z najvýznamnejších míľ-
nikov svetovej kinematografie.

„Som veľmi rád, že sa kinu a filmovému 
klubu v Kežmarku darí, pretože práve ta
kéto kiná udržujú dobré filmové vzdelanie 
ľudí na Slovensku. Napríklad v Košiciach 
niekoľko rokov filmový klub nebol, jedna 
celá generácia nevie, čo je to Projekt 100, 
nevedia o artových a klubových filmoch,“ 
povedal Konečný, ktorý však nezabúda na 
to, že každý má svoj vlastný vkus.

„Niekto bude chodiť na komerčné filmy, 
niekto na Kameňáky, niekto zas od filmov 
očakáva niečo viac. Práve im by som chcel 
ukázať, že svet filmu prepája literatúru, ar
chitektúru, hudbu či divadlo a fotografiu. 
Ak to celé spojenie funguje, vytvára veľmi 
silnú emóciu a tým zvyšuje empatiu u ľudí,“ 
uviedol.

Filmový klub úzko spolupracuje s vede-
ním kina Iskra a táto spolupráca prináša svo-
je ovocie. „V  dnešnom modernom kine by 
mali mať priestor komerčné, ale aj vážnejšie, 
umelecké filmy. Filmový klub tu má svoje 
miesto a v kine sa udomácnil. Dúfam, že sa 
bude kinu dariť minimálne tak, ako doteraz,“ 
povedala vedúca kina Iskra Oľga Semanová, 
ku ktorej sa pridal aj Konečný: „Filmovému 
klubu by som zaželal minimálne ďalších 50 
rokov a slovenským filmárom kvalitné filmy. 
Mladí ľudia poznajú predovšetkým filmy, 
ktoré sa premietajú v multiplexoch, ostatné 
sú pre nich veľkou neznámou,“ uzavrel.

Filmový klub Iskra začal v Kežmarku pô-
sobiť 22. novembra 2010 a  má za sebou 
približne 250 premietaní. Prvý večer patril 
režisérovi Woodymu Allenovi a  jeho filmu 
Užívaj si, ako sa len dá.

 Lorant Paugsch
 Foto: autor

Filmový klub oslavoval svoju päťročnicu

Zakladateľ a dramaturg filmového klubu Iskra Boris Švirloch.

Každoročne v novembri sa aj Základná škola Dr. Daniela 
Fischera v Kežmarku aktívne zapája do Európskeho týždňa 
boja proti drogám. 

Podujatia, ktoré škola realizuje na pr-
vom stupni, sú zamerané predovšetkým 
na zdravý životný štýl, ochranu zdravia a 
pohybovú aktivitu. Celý tento týždeň sa 
nesie v duchu netradičného vyučovania. 

„Na hodinách si žiaci pripravujú svie-
že ovocné či zeleninové šaláty a nápoje. 

V rámci výtvarnej výchovy kreatívne využí-
vame stavebnicu LEGO, pracujeme s odpa-
dovým materiálom, navrhujeme plagáty. 
Naši tretiaci a štvrtáci sa celý rok tešia na 
búrlivé turnaje vo vybíjanej. Víťaz sa stá-
va držiteľom putovného pohára. V športe 
nezaostávajú ani mladší prváci a druháci. 

Tí si svoje sily zmerajú v zá-
bavných súťažiach a hrách. 
Každý žiak prvého stupňa bol 
odmenený za snahu a vytrvalosť v 
podobe zdravého ovocia, za ktoré ďakuje-
me Veľkoskladu ovocia a zeleniny v Spiš-
skej Belej“, konštatuje koordinátorka.

A je už dávno overené, že pohyb a súťa-
ženie je najlepšou prevenciou boja proti 
drogám. Koordinátorka PPDZ

 Mgr. I. Šterbáková, 
 Pavol Humeník

Škola proti drogám
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Dňa 19. 11. 2015 sa 
v MŠ Cintorínska konali 
tvorivé dielne s lektor-
kou Aničkou Imrichovou. 
Rodičia sa naučili základy 
pletenia z novinového 
papiera. Touto technikou 
si vyrobili adventné ven-
ce a svietniky.

 MŠ Cintorínska

Adventné vence si vyrobili rodičia

Hippokrates, 400 r. p. Kristom: „Človek sa rodí zdravý a všet-
ky choroby do neho vstupujú s jedlom!“
Z výroku tohto gréckeho lekára, ktorý pôsobil v období asi 
400 rokov pred Kristom môžeme usúdiť, akým významným 
faktorom pre zdravý život človeka bolo stravovanie a strava. 

Zdravý životný štýl a strava tvoria 40% z 
najdôležitejších vecí, ktoré určujú zdravot-
ný stav človeka a celej populácie (životné 
prostredie - 40 %, genetika - 1 %, životný 
štýl a stravovanie - 40 % a zdravotná sta-
rostlivosť - 19 %). „Dôležitým prvkom, 
ktorý určite ovplyvňuje zdravý životný štýl 
a stravovanie nás všetkých je a bude škol
ské stravovanie, lebo každý z nás chodil do 
materskej školy, základnej školy alebo na 
„strednú.“

V tomto roku je to 70 rokov ako školské 
stavovanie začalo pôsobiť na Slovensku. 
Prvé formy školského stravovania môže-
me datovať do obdobia po 2. svetovej 
vojne. Prvým stravovaním boli už v roku 
1949 mliečne desiaty - 2 dl mlieka, koc-
ka margarínu, chlieb alebo rožok. Okolo 
roku 1950 začínajú fungovať prvé školské 
vývarovne. V roku 1953 dochádza k in-
štitucionalizácii školského stravovania aj 
v právnom systéme.

Základnou myšlienkou školského stra-
vovania je Racionálnou výživou za zdra-
vý rozvoj detí a mládeže, výchova ku 
správnym hygienickým a spoločenským 
návykom.

Školské stravovanie
v Kežmarku
Počiatky školského stravovania v Kež-

marku prešli tiež svojím vývojom. Určite 
si starší Kežmarčania pamätajú na taštičky 
zavesené na krku s pripravenou desiatou, 
ako s nimi kráčali do svojej školy. Takto sa 

stravovali, kým sa v školách nezačali ot-
várať prvé školské vývarovne a nakoniec 
školské jedálne.

V súčasnosti sa mesto Kežmarok ako 
zriaďovateľ základných a materských škôl 
môže popýšiť školským stravovaním, ktoré 
má rok čo rok vyššiu úroveň. Vďaka usmer-
neniam metodičky pre školské stravova-
nie sú zamestnanci v školských jedálňach 
kvalitnými a profesionálnymi odborníkmi. 
Dnes je každá vedúca školskej jedálne le-
kárkou, hygieničkou, pedagógom a rodi-
čom svojich stravníkov. Vie, čo im chutí, 
čo majú radi a naopak, čo vôbec nechcú. 
Nech by sa každá mamička snažila akokoľ-
vek, nepodarí sa jej zostaviť jedálny lístok 
pre svoje dieťa tak, aby jedlá v ňom obsa-
hovali všetky výživové a energetické dáv-
ky potrebné pre zdravý vývoj dieťaťa.

Za postupnú modernizáciu a moder-
né technológie musíme poďakovať ria-
diteľom kežmarských škôl a poslancom 
nášho mesta. Vďaka nim sú školské kuchy-
ne vybavené najnovšími konvektomatmi, 
v ktorých sa pripravuje racionálna strava 
a inými modernými strojmi, bez ktorých si 
prácu v kuchyni v dnešnej dobe nevieme 
ani predstaviť.

V tomto školskom roku je na kežmar-
ských základných školách zapísaných 
spolu 1 670 detí, z toho sa v školskej jedál-
ni stravuje 1 132 detí, čo je 68 %. V mat-
erských školách je zapísaných 342 detí 
a stravujú sa všetky. Niektoré deti žijú v 
rodinách, kde sú finančné príjmy nízke a 

rodičia im stravu nemôžu zaplatiť. Na tieto 
deti myslí štát vo svojich sociálnych pro-
gramoch, a ak dieťa spĺňa podmienky priz-
nania hmotnej núdze, štát mu prispieva na 
stravu 90% hodnoty stravného lístka.

Zisťujem, že: Pribúdajú nám deti, ktoré 
majú rôzne ochorenia a ich diagnózy si 
pri liečbe vyžadujú aj zmenu stravovania. 
Týmto deťom je umožnené osobitné stra
vovanie. Rodičia im prinášajú vlastnú stra
vu, nakoľko v našich školských jedálňach 
nemáme zavedené diétne stravovanie.

Budúcnosť ukáže, aký bude trend na-
rastania „diétnych“ detí a ktorá školská je-
dáleň v Kežmarku sa podujme na varenie 
diétnej stravy. 

Cieľom je vychovať
zdravú generáciu
Školské jedálne sú „živý organizmus“. 

Počas uplynulých 70 rokov sa práca 
v školských jedálňach výrazne zmenila - 
zmodernizovala. Zamestnanci školských 
jedálni sú odborne školení profesionáli, 
ktorí denne pripravujú deťom stravu na 
základe noriem jedál zostavených podľa 
najnovších vedeckých poznatkov, preto si 
vážme týchto ľudí. Školské jedálne sa stali 
súčasťou výchovno-edukačného proce-
su. Cieľom je vychovať zdravú generáciu, 
bojovať proti nadváhe a obezite a bojovať 
proti alkoholizmu, fajčeniu a drogám. Je 
potrebné bojovať aj proti zlým stravova-
cím návykom.

Dieťa je ako mladá rastlinka. My chce-
me vypestovať veľký zdravý strom, ktorý 
bude dávať dobré a chutné ovocie. Čo 
ho o strave a potravinách, a hlavne aké je 
to dôležité pre neho, naučíme teraz, to si 
odnesie do budúceho života. Iba zdravý a 
vychovaný človek je prospešný sám sebe i 
celej spoločnosti, v ktorej žije.

 
 PhDr. Jana Duľová
 vedúca školskej jedálne
 pri MŠ  Možiarska, 

 Kežmarok

Sedemdesiat rokov školského stravovania
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Po úvodnom stretnutí koordinátorov projektu s názvom Kunst, 
Zukunft in Europa zu gestalten (Umenie vytvoriť budúcnosť 
v  Európe), ktoré sa konalo v  septembri tohto roku v Ober-
schule Oelsnitz v Nemecku, sa mohli začať nadväzovať osobné 
kontakty v rámci prvého stretnutia žiakov a učiteľov. 

V  týždni od 8. 11. do 14. 11. 2015 sme 
na pôde našej školy mohli privítať 6 žiakov 
a 2 učiteľov z každej partnerskej školy (Ober-
schule Oelsnitz, Europaschule Wien, Neue Mu-
sikmittelschule Abtenau a Zespol szkol Nr.4 
Krzewslawice). Naši žiaci spolu s ich rodičmi sr-
dečne privítali zahraničných žiakov a učiteľov 
na vlakovej stanici. 

Úvodný strach na oboch stranách z  ko-
munikačných ťažkostí sa rýchlo rozplynul. 
Pre hostí sme pripravili pestrý program. Popri 
účasti na vyučovaní, tvorbe informačného 

materiálu k integrovanému vyučovaniu, eTwi-
nnig školeniu a príprave bufetu zostalo dosta-
tok času na športové aktivity, výlety a vzájom-
né spoznávanie sa. 

Projektový týždeň začal  predstavovaním 
zúčastnených škôl prostredníctvom priprave-
ných prezentácií, žiaci si zahrali hry, pri ktorých 
sa navzájom postupne spoznávali a svoje ve-
domosti o EÚ si prevetrali v Európskom kvíze. 
Súťažili v zmiešaných skupinách a víťazi získali 
odmenu. Následne sa všetci žiaci pokúsili po-
mocou schém vysvetliť, čo znamená integrá-
cia v  školskom prostredí. Žiaci aj učitelia sa 
zúčastnili aj na vyučovacích hodinách geo-
grafie, fyziky, anglického jazyka, matematiky, 
chémie, hudobnej výchovy a svetu práce. 

Konal sa aj workshop na tému „Využitie 
TwinSpace pri komunikácii v projekte“. Každý 
účastník obdržal certifikát. 

Kultúrnym vyvrcholením týždňa boli dva 

celodenné výlety – do Levoče a Spišskej Novej 
Vsi. V Levoči sme mali možnosť prezrieť si sta-
robylú radnicu a dom majstra Pavla, v Spišskej 
Novej Vsi sme zdolali najvyššiu kostolnú vežu 
na Slovensku, odkiaľ bol nádherný výhľad na 
mesto a Vysoké Tatry a v Galérii umelcov Spiša 
sme si prezreli diela autorov, ktorí majú blízky 
vzťah k  regiónu Spiš. Druhý výlet bol do Be-
lianskej kvapľovej jaskyne a  na hrad v  Starej 
Ľubovni. 

V  posledný projektový deň predstavila p. 
Eichler a žiačka z  Oelsnitzu všetkým prítom-
ným spôsob práce žiackej firmy Tea-Time-AG 
a spoločne so žiakmi z ostatných škôl pripravili 
pre všetkých bufet, na ktorom sme si pochut-
nali. V  rámci prvého mládežníckeho parla-
mentu sa žiaci vyjadrovali k aktivitám projek-
tového týždňa a mali možnosť navrhnúť, ako 
by mali vyzerať ďalšie stretnutia. 

S nezabudnuteľnými zážitkami ako aj adre-
sami hostiteľských rodín sa vydali zahraniční 
žiaci a učitelia na cestu domov. Sľúbili sme si, 
že zostaneme v kontakte prostredníctvom in-
ternetu (TwinSpace, Dropbox, Facebook). Už 
teraz prebiehajú prípravy na budúce stretnu-
tie, ktoré sa bude konať v marci vo Viedni. 

 Ivana Belejkaničová
 koordinátorka projektu Erasmus+
 Foto: archív školy

Projekt ERASMUS + na ZŠ Grundschule v Kežmarku

Stredná umelecká škola v Kežmarku sa snaží obohatiť štúdi-
um žiakov o praktické skúsenosti aj mimo školy. A práve 
vďaka tejto snahe mali jej žiaci v októbri možnosť absolvo-
vať 3-týždňovú stáž aj na Cypre v rámci projektu ERASMUS+ 
financovaného z fondov EU. 

Ubytovaní boli v študentskom dome 
v malebnej dedinke Pano Lefkara, kde sa 
konali aj niektoré z aktivít pobytu. Žiaci vy-
tvorili nádherné mozaiky, výrobky z hliny- 
vázičky, misky, zakončenia plotu v podobe 
hláv, nástenné maľby, lefkaritiky- cyperské 
výšivky, ale vyrábali i drobnosti v podobe 
šperkov z kože či hodvábnych kokónov, 
zreštaurovali stoličky, na ktorých sa nau-
čili zhotovovať tradičný cyperský výplet, 
vyrezávali čelá na nábytok z borovicového 
dreva, vyrábali tradičné oplotenie.

Samozrejme ich pobyt nebol len o práci. 
Mali možnosť vidieť veľa krásnych zákutí a 
pamiatok na Cypre. Navštívili archeologic-

ké nálezisko z obdobia antiky na mieste 
starodávneho mesta Kourion s kúpeľmi, 
divadlom a Afroditiným chrámom, nádher-
ný kláštor Machaira v horách, mešitu Hala 
Sultan pri soľnom jazere pri Larnake i ďal-
šie mešity a početné pravoslávne chrámy, 
múzeá, ale i hlavné mesto Nikóziu, mestá 
Limassol, Larnaku, mestečná Kornos, Kato 
Drys, pobrežie s prístavmi a plážami... 
A keďže počasie bolo prívetivé, hoci bol už 
október, niekoľkokrát sa i okúpali v mori. 

Obohatením bolo aj stretnutie žiakov so 
slovenskou ambasádorkou na Cypre Oksa-
nou Tomovou, ktorá vysoko vyzdvihla prá-
ce žiakov zhotovené počas stáže, rovnako 

ako lektori a koordinátor stáže na Cypre 
Martin Clark. Všetci chválili žiakov ako jed-
ných z najlepších, s akými doteraz praco-
vali. A na konci pobytu si žiaci slávnostne 
prevzali certifikáty Europas Mobility z rúk 
Martina Clarka. 

Špecifikom v  strave bola škorica, a to 
takmer v každom pokrme, na čo my nie 
sme zvyknutí, takže je pochopiteľné, že sa 
už všetci nevedeli dočkať mamkiných rez-
ňov. 

 Mgr. Zlatica Svitanová
 Foto: archív SUŠ

Žiaci kežmarskej Strednej umeleckej školy boli
na odbornej stáži na Cypre

20



história

1860 – bola založená v  Kežmarku mechanická pradiareň 
a tkáčovňa ľanu. Bola to prvá priemyselná ľanárska továreň na 
území Slovenska a patrila medzi najstaršie textilné továrne.
1865 - nadstavalo sa druhé poschodie lýcea, čím budova na-
dobudla dnešnú podobu. 
1865 – uskutočnila sa v Kežmarku, a zrejme aj na Spiši, prvá 
výstava kvetov - udeľovali sa aj ceny, excelovala kežmarská 
rodina Wildburg, ktorá kedysi bývala na dnešnej Ulici Dr. 
Alexandra č. 2 a pri dome mala aj záhradu.
1865 – 1870 – študoval v Kežmarku Pavol Országh Hviezdo-
slav (1849 - 1921), najväčší slovenský básnik. 
1870 – mal vzniknúť Kežmarský poľovnícky spolok - Jagd-
gesellschaft - Késmárki Vadász – társulat, ale podľa údajov 
z Karpathen-Post r. 1880 vznikol r. 1875, ba dokonca sme sa 
stretli aj s r. 1750. No už r. 1839 tu bol Lovecký ochranný spo-
lok - miestna skupina Kežmarok. Poľovnícky spolok sa spomí-
na už 1869. R. 1870 bol jeho predsedom Ferdinand Cserépy. 
Faktom je, že poľovnícky spolok existuje dodnes. 
1875 – sa narodil v Oberschützen Otto Bruckner, organizátor 
dievčenského školstva v Kežmarku, kde aj r. 1965 umrel. 
1880 – vznik odbornej umeleckej tkáčskej školy – prvej svoj-
ho druhu v Uhorsku – zanikla r. 1935 pre nezáujem o štúdium.
1880 – vznikol Kežmarský rybársky spolok.
1880 – vznikla tlačiareň Pavla Sautera (1840 - 1908). 
1880 – 12. februára sa narodil v Kežmarku Ernest Bethlenfal-
vy, prírodovedec ( 1955). 
1885 – podnikateľ Wein založil spoločnosť pod názvom Karol 
Wein a spol, ktorá podstatne rozšírila a zmodernizovala malú 
tkáčovňu, premiestnenú zo Starej Ľubovne r. 1884. Z tohoto 
podniku vznikol po r. 1945 Tatraľan. 
1885 – vznikol Kežmarský spevácky spolok.
1885 – narodil sa v Kežmarku Alfréd Grosz (1973), pedagóg, 
športovec, historik, hasič, znalec Vysokých Tatier. 
1895 26. október – uskutočnil sa prvý civilný sobáš na radnici 
v Kežmarku, uzavreli ho stolár Fridrich Viliam Skupin a Mária 
Kulhomerová, potom mali cirkevnú svadbu v rímskokatolíc-
kom kostole. 
1895 – vznik dievčenskej meštianskej ev. a. v. školy, nachádza-
la sa v budove dnešnej hotelovej akadémie. 
1895 – vznikla parná píla. 
1900 – vznikla Spišská slobodomurárska lóža s  pobočkou 
v Kežmarku - jej sídlo bolo v dome na Hlavnom námestí č. 86.
1900 – vznikol Katolícky čitateľský kruh v budove na Starom 
trhu.
1900 – postavená nová kanalizácia v Kežmarku.
1910 – podľa sčítania obyvateľstva bolo v Kežmarku celkove 
7 367 ľudí, z toho 1 606 Slovákov, 3 242 Nemcov, 1 314 Maďa-
rov, 1 050 Židov. 
1920  máj – v Kežmarku obnovili Spišský spevácky spolok – 
Zipser Sängerbund, ktorý začal organizovať Spišské spevácke 
slávnosti, konali sa do čias II. svetovej vojny.
1920 – 6. marec – 15. máj – vychádzali slovenské noviny Kež-
marčan, potom boli premenované na Hlas Tatier, posledné 
číslo vyšlo 10. júla 1920. Slovenská inteligencia v Kežmarku 
ešte nemala zázemie. 
1920 – 26. október – neopatrným zachádzaním zváračov, 
ktorí pracovali na streche kostola, zhorela celá kupola nového 
kostola, pretože mala drevený krov. Po oprave dostala betó-
nové krytie.
1930 – Kežmarok navštívil prezident ČSR Tomáš G. Masaryk 
(1850 – 1937). V  rámci manévrov na východnom Slovensku 
navštívil dňa 5. septembra 1930 s francúzskym maršalom 
Franchetom d´Esperey aj Kežmarok a okolie. 
1930  – 16. január – nemocnica sa presťahovala z hradu do 
novej budovy na Huncovskej ulici v bývalom hoteli Meese, pri 
ktorom existoval nádherný park (zvyšky sa zachovali dodnes) 
a v polovici 19. stor. stál nablízku pivovar. V 19. stor. bola ne-
mocnica v budove hradu i v jeho prístavbe, kým sa konečne 
nepresťahovala do novej budovy.
1940 – v Kežmarku žilo 1 525 Židov, čo bol najvyšší počet 
v histórii ich komunity. Predpokladáme, že kvôli bezpečnosti 

sa tu začali sústreďovať aj z blízkeho okolia, keďže ich prena-
sledovanie začalo vznikom I. Slovenskej republiky r. 1939.
1940 – v júni boli zasadené lipy na Hlinkovom námestí (dneš-
né Hlavné námestie), vyrúbané boli r. 1962. Vznikol aj park 
pred radnicou. 
1945 – 27. január – oslobodenie Kežmarku; 10. máj – znovuo-
tvorenie železničnej trate Poprad – Podolínec. Podľa sčítania 
ľudu Kežmarok mal len 5 469 
obyvateľov, z toho bolo 4 784 
Slovákov, 161 Nemcov, 180 
Maďarov, 95 Židov, 119 Če-
chov, 61 Rusov atď. 
1950 – v Kežmarku začal vy-
chádzať týždenník Nová de-
dina, ktorý sa r. 1959 preme-
noval na Kežmarské noviny. 
Zanikli so zrušením okresu 
r. 1960.
1950 – vyhlásenie Kežmar-
ku za mestskú pamiatkovú 
rezerváciu (MPR). Za MPR 
bolo vyhlásené historické 
jadro Kežmarku spolu s Ban-
skou Štiavnicou, Bardejovom, 
Kremnicou, Levočou, Pre-
šovom, Spišskou Kapitulou 
a Spišskou Sobotou. Momen-
tálne je na Slovensku 18 MPR.
1950 – 1960 – existencia Pe-
dagogickej školy v Kežmarku, 
kde sa vzdelávali budúci uči-
telia národných škôl.
1960 – odobratie štatútu 
okresného sídla - Kežmarok 
sa stal obyčajným mestom a 

"
vďaka" strate okresu prišiel 

o mnoho. Stal sa súčasťou 
okresu Poprad. Okresným 
mestom sa Kežmarok znovu 
stal r. 1996.
1970 – otvorilo sa kúpalisko 
v Kežmarku, teplú vodu dodá-
val podnik Tatraľan. Po r. 1989 
a po zdecimovaní výroby Tat-
raľanu kúpalisko zaniklo.

1985 – drevený artikulárny kostol a lýceum boli uznesením 
vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 54 zo dňa 15. mar-
ca 1985 podľa § 3 zákona SNR č. 7/1958 Zb. SNR o kultúrnych 
pamiatkach vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.
1990 – vznik Karpatskonemeckého spolku na Slovensku. 
 
 Nora Baráthová

Kežmarské výročia v roku 2015 vo faktoch
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Filmový klub Iskra v Kežmarku uzavrie v pondelok 28. decembra 
o 19.00 h rok 2015 projekciou nového slovenského hraného fil-
mu Eva Nová, v ktorom žiari jedna z najlepších domácich herečiek 
v histórii Emília Vášáryová. 

Príbeh ženy bojujúcej o syna, 
ktorého pred rokmi opustila kvôli 
kariére, v kine Iskra uvedie režisér 
a scenárista Marko Škop osobne. 

Eva Nová (hrá ju Emília Vášáryo-
vá) kedysi patrila medzi známych 
hercov socialistickej kinemato-
grafie. Na protialkoholickom lieče-
ní ju terapeuticky naformátovali, 
že život má zmysel, ale treba si 
usporia dať veci do poriadku. Vracia 
sa do svojho malého bytu so sta-
rým plagátom, ktorý jej pripomína 
časy najväčšej slávy. Narýchlo upra-
ce neporiadok a hneď vycestuje za 
rodinou.

Eva navštívi svojho syna, žijú-
ceho v malom meste, kam ho ešte 
ako dieťa odložila na výchovu k ro-
dičom, pretože jej exmanžel, filmo-

vý režisér, si ho nechcel osvojiť. Syn 
Ďoďo (Milan Ondrík) a jej staršia 
chorá sestra Maňka (Žofia Martišo-
vá) ju odmietajú. Ďoďo ostro vypo-
klonkuje Evu z domu. Jeho matkou 
je Maňka, Ďoďo má svoju rodinu, 
manželku Helenu (Anikó Vargová), 
deti a Eva k nim nepatrí. Stalo sa 
z nej hovno. Jediné, na čo bola dob-
rá, sú prachy, a ani tie už neposiela.

„Snažil som sa o ponor do in
timity rodiny. Verím, že napriek 
všetkým chybám nám ľuďom vždy 
ostáva možnosť objatia, akokoľvek 
nemotorného. Lebo len láska – te
raz bez zbytočného sentimentu – 
nás dokáže naozaj očistiť,“ hovorí 
režisér filmu Marko Škop a jeho 
slová dopĺňa posledná veta zo sy
nopsy filmu: „Každý si vraj zaslúži 
druhú šancu. Otázka je, či niekedy 
už nie je neskoro...“

Snímka ešte pred oficiálnou 
slovenskou premiérou odštarto-
vala svoju púť po medzinárodných 
festivaloch, na ktorých púta pozor-
nosť nielen divákov, ale aj filmo-
vých kritikov. Viac informácií o fil-
me nájdete na internetovej stránke 
www.artileria.sk.

Vstupné na premietanie s účas-
ťou režiséra je 3,50 €, držitelia 
platných klubových preukazov 
zaplatia 2 €. Lístky si môžete kúpiť 
v predpredaji online na www.kino.

kezmarok.sk alebo pred premieta-
ním v pokladni kina. Film je mládeži 
prístupný od 12 rokov.

MARKO ŠKOP
Narodil sa v roku 1974 v Prešo-

ve. Absolvoval žurnalistiku na Filo-
zofickej fakulte UK (1996) a doku-
mentárnu tvorbu na VŠMU (2001). 
Medzi jeho najznámejšie filmy 
patria Slávnosť osamelej palmy 
(2005), Iné svety (2006), či Osad-
né (2009). V roku 2013 režíroval 
18 dielov chorvátskeho televízne-
ho seriálu In Treatment (Na terapiji). 
V roku 2015 uviedol do kín svoj 
prvý hraný film Eva Nová.

 
 Boris Švirloch

Režisér Marko Škop predstaví Evu Novú,
ktorú bravúrne zahrala Milka Vášáryová

Potrebujete sa zbaviť starých kníh?

Prineste ich k nám!
Kežmarská informačná agentúra (KIA)

Hl. námestie 46, 06001 Kežmarok,
052/449 21 35 info@kezmarok.sk, 

www.kezmarok.sk

Výherca vstupeniek do kina Iskra
Správna odpoveď z čísla 22/2015 
znie: Ach, ani sa ma nepýtaj! Dva 

lístky do kina Iskra vyhrala
Daniela Danielčáková, Kežmarok
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inzercia, spomienky

KÚPA
Kúpim starožitnosti, sklo, porcelán, striebro, 
keramiku, sošky, obrazy, hodiny, hracie stroje, 
šable, bodáky, nemecké vojnové veci, kroje, 
bačovské a kováčske veci, knihy a iné starožit-
nosti a pozostalosti.  Tel.: 0903 439 092 a 0918 
038 408. P-1/15
Kúpim obrazy od maliara K. Šovánku. Ozvite 
sa. Tel.: 0915 751 532. P-2/15

PREDAJ
Predám palivové drevo, mäkké aj tvrdé. 
Tel.: 0903 394 080. P-16/15
Výhodne predám fiškálnu registračnú po-
kladnicu Euro – 200TE/TX + zásuvku CD – 840 
+ Jodo – čítačka ele. žurnálu, používaná 1 
a pol roka. Cena dohodou. Informácie na tel.: 
0908 260 422.
Predám nové liahne na vajíčka 70 eur, kliet-
ky pre prepelice, šklbačky peria, omračováky 
na malú hydinu, viac na www.123nakup.eu. 
Tel. 0907 181 800. M-22/11/15
Predám stavebný pozemok 630 m2. Cena do-
hodou. Tel.: 0905 688 580 – volať po 19.00.
Dám do prenájmu jednoizbový byt, zariadený, 
v  rodinnom dome. Tel.: 0905 688 580 – volať 
po 19.00.
Predám interiérové dvere a  jedny vchodové 
s kukátkom. Cena dohodou.
Tel.: 0949 325 386.
Predám garáž na ulici M. Lániyho s  montáž-
nou jamou (pivnicou) a predpripravenou elek-
trickou sieťou a  s  úložným priestorom. Cena 
dohodou. Tel.: 0949 325 386.

MOTO
Dám do prenájmu dvojgaráž na hornom Juhu. 
Tel.: 0902 123 801.
Dám do prenájmu garáž v centre mesta. Cena 
a dĺžka nájmu dohodou. Tel.: 0904 922 884.

ZAMESTNANIE
Hotel SOREA Ľubovňa v  Ľubovnianskych 
kúpeľoch príjme do trvalého pracovného po-
meru kuchára a  pomocnú silu (aj manželský 

pár). S možnosťou ubytovania v  zamestna-
neckom byte. S  nástupom od 15. 12. 2015. 
Žiadosti s pripojeným životopisom zasielajte 
e-mailom na:  mzdylbn@sorea.sk,  prípadne 
info na tel. č.: 052/432 17 57 alebo osobne. 
M-9/11/15
Prijmeme pracovníka/čku na ČS Shell v Kež-
marku  (vnútorná obsluha - pokladňa). Info 
na tel.: 0915 083 623. Životopisy posielať na 
csshellkk@azet.sk.

BYTY, DOMY
Predám jednoizbový prízemný byt v  pôvod-
nom stave v  Kežmarku na sídlisku Sever. 
Tel.: 0910 319 880, 0904 585 935.
Ponúkame na prenájom kancelárske prie-
story o podlahovej ploche 17 m2, vrátane 
zariadenia, na 1. poschodí administratívnej 
budovy na ul. Baštová 16, v Kežmarku (vedľa 
katastra), počnúc dňom 1. 1. 2016. Info na tel.: 
052/4523957.
Predám jednoizbový prízemný byt v pôvod-
nom stave v Kežmarku na sídlisku Sever. 
Tel.: 0910 319 880, 0904 585 935.
Predám pozemok vhodný na výstavbu v obci 
Hradisko, okres Kežmarok. Výmera 498 m2. 
Volať po 14.00 hod. Tel. 0948 277 711. P-36/15

INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, korčule, nože – ke-
ramické, do mlynčekov na mäso. Opravujem 
bicykle, kočíky, kolesá a iné. Tel.: 0905 434 153, 
www.imsport.net. P-34/15
Matka s dcérou hľadajú podnájom do 220 eur. 
Tel. 0949 600 276.

Pozvite Kežmarčanov na ples!
Ak organizujete v  januári ples 

a  chcete pozvať aj Kežmarčanov, re-
dakcia ponúka priestor na takéto 
pozvánky v  januárovom čísle nášho 
mesačníka.

Pozvánku na ples potrebujeme 
mať najneskôr do konca kalendárneho 
roka 2015, aby bola zverejnená v janu-
árovom čísle nášho periodika.

 Redakcia

Dňa 15. decembra 
2015 uplynie 10 rokov, keď 
nás opustil človek s veľkým 
srdcom, športovec a milov-
ník prírody Július ŠTERBÁK.

Narodil sa 7. marca 
1933 v Kežmarku. Vyučil sa za automechanika. 
Od roku 1951 pracoval v Tatraľane, neskôr v Ta-
transkom podniku, na roľníckom družstve, v au-
toservise a nakoniec v podniku Pozemné stavby 
v Poprade. Bol aj poslancom mestského zastu-
piteľstva.

Od roku 1953 bol členom kežmarského 
poľovníckeho zväzu. Miloval prírodu a  každú 
zver čo videl, nebral na mušku. Bol členom 
lesnej stráže a  traduje sa historka, že si sám 
odplašil jeleňa, pretože: „Nemohol som zabiť 
takú krásu...“

Bol známym kežmarským športovcom. 
Miloval futbal, bol ale aj lyžiarom, mal záľubu 
v motorizme, kde bol i strieborný na majstrov-
stvách republiky.

V roku 1954 bol pri zrode tanečného súbo-
ru Magura, ako tanečník. A  hlavne bol veľmi 

dobrý kamarát. 
Svojou poctivou prácou a  životnou filo-

zofiou si získal srdcia a  rešpekt Kežmarčanov, 
preto pri príležitosti 10. výročia jeho úmrtia si 
tohto významného človeka a dobrého človeka 
pripomíname.

Dňa 2. januára 2016 uplynie 25 rokov od 
úmrtia manžela, otca, 
dedka, Ing. Jozefa Vese
lého. Priatelia, ktorí ste ho 
poznali, venujte mu krátku 
spomienku.

Dňa 15. decembra 
2015 si pripomenieme 4. 
výročie smrti našej drahej 
mamy, babky, prababky 
Márie Vojtankovej.

Očiam si odišla, v  srd-
ciach si zostala. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú 

spomienku. S láskou spomína smútiaca rodina.
Dňa 4. januára 2016 

uplynie 5 rokov od rozlúčky 
s naším drahým MUDr. Ka-
rolom Navrátilom.

S láskou spomína ro-
dina.

Riadková inzercia

Spomienky
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Takto môžeme nazvať 47. novembrový 
týždeň, ktorý bol vyhlásený za Európsky 
týždeň boja proti drogám.

V  tomto týždni žila celá 
škola 16. ročníkom akcie Dve-
re telocvične dokorán a  zdra-
vý životný štýl. Športovanie, 
ovocné, zeleninové, mliečne 
a  iné rôznorodé dni vnikli do 
výuky na všetkých predme-
toch počas celého týždňa. 

Na 1. stupni v každom roční-
ku prebiehali aktivity, v súlade 
s učebnými plánmi, formou in-
tegrovaného vyučovania, kde 
sa slovo ZDRAVIE skloňuje vo 
všetkých pádoch. Žiaci donie-
sli do školy športové pomôcky 
(prilby, chrániče, rukavice...) – 
prezentovali svoj šport na mini 
nástenke, ktorú zhotovili pod 
heslom Môj športový vzor.

Na 2. stupni prebiehali kaž-

dý deň v týždni poobede súťa-
že o  najšportovejšiu triedu 
pod názvom Dvere telocvične 
dokorán. Žiačky a žiaci súťažili 
vo vybíjanej, prehadzovanej, 
volejbale, minifutbale a  bas-
ketbale. 

Hlavnou myšlienkou zásad 
súťaženia v  rámci Fair play je 
snaha a vôľa konať čestne, 
slušne a  poctivo. Prajeme si, 
aby vás táto myšlienka milé 
deti, sprevádzala každý deň 
a na každom kroku.

 
PaedDr. Želmíra Jurašková, 

 PhD., 
 ZŠ Dr. D. Fischera,
 Kežmarok
 Foto: archív ZŠ

Dvere telocvične
boli otvorené dokorán

V dňoch 3. až 6. decembra 
sa v poľskom meste Katovi-
ce uskutočnil medzinárodný 
basketbalový turnaj kade-
tov. Turnaja sa zúčastnil, na 
pozvanie organizátorov, aj 
Basketbalový klub MŠK Kež-
marok.

Kežmarčania odohrali až 
šesť zápasov. Celkovo skončili 
na 13. mieste.

Tréner družstva Kežmarku 
Jozef Juhász: „Na turnaj sme 
išli s cieľom odohrať kvalitné 
duely proti tímom z Poľska. 
Všetky zápasy mali 
svoju silu a mňa 
osobne teší, že 
sme sa v tejto ťaž-
kej konkurencii ne-
stratili, pretože tur-
naj oproti ostatnej 
edícii nabral veľmi 
na kvalite. Chlapci 
zabojovali a do-

kázali nakoniec vybojovať aj 
dve víťazstvá.“

Výsledky:
La Basket Varšava – BK 

MŠK Kežmarok 78 : 38 (34 : 
24), Kežmarok – Čenstocho-
va 54 : 60 (23 : 28), Kežma-
rok – Krakov 33 : 83 (25 : 25), 
Sieradz – Kežmarok 64 : 37 
(37:17), Kežmarok – Olkus 
65 : 20 (41 : 2), Kežmarok – Ka-
tovice 40 : 32 (20 : 22).

 Pavol Humeník
 Foto: archív BK MŠK 

 Kežmarok

Mesto Kežmarok od 22. decembra 2015 bude prevádzko
vať ľadovú plochu, ktorá bude vedľa malého pódia pri radnici.

Plocha bude v prenájme a jej rozmery budú 12 x 7 metrov. 
Korčuľovať na nej sa môžeme až do 20. marca 2016.

Novú ľadovú plochu v centre mesta určite uvítajú najmä 
mladí Kežmarčania, pre ktorých je táto aktivita vedenia mesta 
predovšetkým určená.

 Pavol Humeník

Kežmarskí basketbalisti 
reprezentovali v Poľsku

Na Vianoce sa budeme 
pri radnici korčuľovať
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Naší úspešní reprezentanti 
Matej Madeja   - Lenka Šepeľová 
si vytancovali na týchto maj-
strovstvách v štandardných tan-
coch (ŠTT) finálové 4. miesto a 
v  latinsko-amerických tancoch 
(LAT) 2. miesto. Najväčším úspe-
chom na podujatí bolo ich prvé 
miesto v 10-tich tancoch. Srdeč-
ne blahoželáme!

Dňa 21. 11. 2015 reprezen-
tovali naši Juniori I.D. na bodo-
vacej súťaži Optima Dance Cup 
v Košiciach. Na ich tretej bodo-
vacej súťaži si vytancovali: v ŠTT 
semifinálové 10. miesto, v LAT 9. 
miesto Jakub Solár - Nina Podo-
linská, 13. miesto ŠTT - 14. miesto 
LAT Sebastián Marek - Laura 
Pittnerová, 14. miesto ŠTT - 13. 

miesto LAT Samuel Žabka - Inés 
Bilinová, 16. miesto v ŠTT i LAT 
Sebastián Horváth - Nina Bilá. 

Aj keď si juniori ešte nevy-
tancovali finálové umiestnenia, 
už pri tretej bodovacej súťaži 
je viditeľný ich tanečný rast. 
Srdečne blahoželáme a prajeme 
veľa chuti do ďalších tréningov. 

Deti a juniori sa predstavia 

v  programe v rámci Kežmar-
ského vianočného trhu, a  to 
17. 12. 2015. Juniori sa pred-
stavia aj 10. 12. 2015 pri otvo-
rení 135. výročia založenia SOŠ 
v Kežmarku a Vianočnej akadé-
mie na ZŠ Nižná brána v Kežmar-
ku. 

Členovia TŠC TEMPO MŠK 
Kežmarok a ich tréneri žela-
jú všetkým ľudom dobrej vôle 
veľa zdravia, štastia a stretnutí 
v roku 2016.  

 Gertrúda Scholtzová 
 Foto: archív tšc

šport

Dňa 17. 11.  2015 sa konali v Bratislave Akademické majstrovstvá 
Slovenska pre rok 2015 pod názvom Dance for life - Kalich filozofov.

Víťazstvo tanečníkov

V roku 2015 sa klub MŠK Goral gym Kežmarok zúčastnil na množ-
stve boxerských podujatí.

Jednou z najväčších priorít klu-
bu bola účasť na amatérskej lige 
Youngblood, kde naši športovci 
zápasili pod pravidlami thajského 
boxu a získavali najviac skúsenos-
tí v zápasoch s domácimi či zahra-
ničnými súpermi. 

Celkovo sa naši bojovníci zú-
častnili na všetkých siedmich 
kolách ligy, kde zaznamenali vý-
borné výsledky. Kežmarský Go-
ral gym reprezentovalo na lige 
v  tomto roku 8 bojovníkov, ktorí 
po absolvovaní množstva ťažkých 
tréningov hájili farby nášho klubu. 
Tvrdá príprava sa prejavila na kva-
litných výkonoch a veľakrát pri-
niesla odmenu v podobe cenných 
víťazstiev. 

Medzi najúspešnejších repre-

zentantov Kežmarku patril Boris 
Zavadský, ktorý sa v tabuľkách 
ligy umiestnil na 1.mieste v  ka-
tegórii do 63,5 kg a  Ľubica Pota-
niecová, ktorá v kategórii žien do 

67 kg obsadila taktiež 1. miesto. 
Ďalej sa v  kategórii do 86 kg na 
2. mieste umiestnil náš Jozef Kolo-
dzej. Všetci traja dňa 26.12. 2015, 
vďaka svojim vynikajúcim umiest-

neniam, zabojujú o  titul majstra 
Slovenska v Thajskom boxe.

Klub Goral gym sa v  posled-
nom roku dostal do povedomia 
nielen slovenskej, ale aj zahranič-
nej boxerskej spoločnosti. Prišlo 
množstvo pozvánok na rôzne pre-
stížne galavečery bojových špor-
tov, kde z  najprestížnejších mô-
žeme spomenúť, napr. Diamond 
fight night v Liptovskom Mikuláši, 
Hanuman cup v  Bratislave či Ma-
kowski Fightig championship vo 
Waršave.

V profesionálnom boxe sa náš 
klub ukázal a úspešne reprezento-
val aj v zahraničí, kde sme v tom-
to roku boxovali na prestížnych 
galách v  Talianskom Ríme, v  Bel-
gickom Gente či na známom ga-
lavečeri Second coming v Írskom 
Dubline.

 Jozef Kušmirek
 Foto: archív Goral gym

Úspešný rok Goral gymu
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Tri víťazné zápasy v posledných troch kolách jesennej čas-
ti v  Slovenskej hokejbalovej extralige seniorov posunuli 
kežmarské mužstvo na piate miesto tabuľky.

MŠK Mimisolar Kežmarok
– D.C.S.I. Diaková 4 : 3 (2 : 2, 1 : 1, 1 : 0)
Góly: Pisarčík (B. Kromka, Oravec), Ora-

vec (Havíra), Majer (Lipták, P. Kromka), Ora-
vec (Havíra, Majer) – Kohút, Ličko, Cerjan

Kežmarok – ŠK 98 Pruské
5:0 kontumačne

Súper nepricestoval na zápas.

HBK PROTEF Považská Bystrica
– Kežmarok 3:4 po samostatných
nájazdoch (1 : 1, 1 : 2, 1 : 0 – 0 : 0, 0 : 1)
Góly: Čerňan, Kocian, Demáček – B. 

Kromka (Pisarčík, Havíra), Bednár (Pisarčík, 
Havíra), Oravec (Pisarčík, Kundľa), Havíra

1. Nitra  15 56 : 19 39
2. Skalica  15  60 : 24  38
3. Vrútky  15  49 : 47  26
4. Ružinov  15  57 : 46  25
5. KEŽMAROK  15  49 : 51  24
6. Svidník  15  54 : 46  23
7. Martin  15  34 : 44  23
8. Jokerit  15  51 : 52  22
9. Pruské  15  44 : 53  17
10. LG Bratislava  15  38 : 41  16
11. Pov. Bystrica  15  33 : 59  12
12. Diaková  15  29 : 72  5

 Pavol Humeník

Hokejbalisti prezimujú na piatom mieste

VP UKF Nitra – KV MŠK Oktan
Kežmarok 2 : 3 (19, 19, -24, -17, -12)
Najlepšie bodujúce hráčky Kežmarku: 

Zátrochová 13, Labudová 12, Harčárová 10. 

Kežmarok – TJ Slávia TU
Zvolen 3 : 0 (16, 21, 17)

Najlepšie bodujúce hráčky Kežmarku: 
Labudová 10, Dragašeková 10, Zátrochová 
10..

1. BVK Bratislava – Kežmarok 3 : 0
(22, 22, 26)
Najlepšie bodujúce hráčky Kežmarku: 

Zátrochová 13, Jakušová 10, Labudová 10.

KV MŠK Oktan Kežmarok
– SVK DDK-LED Senica 3 : 0 (19, 16, 21)
Najlepšie bodujúce hráčky Kežmarku: 

Dragašeková 16, Kaplanová, Labudová, Šu-
rabová 7.

KV MŠK Oktan Kežmarok
– VTC Pezinok 3 : 0 (20, 16, 18)
Najlepšie bodujúce hráčky Kežmarku: 

Dragašeková 12, Labudová 10, Becková 10. 
 Pavol Humeník

Súťaže sa zúčastnilo 21 klubov a 258 
súťažiacich. Z MŠK Karate klub Kežmarok 
do Košíc vycestovalo 8 súťažiacich. Získali 
štyri prvé a tri druhé miesta.

Výsledky: 2. Samuel Liška - kata st. žia-
ci, 1. Andrea Troppová - kata st. žiačky zač. 
(12 - 13), 2. Dajana Drugáčová - dievčatá 

zač. -30 kg (8 - 9), 1. Róbert Maniak - st. žia-
ci zač. +50 kg (12 - 13), 2. Andrea Troppová 
- st. žiačky zač. +45 kg (12 - 13), 1. Samuel 
Liška - st. žiaci zač. -45 kg (12 - 13), 1. An-
drej Pitoňák - ml. žiaci zač. +40 kg (10 - 11).

 Mgr. Jaroslav Božoň, tréner
 Foto: autor

Volejbalistky patria k špičke

Úspechy karatistov

Ceny lyžiarskych strediskách v okolí Kežmarku

Ďalšími zápasmi pokračovala extraliga žien v najvyššej vo-
lejbalovej súťaži na Slovensku. Kežmarčanky sú v tabuľke 
druhé.

Dňa 29. 11. 2015 sa v Košiciach konala súťaž v karate, 2. kolo 
žiackej ligy VÚKABU 2015.

Pre milovníkov lyžovania prináša 
redakcia porovnanie cien v hlavných 
lyžiarskych strediskách v blízkosti 
Kežmarku, ktoré budú platné počas 
hlavnej lyžiarskej sezóny. Tá začne 
oficiálne od 23. decembra 2015.

Cena celodenného lístka Dospelý Dieťa Junior/Senior začiatok hlavnej sezóny
Vysoké Tatry - Skalnaté Pleso 33,00 € 24,00 € 27,00 € od 23.12.2015
Vysoké Tatry - Štrbské Pleso 33,00 € 24,00 € 27,00 € od 23.12.2015
Jezersko - Bachledova dolina 25,00 € 25,00 € 22,00 € od 25.12.2015
Ždiar - Strednica 15,00 € 12,00 € 12,00 € od 22.12.2015
Jasná 38,00 € 27,00 € 31,00 € od 23.12.2015
Levočská dolina 18,00 € 15,00 €  - nonstop
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inzercia

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Keď jazdíte v bezpečnom aute s oceňovaným dizajnom a s modernými technológiami, žiadne počasie vám 
neskazí deň. Vyberte si z jedinečných modelov ŠKODA Rapid, Rapid Spaceback, Octavia, Yeti alebo si zvoľte 
Auto roka 2015, model ŠKODA Fabia. Navyše ku každému z modelov vám pribalíme štvorročnú záruku a zimné 
kolesá s diskami ako darček. Je jedno, ktorý model si vyberiete, s najlepším Financovaním na jednotku ho 
získate mesačne len za 1 % z jeho ceny! Zastavte sa u vášho najbližšieho predajcu ŠKODA ešte dnes.
www.skoda-auto.sk

Vaše obľúbené
modely do každého

počasia

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia, Rapid, Octavia: 3,4 – 6,7 l/100 km, 88 – 156 g/km. Ilustračné foto.

www.autonova.sk
Tel.: 052/4513 109
skoda.predaj@autonova.sk

AUTONOVA,s.r.o.
Priemyselný areál
Východ 3406
058 01 Poprad
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Sväté omše a liturgie počas sviatkov
ŠTEDRÝ VEČER 24.12.2015

Bazilika sv. Kríža 06.00 16.00 24.00
Kláštor Redemptoristiek 07.00 23.20 24.00
Nový evanjelický kostol 17.00

Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky 09.00 22.00
1. sviatok vianočný 25.12.2015

Bazilika sv. Kríža 06.00 08.00 október.30 14.30* 16.00 18.30
Kláštor Redemptoristiek 08.30 09.00
Nový evanjelický kostol 09.00

Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky 08.00**
* o 14.30 bude jasličková pobožnosť

2. sviatok vianočný 26.12.2015
Bazilika sv. Kríža 06.00 08.00 10.00 16.00 18.30

Kláštor Redemptoristiek 08.30 09.00 17.30
Nový evanjelický kostol 09.00

Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky 08.00**
Silvester 31.12.2015

Bazilika sv. Kríža 06.00 16.00
Kláštor Redemptoristiek 08.00 22.30 23.15
Nový evanjelický kostol 17.00

Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky 08.00**
Nový rok 1.1.2016

Bazilika sv. Kríža 06.00 08.00 október.30 15.00 16.00 18.30
Kláštor Redemptoristiek 08.30 09.00 17.30
Nový evanjelický kostol 09.00

Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky 09.00**
Zjavenie Pána 6.1.2016

Bazilika sv. Kríža 06.00 08.00 10.00 16.00 18.30
Kláštor Redemptoristiek 08.30 09.00 17.30
Nový evanjelický kostol 09.00

Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky 09.00**
** odporúčame overiť na www.theotokos.sk




