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GREETINGS

Pozývame Vás na výstavu z medzinárodného

Peter SMIK
Peter KRÚPA
Eugeniusz MOLSKI
Eva KONČEKOVÁ
Gabriela KORNAJOVÁ
Alexey SHEBOLDAEV
Olga KARPACHEVA
Jozef SRNA

12. február – 3. marec 2016

CERAMICS I
tvorivého pobytu umelcov

Vernisáž výstavy 11. február (štvrtok) o 16.00

Po - Pia od 9.00 - 12.00 a od 13.00 - 17.00 
Barónka, Hlavné námestie 46, Kežmarok

ANNOGALLERY

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta
Vydáva Mestský úrad v Kežmarku

inzercia, kultúraFEBRUÁR 2016

text: Peter Pavlac, dramaturgia: Martin Gazdík, scéna 
a kostýmy: Pavol Andraško, hudobné aranžmány a 
naštudovanie: Marek Pastírik, Šimon Švidraň, pohybová 
spolupráca: Lívia Zábavíková, réžia: Anton Šulík

účinkujú: Barbora Švidraňová, Veronika Strapková a. h., 
Kristína Sihelská, Michal Režný, Matúš Kvietik, Branislav 
Bačo, Boris Zachar, Erika Havasiová, Patrícia Hanuliaková 
a. h.,  Oľhová a. h., Katarína Baránková a. h.,
Martina Vyšinská a. h.

HANA 
(Hommage à Hana Hegerová)

Pôvodná slovenská divadelná hra s piesňami, ktoré svojím očarujúcim podaním 
preslávila Hana Hegerová.

1.3.2016 o 19.00 hod
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok
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spravodajstvo

Vážení čitatelia,
 

začali sme nový 
rok 2016 a  chcem 
Vám popriať, aby 
sa splnili Vaše že-
lania, s ktorými ste 
doňho vstupovali. 

Verím, že prežijeme mnoho pek-
ných okamihov, pred nami sú však 
aj výzvy, ktoré chceme naplniť. 
Chceme, aby sa naše mesto stalo 
trošku lepším miestom pre život 
nás všetkých.

Jedným z ľudí, ktorí výrazne zlep-
šili život ľudí na celom svete, bol 
Kežmarčan doktor Vojtech Alexan-
der, priekopník röntgenológie. Prá-
ve v týchto dňoch si pripomíname 
sté výročie úmrtia tohto velikána. 
Musíme obdivovať jeho aktivitu vo 
verejnom živote, ale hlavne jeho 
neúnavnosť vo výskumoch a poku-
soch na poli zdravotníctva, kde ho 
neodradili ani čiastkové neúspechy. 
Okrem toho bol hlboko ľudský, so-
ciálne cítiaci „lekár chudobných“, 
ale aj človek, ktorý dokázal poéziou 
vyjadriť svoje vnútro.

Odhalenie busty, odborná le-
kárska konferencia a  sprievodné 
podujatia majú v nás všetkých, ale 
predovšetkým u mladej generácie, 
vzbudiť hrdosť na tohto rodáka 
a lásku k nášmu mestu.

 
 M. Perignáth

 viceprimátor

Akčný plán pre okres Kežmarok 
je dokončený

KEŽMAROK (8. január 2016) – Mesto 
Kežmarok spoločne s odborníkmi z minis-
terstiev, z radov podnikateľov a predstavi-
teľov škôl či samospráv ukončilo prípravu 
Akčného plánu pre okres Kežmarok, ktorý 
bude ďalej posunutý na pripomienkovanie 
a na následné schválenie vládou Sloven-
skej republiky.

„Chceme, aby tento súbor opatrení uro-
bil z nášho regiónu a okresu atraktívne 
miesto pre ľudí. V prvom rade im musíme 
dať prácu a tým ich motivovať k tomu, aby 
neodchádzali do iných miest. V dokumente 
sú zahrnuté konkrétne subjekty, mestá či 
projekty, vieme, koľko by mali stáť, kto by 
mal byť za ne zodpovedný,“ povedal primá-
tor mesta Kežmarok Ján Ferenčák. 

Skupina, ktorá akčný plán tvorila, do 
neho zahrnula takmer 170 projektov od 
rôznych subjektov. Tie boli následne roz-
pracované a zadelené do jednotlivých 
programov. Prvotnou úlohou akčného plá-
nu je zabezpečiť v okrese nové pracovné 
miesta a tým zvýšiť jeho atraktivitu, eko-
nomický rast či využívať miestne kapacity.

„Akčný plán môže naštartovať celý re-

gión. Každý rok sa bude vyhodnocovať a 
aktualizovať podľa potrieb a podľa toho, 
v akej miere sú opatrenia úspešné. Pre-
šovský samosprávny kraj má za úlohu 
predovšetkým rozvoj školstva,“ priblížil 
dokument Štefan Bieľak, podpredseda 
Prešovského samosprávneho kraja a do-
dal, že jedným z bodov plánu je aj vytvo-
renie študentského mestečka v Kežmarku.

Projekty akčného plánu by mali byť 
financované zo štátneho rozpočtu, roz-
počtu mesta Kežmarok či z operačných 
programov. 

Akčný plán bude vypracovaný pre kaž-
dý z 12 okresov, ktorých nezamestnanosť 
presahuje 1,6-násobok priemernej neza-
mestnanosti na Slovensku. Nezamestna-
nosť sa v okrese Kežmarok dlhodobo po-
hybuje nad hranicou 20 percent, na konci 
mesiaca november predstavovala miera 
nezamestnanosti v okrese 24,12 percenta. 
Priemerná nezamestnanosť na Slovensku 
bola v rovnakom období na hranici 11 per-
cent. 

 
 Lorant Paugch

Dokument na podporu okresu bude schvaľovať vláda na 
svojom februárovom výjazdovom zasadnutí.
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Kultúrno-spoločenský mesačník mesta
Vydáva Mestský úrad v Kežmarku

spravodajstvoFEBRUÁR 2016

 Volebný program primátora 
Kežmarku Jána Ferenčáka tvorí 
sedem oblastí. Prvé tri sú zame
rané na občana, podporu kultúry, 
športu a na riešenie nezamestna
nosti. V ďalších bodoch chce zlep
šiť dopravu, parkovanie, výstav
bu a čistotu mesta. Vo volebnom 
programe je zahrnutá starostli
vosť o chorých a starých občanov, 
ako aj ochrana občanov. Podrobný 
odpočet volebného programu po 
prvom roku vo funkcii urobil pri
mátor na tlačovej besede v stredu 
(13. 1. 2016).

 „Ministerstvo životného prostre-
dia postavilo v  bývalom vojenskom 
priestore dva poldre z  vlastnej roz-
počtovej kapitoly. Konečné riešenie 
to nie je, ale ak príde prívalová vlna, 
máme vďaka poldrom viac času, kto-
rý sme pred tým nemali a vieme sa 
včas pripraviť,“ poukázal primátor na 
prioritu minulého roku, ktorou bola 
bezpečnosť občanov a  ich majet-
ku v  súvislosti s  protipovodňovými 
opatreniami. K  vyššej bezpečnosti 
v kežmarských uliciach by mal pri-
spieť aj rozšírený kamerový systém 
mestskej polície, pešie hliadky a cyk-
lohliadky polície v meste. 

V  oblasti Otvorené a  spolupra-
cujúce mesto to boli zmeny úrad-
ných hodín, ktoré ho približujú k ob-
čanom a  partnerom. Mestský úrad 
a  ním riadené mestské organizácie 
zrušili nestránkové dni a  občanom 
sú k dispozícii bez obedňajšej pre-
stávky. „Začali sme komunikovať na 
portáli Odkaz pre starostu a spoluprá-
cu sme rozšírili so spoločnosťou, ktorá 
prevádzkuje City monitor, cez ktorý 
môže každý občan Kežmarku posielať 
podnety, pripomienky a odkazy, ktoré 
riešime okamžite. Rovnako sme zriadili 
aj oficiálnu stránku mesta aj na face-
booku,“ vysvetlil. K lepšej informova-
nosti občanov o tom, čo mesto robí 
a ako funguje prispeli mestská tele-
vízia a Kežmarské noviny, ktoré sú 
od konca roka bezplatným médiom, 
distribuovaným do každej domác-
nosti. Pre zlepšenie kontaktu občana 
s úradmi bola presťahovaná matrika, 
kontrolórka mesta a  stavebný úrad 
mesta. Súčasne sa vytvorilo integro-
vané obslužné miesto, kde občania 
môžu získať výpisy z  katastra, regis-

tra trestov, listy vlastníctva a  ďalšie 
dokumenty na jednom mieste. 

Do tejto oblasti patrí aj spoluprá-
ca s  inými spišskými mestami, zá-
stupcov ktorých primátor Ferenčák 
pozval do Kežmarku začiatkom roka. 
V štvrťročných intervaloch sa primá-
tori stretávajú vždy v  inom meste 
a  usilujú sa nielen vzájomne infor-
movať, ale aj zosúladiť jednotlivé 
aktivity a projekty tak, aby sa rozvíjal 
celý Spiš. V  súvislosti s  otvoreným 
a spolupracujúcim mestom primátor 
v roku 2015 vyzdvihol dve návštevy 
prezidenta republiky, troch minis-
trov vlády a dvoch veľvyslancov. 
„Francúzsky veľvyslanec odovzdal 
ďalšiemu nášmu občanovi francúz-
ske štátne vyznamenanie. Mať troch 
rytierov na také malé mesto je veľmi 
významné,“ povedal Ferenčák a  pri-
pomenul i  prvé stretnutie „rytierov“, 
nositeľov francúzskych vyznamenaní 
v Kežmarku.Rovnako významná bola 
i  návšteva nositeľa Nobelovej ceny 
za chémiu J. M. Lehna.

Primátor venoval pozornosť aj 
partnerským mestám, s  ktorými 
Kežmarok spolupracuje. Úzke kon-
takty má s Novým Targom, s ktorým 
pripravujú spoločné projekty, ale aj 
s  Weilburgom a ďalšími. Mesto tiež 
pripravilo Deň otvorených dverí na 
mestskom úrade, ktorého sa zúčast-
nili deti z materských a žiaci zo zák-
ladných škôl. 

„Počas uplynulého roka sa vynovil 
scenár festivalu Európskeho ľudového 
remesla, ktorý je druhým najväčším 
festivalom na Slovensku a  zúčastnilo 
sa ho viac ako 40 tisíc návštevníkov,“ 
konštatoval Ferenčák a  vyzdvihol aj 
fakt, že prvýkrát sa v Kežmarku usku-
točnil filmový festival so zameraním 
na prírodu s názvom Ekotopfilm En-
virofilm. Novinkou boli Netradičné 
vianočné trhy s bohatým kultúrnym 
programom, ktoré tento rok trvali 
päť dní. Cieľom týchto zmien bolo 
pritiahnuť viac obyvateľov a turistov 
do mesta.

V hodnotení volebného progra-
mu sa primátor nevyhol ani nedo-
končenému zimnému štadiónu, 
na dokončenie ktorého potrebujú 
približne 2 mil. eur. Prínosom bolo 
vybudovanie tartanovej dráhy pri ZŠ 
Nižná brána a multifunkčné ihrisko 

pri ZŠ Dr. Daniela Fischera. Rovnako v 
meste zaviedli nový systém využitia 
mestských športovísk pre verejnosť. 
K úspešným investičným projektom 
primátor zaradil aj vybudovanie 
troch cyklotrás. 

„Koncom roka finišoval projekt ve-
rejného osvetlenia, kedy sa vymenilo 
približne 360 led svietidiel na hlavných 
dopravných ťahoch. Termín ukončenia 
projektu bol stanovený na koniec roka, 
výmenu sme dokončili 30. decembra 
a mesto ročne ušetrí do 20 tisíc Eur,“ 
povedal primátor a  dodal, že tieto 
peniaze opäť môžu použiť na iné ak-
tivity a rozvoj mesta.

V  ďalšej časti hodnotenia sa Ján 
Ferenčák venoval zamestnanosti. 
Vyzdvihol  investora, ktorý minulého 
roku vytvoril do 150 nových pracov-
ných miest a  plánuje ďalšie rozšíre-
nie výroby. V  Kežmarku sa podarilo 
udržať aj firmu, ktorá priamo v mes-
te vytvorila 500 nových pracovných 
miest, čím sa  v  okrese Kežmarok 
stala najväčšou spoločnosťou, ktorá 
má cez 700 zamestnancov. Primátor 
informoval o rokovaniach s  ďalšími 
domácimi i zahraničnými spoločnos-
ťami, ktoré by mohli svoje aktivity 
rozvíjať v priemyselnom parku. „Naj-
väčším zamestnávateľom v Kežmarku 
je ale mesto a jeho organizácie, v kto-
rých pracuje okolo 900 ľudí. Momen-
tálne spolupracujeme s úradom práce 
a  približne 50 ľudia majú možnosť si 
privyrobiť v  rámci aktivačných prác,“ 
spresnil Ferenčák.

Mesto vyšlo v  ústrety deťom 
do 6 rokov a seniorom, pre ktorých 
mestskú hromadnú dopravu zabez-
pečilo zdarma, zriadilo aj bezplatný 
školský autobus a pribudli nové za-
stávky pri školách. „Mojím zámerom 
je uviesť do prevádzky aj druhý školský 
autobus a  zabezpečiť pre všetky deti 
do 14 rokov prepravu zdarma,“ pre-
zradil plány do budúcnosti primátor. 
Minulého roku spustili v  centre tiež 
nový parkovací systém a  vytvorili 
300 miest na parkovanie. Ako uvie-
dol primátor, v  tejto aktivite budú 
pokračovať so zámerom vybudovať 
záchytné parkoviská.

„Za jeden z najväčších investičných 
projektov v oblasti kultúry považujem 
rekonštrukciu mestskej knižnice, kde 
nám hrozila pomerne veľká finančná 

strata. Neúspešný proces rekonštruk-
cie sa nám podarilo zvrátiť, 500 tisíc 
Eur ostalo v rozpočte a  sú určené na 
dokončenie zimného štadióna,“ uvie-
dol primátor. 

V kežmarskom  zariadení pre se-
niorov a v Zariadení opatrovateľskej 
služby sa podarilo vymeniť polovicu 
postelí za polohovateľné a pripravo-
vaná je rekonštrukcia celej budovy.

V  decembri minulého roku, 
v spolupráci so Spišskou charitou 
a  Maltézskymi rytiermi, rozdávalo 
mesto polievku pre bezdomovcov. 
Prvýkrát bol zabezpečený obed po-
čas vianočných prázdnin pre deti zo 
sociálne slabších rodín. V tejto aktivi-
te mesto plánuje pokračovať aj v ďal-
ších rokoch.

Plány na rok 2016
„Zámerom mesta je po desiatke 

rokov obnoviť prevádzku mest-
ského kúpaliska, ktoré by malo byť 
nízkorozpočtové s nízkym vstupným 
tak, aby bolo dostupné pre nášho 
občana aj z  finančného hľadiska,“ 
uviedol Ján Ferenčák.

Predpokladom využitia areálu 
bývalých kasární je zriadenie štu-
dentského kampusu. Podľa návrhu 
Akčného plánu, v ktorom je študent-
ský kampus zakomponovaný, by sa 
tu mali presťahovať stredné školy. 
Týmto spôsobom by sa vytvorilo 
akési študentské mestečko.

Do ďalšieho obdobia si primátor 
prenáša niekoľko rokov neriešené 
pálčivé témy, akými sú obnovenie 
a  spustenie prevádzky zimného 
štadióna a urovnanie sporov z  mi-
nulosti s obcou Ľubica. Podľa vyjad-
renia primátora so susednou Ľubi-
cou je mesto otvorené komunikácii 
a pripravené na dohodu.

Prioritou Jána Ferenčáka v tomto 
roku je začatie obnovy infraštruktú-
ry v  meste, digitalizácia a  prechod 
na optický internet mestského úra-
du a jeho organizácií, ako aj podpo-
ra zamestnanosti. Nové pracovné 
miesta by mala priniesť realizácia 
pripravovaného Akčného plánu pre 
okres Kežmarok.  

 (red)

Rok 2015 vo funkcii primátora
Prioritou bola bezpečnosť občanov
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Mestu Kežmarok sa podarilo v  závere 
minulého roka do úspešného konca do-
tiahnuť projekt Modernizácia verejného 
osvetlenia v  meste Kežmarok, ktorý bol 
podporený Európskou úniou.

„Osvetlenie sme menili predovšetkým 
na hlavnom ťahu cez Kežmarok a na ďal-
ších uliciach. Vymenili sme tie svietidlá, 
ktoré mali najväčšiu spotrebu elektrickej 
energie. Tie nové majú oproti pôvodným 
iba 20 percentnú spotrebu energie,“ pove-
dal primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák.

Celkovo mesto vymenilo 369 svietidiel, 
pričom v meste ich je približne 1 600. Vypí-

sanú súťaž vyhrala spoločnosť zo Švédska, 
ktorá je podľa primátorových slov jednou 
z najlepších v Európe.

„Máme garantovanú záruku 10 rokov 
na svietidlo, čiže v prípade poruchy nám 
ho počas tejto doby hneď vymenia,“ priblížil 
primátor a dodal, že vďaka novým svetlám 
bude na uliciach lepšia viditeľnosť a, samo-
zrejme, zvýšená bezpečnosť chodcov a vo-
dičov. 

Verejné osvetlenie bolo zmodernizova-
né na uliciach Levočská, Bardejovská, Dr. 
Alexandra, Jakuba Kraya, Južná, Kamenná 
baňa, Kuzmányho, Lanškrounská, Martina 

Lányiho, Michalská, Nad traťou, Pod traťou, 
Nižná brána, Obrancov mieru, Starý trh, To-
porcerova, Trhovište a Hradská. 

Celkové náklady na projekt Modernizá-
cia verejného osvetlenia v  meste Kežma-
rok boli vyčíslené na takmer 250-tisíc Eur, 
pričom mesto Kežmarok sa na projekte 
spolupodieľalo financovaním vo výške pia-
tich percent. Predpokladaná ročná úspora 
nákladov na elektrickú energiu by mala byť 
približne 20-tisíc Eur. 

 Lorant Paugsch

spravodajstvo

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.

Milí priaznivci a podporovatelia kultúry a 
histórie. 

Rok 2015 bol pre nás rokom plným vý-
ziev a očakávaní. Začiatkom roka sme si 
v Bratislave prevzali ocenenie Naj kultúrne 
zariadenie cestovného ruchu v Prešovskom 
kraji za rok 2014. Táto cena pre nás zname-
nala okrem pocty aj veľký záväzok skvalit-
ňovať naše služby a udržať si Vašu priazeň. 
Naša snaha sa odrazila v rôznorodej ponu-
ke akcií, podujatí, koncertov a výstav počas 
celého roka. Popri náročných projektových 
aktivitách sme začali s rekonštrukciou a 
modernizáciou niektorých expozícií na hra-
de a renováciou priestorov výstavnej siene. 

Pripravili sme tradičné populárne poduja-
tia ako Veľkonočné tvorivé dielne, Otvore-
nie letnej turistickej sezóny, Noc na hrade, 
divadelné predstavenia Ženský vtip, Krvavé 
dejiny, Sviatok kultúry a vzájomnosti, Letný 
festival divadelnej klasiky, premietania fil-
mov na nádvorí hradu, Halloween, Vianoč-
né tvorivé dielne a mnohé iné. Okrem nich 
sme však našu ponuku rozšírili o novinky, 
akými boli Nočné prehliadky hradu či mi-
moriadne úspešná výstava Tradičný život 
v 50. a 60. rokoch 20. storočia. Stúpajúca 
návštevnosť našich objektov a úspešnosť 
akcií je výsledkom aj Vašej podpory, za 
ktorú sme Vám nesmierne vďační. Naším 

záväzkom je aj naďalej pokračovať v tom-
to trende a prinášať Vám ďalšie atraktívne 
produkty a služby.

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám 
prejavili v tomto roku.

 Mgr. Erika Cintulová 
 riaditeľka múzea v Kežmarku 

Poďakovanie

Nové osvetlenie zvýši bezpečnosť
na cestách
Vďaka projektu mohlo mesto vymeniť 
takmer štvrtinu svietidiel v meste
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Mesto Kežmarok si dôstojne pripomína 100. výročie úmrtia 
svojho rodáka a  dlhoročného mestského lekára Dr. Bélu Ale-
xandra, priekopníka röntgenológie v  Uhorsku. Vďaka projektu 
mesta a  vydavateľstvu „Jadro“ pred 10 rokmi vyšla publikácia 
„ Dr. Alexander, kežmarský velikán a jeho poézia“, s nákladom 600 
výtlačkov. Zo zisku z predaja tejto knihy sa osadili pamätné tabule 
Dr. Alexandrovi na budove kežmarskej nemocnice, SOŠ Garbiar-
ska 1, J. Tschörnerovi na Starom trhu a revitalizovalo sa hrobové 
miesto rodiny Dr. Alexandra na Starom cintoríne. Vďaka patrí aj 
kežmarskému maliarovi Pavlovi Čaplovičovi, ktorý daroval Hote-
lovej akadémii O. B. a SOŠ Garbiarska 1 dva veľkoplošné obrazy 
tohto významného velikána svetovej vedy. Múzeum v Kežmarku 
zriadilo hodnotnú expozíciu zo života a diela Dr. Alexandra. Diva-
dielko Schola Humanitatis vykonalo spolu so Spišským dejepis-

ným spolkom Levoča celý rad rôznych náučných a  osvetových 
aktivít na spopularizovanie Alexandrovho mena. Mudr. J. Grohola 
podporil tvorbu dokumentárneho filmu Kežmarskej televízie o ži-
vote Dr. Alexandra. Z príležitosti okrúhleho výročia životnej etapy 
nášho významného rodáka vďaka kežmarským lekárom, najmä 
predsedovi Spolku kežmarských lekárov Dr. Alexandra Mudr. Pet-
rovi Slovíkovi, vedeckému sekretárovi Mudr. P. Markovi, Mudr. A. 
Sekanovej, PhDr N. Baráthovej, ale aj ďalším, sa mesto Kežmarok 
rozhodlo finančne podporiť zhotovenie a osadenie busty Dr. Ale-
xandra na „Stene školy národov a konfesií“ ev. lýcea od Mgr. art 
Ladislava Galku,  obnovenie revitalizácie hrobového miesta rodi-
ny Dr. Alexandra a organizáciu medzinárodnej vedeckej lekárskej 
konferencie v hoteli Hviezdoslav, s voľnou účasťou občanov mes-
ta dňa 4. 2. 2016. Na tejto konferencii zároveň prebehne inaugu-
rácia reedície spomenutej knihy, ktorá by tentokrát najmä vďaka 
sponzorovaniu Mudr. Petra Slovíka, Jaroslava Šlebodu a  ďalších 
mala uspokojiť záujemcov. Tiež sa uvedú do života príležitostné 
obálky, pohľadnice s príležitostnou pečiatkou. Vo výročný   deň 
úmrtia Dr. Alexandra bola 15.1.2016 odslúžená za Dr. Alexandra 
v Bazilike sv. Kríža zádušná sv. omša. Veríme, že jeho pamiatku si 
budú vedieť uctiť aj ďalšie generácie Kežmarčanov.

 M. Choma

Dr. Alexander po 100 rokoch
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Horolezci ocenili Kežmarčana

Mesto Kežmarok v  marci 2015 zaslalo 
podnet na ministerstvo životného prostre-
dia s otázkou či výstavba čerpacej stanice 
pohonných hmôt bude mať zásadný vplyv 
na životné prostredie, obytné prostredie 
a bezpečnosť občanov, nakoľko tieto oba-
vy mali aj obyvatelia blízkeho okolia.

Ministerstvo životného prostredia Slo-
venskej republiky nakoniec rozhodlo, že 
podnet nepodlieha spomínanému posu-

dzovaniu. V  rozhodnutí sa, okrem iného, 
píše, že  „čerpacie stanice pohonných hmôt 
obdobného rozsahu sú bežnou súčasťou 
obytnej zástavby a v konaní neboli zistené 
žiadne mimoriadne okolnosti, kvôli kto-
rým by bolo potrebné navrhovanú čerpa-
ciu stanicu posudzovať podľa zákona“.

Podľa Evy Kelbelovej, vedúcej Oddele-
nia územného plánu, životného prostredia 
a stavebného poriadku na mestskom úra-

de v Kežmarku, to pre mesto znamená, že 
už neexistuje prekážka pre vydanie územ-
ného rozhodnutia pre umiestnenie stavby.

Celá stavba by mala zahŕňať kiosk, dve 
kontajnerové čerpacie stanice a  ďalšie 
potrebné technológie. Celková plocha by 
mala predstavovať 308 metrov štvorco-
vých a zaberie približne 19 parkovacích 
miest.

Čerpacia stanica by mala byť v prevádz-
ke 360 dní v roku od 6.00 hod do 21.00 hod 
a v jej ponuke by mala byť nafta a 95-oktá-
nový benzín.

 Lorant Paugsch

Mesto Kež-
marok zriadilo 
pri radnici na 
námestí v Kež-
marku klzisko so 
syntetickým po-
vrchom. Kežmar-
čanov táto správa 
potešila. Korčuľo-
vanie využívajú 
predovšetkým rodiny počas víkendov na spestrenie voľného času. 
Plocha je vhodná predovšetkým pre deti. 

Vstupné mesto nevyberá, túto atrakciu ponúka bezplatne. Ľa-
dová plocha je otvorená denne od 9.00 - 17.15.hod. V prevádzko-
vom čase si môžete dať nabrúsiť korčule. Občerstvenie zdarma je 
zabezpečené v stánku vedľa klziska, môžete sa ponúknuť teplým 
čajom.  (red)

 Foto: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
 a  Lorant Paugsch

Súčasťou tohto stretnutia bolo i nominova-
nie členov Slovenského reprezentačného druž-
stva seniorov pre rok 2016, kde si svoje miesto 
i  na ďalšie obdobie obhájil člen Športového 
klubu IAMES Kežmarok, Štefan Bednár ml.

Števova sezóna 2015, ako ju sám hodnotí, 
bola nadmieru úspešná. V  rámci študijného 
pobytu v  Slovinsku vyliezol dve známe málo 
opakované cesty, ktoré Slovenský horolezecký 
spolok JAMES vyhodnotil ako špičkový výkon 
v európskom meradle a ocenil ich Striebornou 
karabínou.

Bolo to 23. mája 2015 cesta Sanski Par ex-
tension, Osp – Mišja Peč, Slovinsko, obtiažnosť 
9a, štýlom PP a 23. októbra 2015 cesta Martin 
Karpan, Osp – Mišja Peč , Slovinsko, obtiažnosť  
9a, štýlom PP.

Pri obidvoch prelezoch mal spolulezca Kle-
mena Voldmana. 

V Slovenskom pohári 2015 v športovom le-
zení sa v  konečnom poradí Števo Bednár ml. 
umiestnil na 1. mieste.

Okrem lezenia na skalkách sa venoval aj 
boulderingu, kde sa mu podarilo preliezť nie-

koľko bouldrov obtiažnosti 8A+ a viacero ob-
tiažnosti 8A. Napríklad 31. 5. 2015 Poniebny 
Szpan, Borzeta Poľsko (8A). 9. 8. 2015 The left 
hand darkness, Magic wood, Švajčiarsko (8A+). 
1. 10. 2015 Mongolito bas, Fontainebleau, 
Francúzko (8A+), Amores Perros, Borzeta, Poľ-
sko (8A+).

V roku 2016 sa Števo plánuje zamerať hlav-
ne na kvalitné dotrénovanie sily so snahou 
dosiahnuť vyžší stupeň. Chce sa zamerať na 
bouldrové výjazdy po Európe (Švajčiarsko, 
Francúzsko) a dosiahnuť bouldrový, stupeň 8B. 
V športových cestách s lanom ma za cieľ usadiť 
sa na obtiažnostnom stupni 9a , vyliezť ďalšie 
cesty v tejto obtiažnosti v Európe a priblížiť sa 
k výkonnosti svetových lezcov.

 Ladislav Gancarčík,
 Pavol Humeník

Novej čerpacej stanici už nič nestojí v ceste

Korčuľovanie pri radnici

Na parkovisku pri Tescu vyrastie pravdepodobne už čoskoro 
nová čerpacia stanica.

V závere roka 2015 sa vo Vrátnej doline uskutočnilo vyhod-
notenie horolezeckej sezóny 2015 Slovenského horolezec-
kého spolku JAMES. 

7



Kultúrno-spoločenský mesačník mesta
Vydáva Mestský úrad v Kežmarku

mozaikaFEBRUÁR 2016

O tom, že charitatívne ak-
cie sa Kežmarku nevyhýbajú, 
svedčí podujatie organizované 
Maltézskym rádom, Mestom 
Kežmarok, Spišskou katolíckou 
charitou a Okresným úradom 
práce, ktoré sa uskutočnilo 23. 
decembra 2015 v Kežmarku.

Rozdávanie teplej polievky 
a teplého čaju bezdomovcom 
či zabezpečenie teplého jedla 
pre deti, ktoré sa ocitnú v ťažkej 
sociálnej situácii, boli hlavnými 
bodmi dnešného charitatívne-
ho podujatia v meste. Význam 
podujatia umocnila i návšte-
va herečky Kamily Magálovej, 
ktorá je známa svojimi charita-
tívnymi akciami v rámci celého 
Slovenska.

„Keďže Peter Mikulášik je z 
Kežmarku a organizoval túto 
akciu vo svojom meste, lebo 
inak takúto podobnú akciu robil 
napríklad aj v Nitre či Bratislave, 
neváhala som a prišla som mu 
pomôcť. Veď pre nás, ľudí, ktorí 
sme sa neocitli v takejto núdzi 
ako tí, ktorým je určená táto tep-
lá polievka, malo by byť našou 
povinnosťou týmto ľuďom po-
máhať. Mňa tu pozval pán Mi-
kulášik ako svoju kamarátku, aby 
som mu pomohla, tak som pri-
šla“, povedala nám populárna 
slovenská herečka niečo bližšie 
nielen k akcii, ale i k jej návšteve 
Kežmarku.

„Keď som zistil, že v Kežmarku 
robia charitu a ja tu žijem ako 
maltézsky rytier, tak som požia-
dal predsedu maltézskej komory 

či by sme nemohli charitatívne 
pomôcť aj Kežmarku, keďže je tu 
25 percentná nezamestnanosť. 
My totiž takéto akcie robíme po 
celej republike. Urobili sme preto 
projekt. Ten nám prešiel. Dostali 
sme nejaké finančné prostriedky, 
zakúpili sme i stan, a tak teraz 
dávame pre bezdomovcov po-
lievku počas celej zimy. My sme 
sa dohodli s miestnou charitou, 
s pánom Vilčekom, že budeme 
svoje aktivity koordinovať. Oni 

teplé jedlo dávali iba pri mínuso-
vých teplotách, my voľný priestor 
vyplníme a budeme dávať po-
lievku počas celej zimy. Okrem 
tejto akcie pre bezdomovcov, 
dávame jedlo aj pre deti zo zne-
výhodnených rodín. Približne 25 
detí zavoláme, aby sme im cez 
prázdniny zabezpečili teplú stra-
vu. V predchádzajúcich rokoch 
sme takéto akcie robili často, ale 
podľa mňa, iba polovičato. Ja 
som za to, aby sme s charitou dá-
vali polievku, počas zimy, každý 

deň“, zasvätil nás do celej cha-
ritatívnej akcie Peter Mikulášik.

Polievky sa začali v Kežmar-
ku dávať od 17. decembra 2015 
a akcia by mala končiť na konci 
marca 2016.

„Je to dobrá akcia. Spím v 
nocľahárni. Na polievku chodím 
tu teraz každý deň, aby som mal 
čosi teplé do žalúdka. Peňazí do-
stávam málo, 50 eur, takže na 
polievku vždy prídem“, prezradil 
nám jeden z bezdomovcov.

„V rámci mesta sa snažíme 
na viacerých frontoch pomáhať 
ľuďom, ktorí sa ocitnú v ťažkej 
sociálnej situácii“, priblížil nám 
túto charitatívnu akciu primátor 
mesta Kežmarok Ján Ferenčák a 
na problém charity sa pozrel i z 
iného uhla: „Máme nocľaháreň, 
komunitné centrum. Niektoré 
rodiny majú finančný príjem tak 
malý, že nedokážu dostatoč-
ne svoje deti uživiť. Preto v čase 
Vianoc, keď sú všetci doma, ne-
chceme priniesť iba niečo pre 

ľudí, ktorí sú bez prístrešku, ale 
po prvýkrát v spojení s charitou 
a maltézskym rádom sme po-
zvali deti, ktoré môžu mať po-
čas prázdnin problém s teplou 
stravou a poskytneme im teplé 
jedlo. Počas školskej prevádzky 
totiž teplú stravu dostanú, ale cez 
prázdniny môžu mať s tým prob-
lém.“

„Pekná akcia. Chutné jedlo. 
Som rada, že som tu. Je to pekná 
akcia a je to pre mňa česť, že som 
obedoval s pánom primátorom“, 
to boli najčastejšie odpovede 
mladých Kežmarčanov, ktorí 
prišli osobne na tento vianočný 
obed.

„Výdaj polievky sa u bezdo-
movcov teší obľube, ale ide tu aj 
o jednoduché zahriatie sa. Máme 
ale informácie od charity, že až 
osemdesiat percent z týchto ľudí 
by sa vedelo vrátiť do života. 
Možno ich do neho vráti či aspoň 
naštartuje i táto súdržnosť, ktorá 
tu teraz je. Ak toto pochopia, ako 
našu pomocnú ruku, budeme 
im naďalej pomáhať. Je viacero 
ľudí, ktorí by im radi pomohli, ale 
ochota musí byť aj z druhej stra-
ny“, zamyslel sa pri vydávaní tep-
lej polievky primátor Kežmarku.

Polievku si prišlo zjesť okolo 
60 percent kežmarských bez-
domovcov, z celkového počtu, 
ktorých v meste máme. Podáva-
nie teplej polievky bude ale pri 
budove okresného úradu po-
kračovať aj naďalej, až do konca 
marca 2016.

 Pavol Humeník

Charitatívna akcia sa v Kežmarku vydarila

Detské oddelenie kežmarskej nemocni-
ce sa neustále snaží o spríjemnenie pobytu 
pacientov počas hospitalizácií. Či už je to 
možnosť pobytu sprievodcu, či je to návšte-
va klaunov s červenými nosmi, mikulášska 
vizita, návšteva a darčeky nadácie Kiwanis a 
Rotary klubov. Jednou z našich aktuálnych 
aktivít je predstavenie prác žiakov výtvarné-
ho odboru Základnej umeleckej školy Anto-
na Cígera v Kežmarku.

Práce týchto žiakov sme zavesili na chod-
by a izby detského oddelenia, aby sa nimi 

mohli pokochať všetci zamestnanci i pa-
cienti.

Týmto sa všetkým malým umelcom 
aj pani učiteľke Mgr. Gabriele Kornajovej 
chceme veľmi pekne poďakovať za ústreto-
vosť a, samozrejme, aj takto ich podporovať 
v ďalšej výtvarnej činnosti, ktorá isto mnohé 
deti poteší a možno aj namotivuje k láske 
k umeniu. 

 Zuzana Seligová
 Detské odd. 

 Kežmarok

Ďakujeme malým umelcom
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Kežmarskí skauti môžu od 1. decembra 2015 využívať na stretá-
vanie sa nové priestory, ktoré im poslanci schválili na októbro-
vom mestskom zastupiteľstve. Na novú klubovňu, ako aj na plány 
skautov na nasledujúce obdobie, sme sa pýtali vodkyne 1. oddie-
lu skautiek Veľký tresk, Júlie Knižkovej alias Indie.

V akom stave bola vaša 
bývalá klubovňa? Prečo ste 
ju nemohli naďalej využívať?

Naša doterajšia klubovňa 
bola na Starom trhu v  budo-
ve bývalého CVČ. Pozostávala 
z  troch miestností - kuchyne, 
kancelárie a  klubovne, ktoré 
sme mali prerobené a zariade-
né. Bohužiaľ, pre nevyhovujúci 
stav klubovne sme sa rozhodli 
hľadať iný priestor pre stretáva-
nie a fungovanie kežmarského 
zboru. 

Ako ste hľadali nové prie
story na klubovňu?

Snažili sme sa hľadať klu-
bovňu prostredníctvom vlast-
ných kontaktov, čo sa nám dlhú 
dobu nedarilo. Zatiaľ sa oddie-
ly a družiny stretávali u niekto-
rých členov doma. Chceme sa 
preto touto cestou poďakovať 
mnohým rodičom za trpezli-
vosť a pomoc. Medzi tým sme 
sa so žiadosťou o pomoc obrá-
tili na mesto Kežmarok. 

Ako sa vám podarilo zís
kať novú klubovňu? 

Bude to takmer rok, čo sa 
poslanci a  pracovníci kon-
krétnych oddelení dozvedeli 
o  našej žiadosti. Takmer rok 
sme spoločnými silami hľadali 
vhodné priestory na skautskú 
klubovňu. Začiatkom leta 2015 
sme na mestský úrad zaslali 
oficiálnu žiadosť o  priestory. 
Vďaka aktívnym poslancom 
mestského zastupiteľstva, 
ktorým nebol osud skautingu 
v Kežmarku ľahostajný, sa nám 
podarilo koncom leta tohto 
roku nájsť vhodné priestory 
na stretávanie sa a fungovanie 
nášho skautského zboru. Po 
dlhom čakaní a  prejednávaní 

rôznych komisií fungujúcich 
pri mestskom zastupiteľstve 
sme sa dočkali a  na októbro-
vom mestskom zastupiteľ-
stve nám poslanci definitívne 
schválili priestor na klubovňu. 

O aké priestory sa jedná? 
Ide o  priestory na Baštovej 

ulici nad práčovňou Lavender. 
Sú to dve priestranné miest-
nosti so vstupnou chodbou, 
o  ktorých sa nám ani nesní-
valo. Preto by som sa za celý 
zbor chcela poďakovať pri-

mátorovi Jánovi Ferenčákovi, 
viceprimátorovi Miroslavovi 
Perignáthovi a poslancom 
mestského zastupiteľstva La-
dislavovi Jendrejčákovi, An-
drejovi Zreľakovi a  najmä Ma-
túšovi Polákovi, ktorí sa veľkou 
mierou pričinili o  to, aby sa 
veci pohli k lepšiemu. Rovna-
ko obrovské ďakujeme patrí 
pracovníkom z  majetkopráv-
neho oddelenia a  správy ma-
jetkov, pracovníkom právneho 
oddelenia a pracovníkom spo-
ločnosti Stavbytherm, ktorí sa 
nám snažili vo všetkom vyjsť 

v ústrety. Za viac ako 20 rokov 
fungovania skautského zboru 
v  Kežmarku je to prvýkrát, čo 
sa nám podarilo získať mestský 
priestor. Ďakujeme!

Sú priestory obývateľné
alebo potrebujú úpravy? 
Momentálne sa pracuje na 

malej rekonštrukcii a  úpra-
vách interiéru. Problémom je 
vlhký strop a staré okná, ktoré 
ale momentálne žiadnym spô-
sobom neobmedzujú funkč-
nosť priestorov. Okrem toho 

mesto sľúbilo okná v  prie-
behu budúceho roka vyme-
niť. Od 1. decembra máme 
v rukách vlastné kľúče a  klu-
bovňu by sme chceli sláv-
nostne otvoriť pravidelnou 
skautskou akciou Vianočná 
besiedka. 

Čo všetko v klubovni máte 
a čo by ste ešte potrebovali? 

Nuž, toto je vzhľadom na 
momentálny stav príliš nároč-
ná otázka. Sme vo fáze prípravy 
priestoru ako takého, čo zahŕňa 
nutné opravy a  upratovanie. 

Verím, že čoskoro prejdeme do 
fázy sťahovania a  prenášania 
vecí zo starej klubovne do no-
vej. Určite však budeme musieť 
premýšľať nad novým vyba-
vením, čo sa týka stolov, stoli-
čiek, skríň, prípadne gauča, aby 
sme si z momentálne prázdnej 
miestnosti vedeli opäť vykúzliť 
skautský domov. 

Ako sa v klubovni strieda
jú oddiely a družiny?

V  našom zbore fungujú 
4 oddiely. Naši najmenší od 6 
do 11 rokov patria do 1. voju 
vĺčat, v 1. oddiele skautiek Veľký 
tresk sa stretávajú dievčatá od 
12-17 rokov, v 1. oddiele skau-
tov Bořivoja Uhra sú chlapci od 
12-17 rokov a roverská patrola 
Vyjúceho vlka je pre dospelých 
skautov a skautky, no a v nepo-
slednom rade do zboru patria 
aj starší skauti. V priebehu roka 
sa však najčastejšie stretávame 
po družinách, skupinkách po 
5-7 členov. Klubovňa je urče-
ná predovšetkým na ich bež-
né fungovanie, na družinovky. 
V  zbore máme momentálne 9 
družín, ktoré sa stretávajú pra-
videlne raz do týždňa.

Aké akcie plánujete okrem 
družinoviek v klubovni orga
nizovať? 

Mať klubovňu neznamená 
len priestor na stretávanie dru-
žín. Znamená to mať vlastné 
zázemie, mať priestor, ktorý 
spája všetkých a  patrí všet-
kým a  možnosť privítať rodi-
čov a  priaznivcov skautingu 
v  našich priestoroch. Okrem 
družinoviek sa v klubovni orga-
nizovali zborové či oddielové 
akcie, plánovačky, víkendovky 
a  verím, že tomu tak bude aj 
naďalej. 

Čo vás v adventnom čase 
čakalo?

Aké plány a akcie pripra
vujete na najbližší rok? 

Počas Vianoc sme už tra-
dične roznášali Betlehemské 

Skautka India:
O takejto klubovni sa nám ani nesnívalo

 pokračovanie na str. 10
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Január

Čítali ste knihu kežmarskej historičky 
Nory Baráthovej Meč a srdce?

Píše v  nej o  kežmarských mešťanoch. 
Akí boli? Múdri aj málo vzdelaní, prefíkaní 
aj dobrosrdeční, starostliví aj ľahkovážni, 
zádumčiví aj veselí...V januári po Troch krá-
ľoch sa kežmarskí mešťania zabávali na fa-
šiangových zábavách.

Aj v súčasnosti si môžete vybrať z mno-
hých plesov v Kežmarku a okolí, niekoľko-
krát v roku usporiadavajú naše hotely zaují-
mavé podujatia. 

Boutique hotel Hviezdoslav v Kežmarku 

vás 4.2.2016 pozýva na konferenciu k výro-
čiu Dr. Alexandra, 13.2.2016 usporiada Va-
lentínsky večer s kabaretom a Valentínskou 
večerou, 19.2.2016 sa môžete tešiť na pre-
zentáciu knihy Kežmarok a Tatry v štýle krá-
ľovskej korunovácie a  nakoniec, 27.2.2016 
hotel usporiada Svadobnú výstavu.

Menšie deti poteší korčuľovanie na ma-
lom klzisku pri radnici, starším prospeje 
prechádzka po cyklistických chodníkoch 
zo sídliska JUH do Vrbova alebo do Strá-
žok. Doprajte si po nej teplý čaj s koláčikom 
v  niektorej z  kežmarských cukrární a  ka-
viarní. Šišky a  fánky – tradičné fašiangové 

pochúťky ponúkajú reštaurácie a  hyper-
markety.

Aj keď v meste niet po snehu ani stopy, 
v lyžiarskych strediskách ho majú dostatok. 
Vezmite deti na rodinnú lyžovačku do ne-
ďalekej Bachledovej doliny, kde sa lyžuje už 
na 6 km zjazdoviek. Nelyžiari si užijú sánko-
vačku, jazdu snežným tobogánom v gume-
nom kolese a rafte, prechádzku po zimnom 
náučnom chodníku či výhľad na Tatry a Pie-
niny z  vyhliadkovej veže na hrebeni. Ob-
čerstvenie na kopci, ale aj pri dolnej stanici 
lanovk,  je samozrejmosťou.

 Ing. G. Bodnárová,
 MsÚ, marketing

T I P   N A   V Ý L E T
Meštianske chodníčky

Mesto Kežmarok je sídlom Oblast-
nej organizácie cestovného ruchu Tat-
ry-Spiš-Pieniny, ktorá vznikla v roku 2012 
s  cieľom podporovať rozvoj cestovného 
ruchu a  destinačného manažmentu v  re-
gióne Kežmarok. Organizácia pôsobí na 
území od Červeného Kláštora po Spišský 
hrad, má 26 členov - 13 miest a obcí a 13 
podnikateľských subjektov.

Každoročne využíva príležitosť pro-
stredníctvom účasti na výstavách, veľtr-
hoch a  prezentačných podujatiach za-
meraných na oblasť cestovného ruchu 
propagovať svoje historicky a  prírodne 
jedinečné územie predurčené pre rozvoj 
turizmu.

V roku 2013 sa prostredníctvom OOCR 
Tatry-Spiš-Pieniny prezentovalo mesto 
Kežmarok na 13 podujatiach, v roku 2014 

na 7 podujatiach a  v  roku 2015 na 10 
podujatiach.

Výdavky za účasť na podujatiach sú 
hradené v  prevažnej väčšine zo zdrojov 
Krajskej organizácie cestovného ruchu Se-
verovýchod Slovenska so sídlom v Prešo-
ve, z dotácie Ministerstva dopravy, výstav-
by a regionálneho rozvoja SR a z členských 
príspevkov OOCR.

V januári 2016 je zabezpečená účasť na 
výstave ITF Bratislava 2016, na ktorej bude 
mesto opäť reprezentované. Vlani bola po-
čas výstavy odovzdaná cena Prešovského 
samosprávneho kraja Múzeu hrad v  Kež-
marku ako Najkultúrnejšiemu zariadeniu 
za rok 2014.

Cenu Osobnosť cestovného ruchu zís-
kal Kežmarčan Peter Petras. Nechajme sa 
prekvapiť, či sa podarí aj za  rok 2015 zís-

kať cenu nominovaným poskytovateľom 
služieb – napr. Boutique hotelu Hviezdo-
slav, Informačnej kancelárii v Levoči alebo 
Múzeu v Červenom Kláštore. 

 
 Ing. Gabriela Bodnárová
 výkonná riaditeľka
 OOCR TATRY–SPIŠ-PIENINY

Kežmarok na výstavách cestovného ruchu

svet  lo pokoja do domácností. Rovnako 
sme pred Vianocami mali už vyššie spomí-
nanú vianočnú besiedku, na ktorej sa pra-
videlne každý rok stretnú všetci členovia 
zboru. Okrem pravidelného predvedenia 
programu, ktorý družiny počas adventu 
nacvičujú a rozdávania darčekov, nás tento 
rok bude čakať aj milá povinnosť slávnost-
ného otvorenia novej skautskej klubovne. 
V priebehu nového kalendárneho roka nás 
určite neminú ani zabehnuté akcie, ako 
zimné táborenie, Gordický uzol, skautský 
ples, mnoho výletov a  víkendoviek a, sa-
mozrejme, vyvrcholenie každého skaut-
ského roka - letný tábor. 

Kde vás verejnosť môže počas roka
stretnúť? 
Počas roka organizujeme aj mnoho 

akcií pre verejnosť. Od roznášania Betle-
hemského svetla, cez spoluúčasť pri zbier-
ke Ligy proti rakovine Deň narcisov, až po 
pomoc na mestských akciách. Tento rok 
to bolo napríklad Skautské mestečko na 
Európskom ľudovom remesle alebo spo-
lupráca pri organizácii Behu proti drogám. 

Prečo je skauting pre deti prospešný
a kam sa majú rodičia s deťmi ozvať,
ak by sa chceli pridať do skautských 
radov? 
Deti k svojmu vývoju nutne potrebujú 

voľnosť, pohyb, veľké množstvo rôznych 
vnemov. Potrebujú spoznávať skutočný, 
nie umelý svet. Je dôležité prinavrátiť lás-
ku a pozitívny vzťah k prírode a ďalej ju 
vytvárať. Motivovať a učiť, aby trávili viac 
času vonku pri hrách a to v každom roč-
nom období.

V  prípade akéhokoľvek záujmu budeme 
radi, ak nás budete kontaktovať na e-mailo-
vú adresu skauting.kezmarok@gmail.com, 
alebo na Facebooku: SKAUTING- 3. zbor 
Aničky a Bořivoja Uhrových Kežmarok.  

 
 Lorant Paugsch, Lucia Vričanová
 Foto:
 archív 3. zboru

dokončenie zo str. 9
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Na rokovaní vystúpil s prejavom o čin-
nosti združenia v  roku 2015 i  predseda 
Rady združenia Ján Ferenčák, primátor 
mesta Kežmarok.   V  ňom spomenul rôz-
norodosť aktivít združenia, ktoré smero-
vali k  rozvoju a  k  propagácii celého regi-
ónu. Z kežmarského pohľadu bol vklad do 

združenia v  roku 2015 najmä v  ukončení 
cyklotrás na svojom území.

Na rokovaní delegátov oboznámil ria-
diteľ kancelárie združenia v Novom Targu 
Antoni Nowak s výsledkami a perspektíva-
mi realizácie druhej etapy poľsko-sloven-
ského strategického projektu, Historicko-

-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier.
O  realizácii mikroprojektov v  rokoch 

2014 – 2022 v rámci Programu cezhranič-
nej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slo-
vensko hovoril na kongrese manažér toh-
to programu Michal Stawarski. 

Delegáti sa tak oboznámili nielen s vlaj-
kovým projektom, ale i s ďalším smerova-
ním združenia Euroregiónu „Tatry“, ktoré-
ho jedno zo sídel je i v meste Kežmarok. 

 Pavol Humeník          

Kongres združenia určil ďalšie jeho smerovanie

Dňa 17. decembra 2015 sa uskutočnil v poľskom Czarnom 
Dunajci 21. Kongres Euroregiónu „Tatry“.

V rámci zabezpečenia sociálnej starost-
livosti o deti a dospelých so zdravotným 
postihnutím poskytuje mesto Kežmarok aj 
odľahčovaciu službu. 

Je to služba poskytovaná osobe, ktorá 
opatruje inú osobu s ťažkým zdravotným po-
stihnutím v čase, no v konkrétnom čase daná 
osoba nemôže túto službu vykonávať. Preto 
takejto osobe sa poskytuje alebo zabezpe-
čuje sociálna služba počas daného obdobia. 

Odľahčovacia služba sa poskytuje fyzic-
kej osobe v pracovných dňoch, najmenej 12 
hodín denne, formou opatrovateľskej služby 
v  domácom prostredí. Služba sa môže po-

skytovať aj viac ako 12 hodín denne a mimo 
pracovných dní, a to v Zariadení pre seniorov 
a  v  Zariadení opatrovateľskej služby v  Kež-
marku.

Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé 
dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Ne-
vyčerpané dni odľahčovacej služby v kalen-
dárnom roku nemožno poskytnúť v nasledu-
júcom kalendárnom roku. 

Fyzická osoba, ktorá opatruje má mož-
nosť čerpať 30 dňové „voľno" aj po jednotli-
vých dňoch, nie však po hodinách. Opatro-
vaná fyzická osoba za poskytovanie sociálnej 
služby počas odľahčovacej služby platí úhra-

du, ktorej výška sa určí podľa formy poskyto-
vanej sociálnej služby. 

Cieľom odľahčovacej služby je umožniť 
fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný 
odpočinok na účel udržania jej fyzického 
zdravia a duševného zdravia a prevencie 
jeho zhoršenia. 

Odľahčovacia služba sa poskytuje na 
základe písomnej žiadosti fyzickej osoby 
o  poskytnutie tejto služby a  doručuje sa 
oddeleniu sociálnych vecí Mestského úradu 
v Kežmarku, najmenej 14 dní pred dňom za-
čatia poskytovania tejto služby.

 Pavol Humeník

V  dopoludňajších hodinách Štedrého 
dňa nás navštívili skauti, ktorý nám aj tento 
rok doniesli betlehemské svetlo. Plamienok 
tohto svetla vniesol do našich príbytkov 
pokoj, lásku a nádej. Ďakujeme našim skau-
tom za tento vzácny dar. 

Štedrá večera začala koledami v  poda-
ní   skupiny hudobníkov. Veľká vďaka patrí 
Ing. Polákovi a skupine hudobníkov, že si 
v tento deň našli čas a prišli medzi nás. Via-
nočnými piesňami a koledami nám vytvorili 
tú pravú vianočnú atmosféru. Pokračovali 
sme modlitbou, poďakovaním a spoločným 
prípitkom. Štedrovečerné menu bolo tra-
dičné – kapustnica, zemiakový šalát a ryba. 
Na záver bol každý obdarovaný vianočným 
darčekom. Tento štedrý večer sa niesol 
v  znamení pokoja a  lásky a bol krásnym 
zážitkom pre obyvateľov, aj zamestnancov 
zariadenia.   

 Bc. Gabriela Mašlonková
                                               (sociálny pracovník)

Odľahčovacia služba – podporná sociálna služba

Štedrý deň  v Zariadení pre seniorov
a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok
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Klub združuje tvorivých ľudí rôznych profe-
sií. Väčšina členov sa venuje maľbe - z 22 vysta-
vujúcich sa na Vianočnom salóne prezentovali 
svojimi obrazmi maľovanými prevažne akry-
lom, olejom či   akvarelom – Jozef Čekovský, 
Anna Compeľová, Janka Galliková, Ľudmila 
Kisková, Eva Končeková, Gabriela Kornajová, 
Vlado Krausz, Rudo Rabatin, Soňa Slavkovská, 

Helena Smreková, Jana Vaksmundská. Franti-
šek Žoldák svoje maľby kombinoval s kolážou. 
Kresbu zastupoval len Anton Bilina. Trojroz-
mernú tvorbu z dreva vystavili Ján Skupin, 
Miloš Semančík, Martin Barnáš a Klára Korko-
šová, keramické dielo patrilo Petrovi Smikovi. 
Alena Trembová prispela na výstavu plstenými 
obrazmi, Janka Kučkovská maľbami na hodvá-

be. Eliška Bednárová ukázala svoje papierové 
obrazy, ktoré vytvára vlastnou technikou. Naj-
väčší exponát, objekt – inštaláciu, batikova-
ný Brezový háj, vytvorila Janette Kubalová. V 
tomto roku Klub pripraví ešte výstavu svojich 
jubilantov. Traja z členov klubu v súčasnosti vy-
stavujú spolu s ďalšími výtvarníkmi diela z pro-
jektu organizovaného Anno Gallery Greetings 
Ceramics, v kaštieli v Smižanoch. Táto výstava 
bude vo februári prenesená do Kežmarku, 
do výstavnej siene Barónka. Vianočný salón 
skončil 22. januára 2016. Priniesol dobrý pocit 
z kvalitnej výstavy. Členovia Klubu sa už tešia 
na ďalšie aktivity a nové spoločné podujatia.

 Eva Končeková

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Kežmarku začal trestné stíhanie pre prečin krádeže, nakoľko 
došlo k tomuto skutku v byte 67-ročnej pani Magdalény.

Miestom činu mal byť byt poškodenej na Toporcerovej ulici v Kežmarku. Zatiaľ neznámy páchateľ 16. 12. 2015, v čase po 14.00 
hod., za doposiaľ nezistených skutočností, počas návštevy v byte pani Magdalény využil jej nepozornosť.  Z kuchynskej linky od-
cudzil finančnú hotovosť v celkovej výške 1450 eur. Konaním páchateľa vznikla domácej pani škoda v uvedenej výške.

Pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky bol obvinený 23-ročný Róbert z Kežmarku.
Tento muž dňa 16. 12. 2015, krátko pred siedmou hodinou ráno, ako vodič viedol osobné motorové vozidlo zn. Škoda Superb, 

po Huncovskej ulici v Kežmarku. Policajnou hliadkou bol zastavený, následne bol vyzvaný k predloženiu dokladov potrebných k 
vedeniu motorového vozidla. Vodič bol podrobený dychovej skúške, kde mu elektronický prístroj nameral hodnotu v dychu 0,55 
mg/L, čo predstavuje 1,15 promile. 

Vodičovi bola ďalšia jazda zakázaná a následne bol hliadkou Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku zadržaný, ob-
medzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia. 

 OR PZ, Pavol Humeník

Z policajného zápisníka

Nevďačná návšteva

Opäť vodič pod vplyvom alkoholu

Klub kežmarských výtvarníkov uzavrel rok  2015
Vianočným salónom

4. decembra 2015 sa vernisážou výstavy Vianočný salón 
v priestoroch Múzea, v Kežmarku, na ulici MUDr. Alexan-
dra 11, sa kežmarskí výtvarníci predstavili verejnosti svoji-
mi najnovšími dielami. 

Milá redakcia novín!
Najprv, prosím, prepáčte mi, že Vás vyrušu-

jem, ale nedá mi nenapísať pár slov. Ide o to, či 
by ste nemohli do každých novín stále uverejňo-
vať číslo účtu na opravu zimného štadióna. Spo-
mínam si ešte na to, keď fungoval. Ako sa deti 
tešili, keď sa v triede oznámilo, že sa ide zajtra na 
„korčulko“ v rámci telesnej výchovy. Neviete si 
predstaviť, ako sa tie deti tešili a nemohli sa doč-
kať rána. Ja viem, že sú potrebné veľké financie 
na dokončenie, ale keď sa bude stále v každých 
novinách uvádzať číslo účtu, snáď si to ľudia 

uvedomia, pohne sa im svedomie a nakoniec i 
budú mať dobrý pocit, keď niečím prispejú. Veď 
ktovie, aké budú zimy, či bude ľad na potoku, 
potom bude dobrý i zimný štadión. Je pravda, 
ja sama som len 20 Eur poslala, ale my dôchod-
covia nemáme veľké dôchodky. Ale pre malú 
„kvapku“ mám dobrý pocit, aby deti mohli dlho 

spomínať, ako dobre bolo na „korčulku“.
 S úctou, Viera K.

Do redakcie nám prišiel list od obyvateľky Kežmarku.
Z jeho obsahu zverejňujeme skrátený obsah.

Momentálne je na účte vyzbieraných necelých 2 000 Eur. Pre tých, ktorí chcú prispieť, 
uvádzame verejný účet dobrovoľnej zbierky na dostavbu zimného štadióna v Kežmarku.

6608185506/1111
IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 5506 (Red)
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Filmový klub Iskra v  Kež-
marku ukončil rok 2015 
návšte vou režiséra Marka Ško-
pa, ktorý prišiel osobne pred-
staviť jeho najnovší film Eva 
Nová, v  hlavnej úlohe s  Emí-
liou Vášaryovou.

„Snažili sme sa urobiť film 
tak, aby naň diváci nezabudli 
hneď, ako vyjdú z kina. Film je 
pomerne tvrdý, otvárame ťaž-
ké témy a jeho hlavnou ideou 
je, aby sme mysleli na najbliž-
ších, na iných ľudí. Základom 
toho všetkého je láska,“ pri-
blížil hlavné posolstvo filmu 
režisér, ktorý pred niekoľkými 
rokmi predstavil dokumenty 
Iné svety či Osadné.

Škop priznal, že kvôli fi-
nanciám mal v  istej fáze chuť 
skončiť s celým projektom. Na 
druhej strane, pochvaľoval si 

predovšetkým filmový štáb, 
skvelý tím ľudí a  pohodovú 
atmosféru pri natáčaní. Do ko-
lektívu vynikajúco zapadla aj 
Emília Vášaryová.

„Pani Vášaryovú som oslo-
vil už dávnejšie s jednou z pr-
vých verzií scenára. Téma ju 
zaujala a začala o tom uva-
žovať. Prešlo niekoľko rokov, 
išiel som za ňou znovu a vzala 
to ako výzvu. Bola to náročná 
úloha, vedela, že to nebude 
jednoduché,“ povedal režisér, 
ktorý netají, že si spoluprácu 
s  ňou veľmi cení: „Bola úžas-
ná. Jej otvorenosť, múdrosť 
a pripomienky počas prípravy 
a natáčania filmu boli v pro-
spech veci.“

Úspech filmu Škop neo-
čakával, keďže vie, že ťažké 
filmy nie sú pre každého. Teší 

ho však, že väčšina divákov 
vníma film pozitívne, či už na 
Slovensku alebo v  zahraničí. 
V  neposlednom rade je to aj 
povzbudenie do ďalšej práce.

„Začínam už uvažovať 
o autorskom projekte. Po-
čas vianočných sviatkov som 

bol na obhliadke niekoľkých 
miest, ale ešte je skoro o tom 
hovoriť. Pri tejto práci je to 
skôr beh na dlhšie trate,“ uzav-
rel.

 Lorant Paugsch
 Foto: Stanislav Griguš

Po obrovskom úspechu 
premiérového kežmarského 
premietania filmu Eva Nová za 
účasti režiséra v  závere minu-
lého roka, keď bolo hľadisko 
kina beznádejne vypredané 
ešte pred otvorením pokladne 
v  deň projekcie, si táto nová 
slovenská snímka našla miesto 
i v januárovom programe Iskry.

Na reprízu Evy Novej, ktorú 
fantasticky zahrala skvelá he-
rečka Emília Vášáryová, prišlo 
ďalších 67 divákov, ktorí cestu 

do kina merali nielen zo svo-
jich kežmarských domovov, ale 
ako o tom svedčí i nasledujúci 
príspevok jedného zo zúčast-
nených na facebookovej strán-
ke filmového klubu, aj z  iných 
miest v blízkosti Kežmarku.

„Januárové premietanie fil-
mu som zažil a bola veľmi prí-
jemná atmosféra. Vytiahol som 
aj svoju mamu a z Popradu sme 
sa vybrali do Kežmarku. Ve-
čer po predstavení sme stretli 
staršiu pani s dcérou, ktoré boli 

tiež na premietaní a neskoro 
večer cestovali do Spišskej Be-
lej a potom odtiaľ pešo v zime 
treskúcej cez pole domov. To 
všetko aj viac, človek urobí pre 
kultúru a podporu kvalitného 
slovenského filmu. Príjemné 
bolo aj to, že nám bolo pove-
dané trochu viac k danému 
projektu. Hlavne pre tých, ktorí 
sa do kina dostali náhodou a 
bez prípravy. Klobúk dole. Kež-
marok sa na to pripravil lep-
šie ako väčší Poprad. Filmové 

kluby vždy stáli za to,“ napísal 
jeden zo spokojných divákov.

Ak ste ešte výborný film re-
žiséra Marka Škopa nevideli, 
8. februára ho budú premietať 
v znovu otvorenom mestskom 
kine Tatran v Poprade, do Kež-
marku sa možno ešte vráti 
niekedy na jar v  rámci menšej 
rekapitulácie toho najlepšieho 
zo slovenskej filmovej tvorby 
ostatných dvoch rokov.

 (bšl)
 Foto: Stanislav Griguš

Režisér filmu Eva Nová: Mali by sme myslieť na najbližších
Dráma Eva Nová režiséra Marka Škopa zožala
úspech nielen u divákov, ale aj medzi kritikmi

Film pritiahol desiatky divákov aj na druhý raz
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8. 1. 2016 
Novoročný koncert
Klubu priateľov Magury

19. 1. 2016
Sólisti donského kozáckeho zboru – 
koncertný program s  hosťom, speváckou 
skupinou Kačurienky

23. 1. 2016 
Smejko a Tanculienka – detský hudobný 
program v umeleckom prevedení Divadla 
Maska Zvolen

31. 1. 2016 
Príbehy víly a škriatka – rozprávková ne-
deľa – Divadlo Tamariki Banská Bystrica

23. 2. 2016 
Vansovej Lomnička – okresné kolo 49. 
ročníka súťaže v prednese poézie a prózy 
žien a dievčat

28. 2. 2016
Palculienka - rozprávková nedeľa 

1. 3. 2016
HANA 
(Hommage à Hana Hegerová)
Pôvodná slovenská divadelná hra s  pies-
ňami, ktoré svojím  očarujúcim podaním 
preslávila Hana Hegerová. V  naštudovaní 
Mestského divadla Žilina

2. 3. 2016
Divadelné predstavenie pre školy 
- v naštudovaní Divadelného centra Martin

3. 3. 2016
Výchovný koncert pre školy
- v  umeleckom prevedení Poddukelského 
umeleckého ľudového súboru PUĽS

15. 3. 2016
Divadelné predstavenie pre školy 
- v naštudovaní Divadelného centra Martin

16. 3. 2016
Tanečný koncert pre žiakov stredných 
škôl
- uvádza tanečné štúdio Frim Art Prešov
20. 3. 2016 
Perníková chalúpka - rozprávková nedeľa 

marec – apríl 2016
Z Tatranského prameňa 
- organizované v  spolupráci s  Podtatran-

ským osvetovým strediskom

6. 4. 2016
Tanečný koncert pre žiakov základných 
škôl
- uvádza tanečné štúdio Frim Art Prešov

19. 4. 2016
Lenka Filipová a jej hostia – koncertné 
vystúpenie

24. 4. 2016 
Na Zemi dobre mi - rozprávková nedeľa – 
Divadlo na hojdačke 

1. 5. 2016
Oslava Dňa matiek spojená s otvorením 
letnej turistickej sezóny na Kežmar
skom hrade
- organizované v  spolupráci s Múzeom 
v Kežmarku

4. 5. 2016 
Verejný milenec – večerné divadelné 
predstavenie

29. 5. 2016
rozprávková nedeľa 

3. – 5. 6. 2016 
XX. MEDZINÁRODNÝ
FESTIVAL DFS KROJOVANÉ BÁBIKY 
-  výchovný koncert a tvorivé dielne do-

mácich a zahraničných detských folklór-
nych súborov

-  galaprogram domácich a zahraničných 
folklórnych súborov s  aktom výmeny 
krojovaných bábik.

9. – 10. 6. 2016
51. ročník Literárneho Kežmarku, ve-
novaný Kežmarku a Tatrám pri príležitosti 
420. výročia prvého výletu študentov.
- kultúrno - spoločenské podujatie, kto-
rého súčasťou je celoslovenská literárna 
súťaž žiakov základných a študentov stred-
ných škôl na Slovensku a Slovákov žijúcich 
v zahraničí.

máj – jún 2016
41. ročník Kežmarskej hudobnej jari, 
cyklus koncertov klasickej hudby, podu-
jatie organizované v spolupráci so ZUŠ A. 
Cígera, evanjelickým a. v. farským úradom, 
rímsko - katolíckou farnosťou

jún 2016

Írska kliatba – divadelné predstavenie

jún 2016
DIVADLENIE 2016 – festival divadla
X. ročník festivalu divadla hraného deťmi 
a  divadla mladých. Hlavným organizáto-
rom je ZUŠ A. Cígera

jún 2016
Sviatok kultúry a vzájomnosti
21. ročník kultúrno-spoločenského podu-
jatia Karpatsko-nemeckého spolku na Slo-
vensku

jún 2016
Karpaton a ľudová hudba Balážovci – 
koncertný program
Drevený artikulárny kostol 

8. – 10. 7. 2016
EURÓPSKE ĽUDOVÉ
REMESLO – 26. ročník
- festival remesiel a ľudovej kultúry - pre-
zentácia remeselníkov a remeselnej výro-
by, vystúpenia domácich a zahraničných 
folklórnych súborov, divadelných súborov, 
skupín historického šermu, koncerty dobo-
vej i vážnej hudby, detské mestečko, večer-
né zábavné programy,...

júl  august 2016
KEŽMARSKÉ
KULTÚRNE LETO
Vystúpenia domácich a zahraničných fol-
klórnych a tanečných súborov, hudobných 
skupín, divadelných telies na Hlavnom ná-
mestí pri radnici
Letné kino – na hradnom nádvorí 
Letný festival slovenskej a svetovej klasiky 
– na nádvorí Kežmarského hradu 
Letný bažant kinematograf 2016 – premie-
tanie slovenských a českých filmov pod 
holým nebom na Hlavnom námestí 

25. – 29. 7. 2016 
Divadelný festival na Kežmarskom
hrade

26. 8. 2016
KAPELAFEST – podtatranský festival hu-
dobných skupín, multižánrová rozlúčka s 
letom v historických priestoroch nádvoria 
kežmarského hradu. 

25. 9. 2016
rozprávková nedeľa
september - október 2016

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO KEŽMAROK
KULTÚRNE PROGRAMY JANUÁR - DECEMBER 2016
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KEŽMARSKÁ HUDOBNÁ JESEŇ
– 35. ročník
cyklus koncertov klasickej hudby v podaní 
renomovaných umelcov, hudobných telies 
a mladých absolventov vysokých škôl mú-
zických umení doma i v zahraničí 

október 2016
MUSICA NOBILIS – XXI. medzinárodný hu-
dobný festival 

október 2016
POPOLUDNIE ÚCTY K STARŠÍM

2. 10. 2016 
Medzinárodný organový festival Ivana 
Sokola – 46. ročník
koncert je koncipovaný tak, že jedna časť 
je uvedená v drevenom artikulárnom kos-
tole na barokovom organe a druhá na or-
gane v novom evanjelickom kostol

30. 10. 2016
rozprávková nedeľa

27. 11. 2016
rozprávková nedeľa

december 2016
Mikulášska nádielka v Kežmarku
Hlavné námestie v Kežmarku

december 2016
26. KEŽMARSKÝ VIANOČNÝ TRH
s  bohatým kultúrnym programom žiakov 
základných a  stredných škôl, folklórnych 
súborov, tanečných skupín a  zaujímavých 

hudobných hostí.
- na Hlavnom námestí 

december 2016
VIANOČNÝ KONCERT

31. 12. 2016 
SILVESTER a UVÍTANIE
NOVÉHO ROKA
Hlavné námestie v Kežmarku

Výstavná sieň BARÓNKA
– plán výstav
14. 1. – 5. 2. 2016 
Táňa Racková – „Krajina v  mojich obra-
zoch“

12. 2. – 3. 3. 2016 
Greetings ceramics I
- výstava z medzinárodného tvorivého po-
bytu umelcov
(Peter Smik, Peter Krúpa, Eugeniusz Molski, 
Eva Končeková, Gabriela Kornajová, Alexey 
Sheboldaev, Olga Karpacheva, Jozef Srna)

10. 3. – 31. 3. 2016 
Jarná rozmanitosť
- výstavný projekt SSOŠ Biela voda s tema-
tikou jari a Veľkej noci

6. 4. – 22. 4. 2016
Moje (ne)istoty
- výstavný projekt SUŠ

27. 4. – 10. 5. 2016
S vďakou našim mamám
- 8. ročník celokrajskej výstavy prác žiakov 

základných špeciálnych škôl

16. 5. – 27. 5. 2016
Výstava maturitných prác SUŠ

2. 6. – 22. 6. 2016 
Výstava prác žiakov a absolventov ZUŠ 
A. Cígera 

27. 6. – 1. 7. 2016
Výstava klauzúrnych a najlepších prác 
SUŠ

8. 7. – 29. 7. 2016 
Výstava venovaná festivalu EĽRO

august 2016
Michal Fric – výber z tvorby

september 2016
Výstava klubu kežmarských
výtvarníkov

október 2016
Hedviga Mária Szirmay – Badányi – kež-
marská barónka, v  ktorej dome sídli Vý-
stavná sieň Barónka

november 2016
Branislav Štefánik – výstava fotografií

december 2016
Vianoce pod Tatrami – výstava žiakov 
základných stredných a  umeleckých škôl 
z Kežmarku a okolia
 
 Zmena programu vyhradená!

Pocta Hane Hegerovej
v podaní žilinského divadla

Príbeh Hany divákov zavedie do zákulisia 
regionálneho divadla, ktoré pripravuje hu-
dobno-divadelný večer o Hane Hegerovej. 
Hlavná hviezda súboru, na ktorej je celá pro-

dukcia postavená, sa však nečakane rozhod-
ne z divadla odísť. V predstavení ju má na-
rýchlo nahradiť mladá absolventka herectva 
z hlavného mesta. Jej príchod v malom diva-

dle rozvíri zdanlivo pokojné provinčné vody. 
Príbeh mladej herečky, ktorá sa ocitla 

v zložitej životnej situácii, spoznávame pro-
stredníctvom silných Hegerovej piesní v su-
gestívnom podaní Barbory Švidraňovej a Ve-
roniky Strapkovej, ktoré sa do povedomia 
verejnosti dostali aj ako výborné speváčky, 
finalistky Hlasu Česko Slovensko. Na záver 
sa zjaví aj Hana Hegerová v  niekoľkých po-
dobách.

Bližšie informácie o  predstavení získate na 
internetovej stránke www.mskskezmarok.sk, 
kde si budete môcť i  online kúpiť vstupenky. 
Okrem toho lístky na divadelnú hru Hana kúpite 
v predpredaji v administratívnej budove MsKS na 
Starom trhu 47 (052/452 21 65, 0904 496 442) a 
v Kežmarskej informačnej agentúre na Hlavnom 
námestí 46 v Kežmarku.  (bšl)

Fanúšikovia dobrého divadla sa môžu tešiť na premiéru 
Mestského divadla Žilina na kežmarských divadelných 
doskách, ktorá sa uskutoční v utorok 1. marca o 19.00 h. 
Žilinskí herci na čele s Barborou Švidraňovou a pod reži-
sérskou taktovkou Antona Šulíka sa vo veľkej sále Mest-
ského kultúrneho strediska (MsKS) predstavia s predsta-
vením Hana (Hommage à Hana Hegerová), pôvodnou 
slovenskou divadelnou hrou s piesňami, ktoré svojím oča-
rujúcim podaním preslávila Hana Hegerová.
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PROGRAM KINA ISKRA FEBRUÁR 2016
1. február (pondelok) o 19.00 hod.    
          FILMOVÝ KLUB 
FÚSI
Fúsi má 34 rokov, ale stále žije sám so svojou matkou. Jeho život je mo
notónnou rutinou. Nečakane sa v ňom však objaví energická Alma a osem
ročná Hera, ktoré narušia jeho staromládenecké návyky.
Hrajú: Gunnar Jónsson, Ilmur Kristjánsdóttir, Sigurjón Kjartansson. Réžia: 
Dagur Kári.
ISL/DEN 2015, dráma, české titulky, 94 minút, MP12, vstupné: 3,5/2 €

3. a 4. február (streda, štvrtok) o 19.00 hod.
LÍDA BAAROVÁ
Jeden z najväčších príbehov lásky 20. storočia o kontroverznom vzťahu 
legendárnej českej herečky Lídy Baarovej s ministrom propagandy Tretej 
ríše Josephom Goebbelsom. Skutočný príbeh o sláve a páde, láske a zrade, 
vine a treste vo vyhrotenom období.
CZE 2016, dráma, pôvodné znenie, 110 minút, MP12, vstupné: 3,5 €

5. február (piatok) o 19.00 hod. 
REVENANT: ZMŔTVYCHVSTANIE
Skúsený lovec a trapper Hugh Glass je so svojím synom na výprave s lovca
mi kožušín. Uprostred hlbokých lesov vzdorujú nečakaným útokom indiá
nov a musia na svojej púti prekonávať nemilosrdnú, zatiaľ nezmapovanú 
krajinu plnú nástrah. Snímka je nominovaná na Oscara za najlepší film.
Hrajú: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson. Réžia: Alejandro 
González Iñárritu. 
USA 2015, dobrodružná dráma, slovenské titulky, 156 minút, MP15, 
vstupné: 3,5 €

6. a 7. február (sobota a nedeľa) o 17.00 hod. 
SPIEVANKOVO 5: O POVOLANIACH 
Deti spoznajú v Spievankove veľa rôznych povolaní, ktoré sa im predstavia 
pesničkou a naučia sa, že každé z povolaní je rovnako dôležité. Postavy 
zvieratiek stvárňujú vynikajúci slovenskí herci.
Hrajú: Mária Podhradská, Richard Čanaky, Roman Pomajbo. Réžia: Diana 
Novotná.
SVK 2015, rodinný muzikál, pôvodné znenie, 70 minút, MP, vstupné: 3,5 €

6. a 7. február (sobota a nedeľa) o 19.00 hod.
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV ČIERNEJ
Držte si nohavičky aj bránice, do kín prichádza dráždivá a na päťdesiat spô
sobov šťavnatá paródia Päťdesiat odtieňov čiernej od tvorcov populárnej 
série paródií Scary Movie a Pár nenormálnych aktivít.
Hrajú: Marlon Wayans, Kali Hawk, Jane Seymour. Réžia: Michael Tiddes.
USA 2016, komédia, české titulky, 85 minút, MP15, vstupné: 3,5 €

8. február (pondelok) o 19.00 hod.    
          FILMOVÝ KLUB
DHEEPAN
Dheepan je bojovník za nezávislosť, tamilský tiger. Keď sa občianska voj
na na Srí Lanke blíži ku koncu a porážka sa zdá byť neodvratná, utečie do 
Paríža. Avšak ilúziu, že dokáže uniknúť konfliktom a vybudovať rodinu, 
čoskoro rozbije násilie.
Hrajú: Vincent Rottiers, Marc Zinga, Antonythasan Jesuthasan. Réžia: Ja
cques Audiard.
FRA 2015, dráma, české titulky, 109 minút, MP15, vstupné: 3,5/2 €  

10. a 11. február (streda a štvrtok) o 19.00 hod.  
DÁNSKE DIEVČA
Príbeh muža, ktorý sa v snahe nájsť samého seba vydal tam, kam pred 
ním ešte nikto nikdy nevkročil. A príbeh ženy, ktorá ho pri jeho hľadaní 
podporovala, hoci vedela, že ho v prípade úspechu navždy stratí.
Hrajú: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw. Réžia: Tom Hooper.
GBR/USA 2015, romantická dráma, slovenské titulky, 119 minút, MP15, 
vstupné: 3,5 €

12. február (piatok) o 19.00 hod. 
AKO BYŤ SINGLE
Existuje správny spôsob, ako byť single, nesprávny spôsob, ako byť single 
a potom je tu Alice. A Robin. Lucy. Meg. Tom. David. New York je plný osa
melých sŕdc hľadajúcich tú správnu zhodu, láskyplné spojenie, sex alebo 
niečo medzi tým.

Hrajú: Dakota Johnson, Alison Brie, Leslie Mann. Réžia: Christian Ditter. 
USA 2016, komédia, slovenské titulky, 109 minút, MP15, vstupné: 3,5 €  

13. a 14. február (sobota a nedeľa) o 17.00 hod.
AGENTI DEMENTI
Mortadelo a  Filemón sú tí „najcennejší“ superšpióni Tajnej vládnej 
agentúry povolaní riešiť zločiny, ktoré žiadny iný agent nevyrieši... Alebo 
skôr skazí situácie tak, ako to nikto iný nedokáže.
Hrajú v slovenskom znení: Miroslav Trnavský, Juraj Predmerský, Peter Rú
fus, René Jankovič. Réžia: Javier Fesser.
ESP 2014, animovaná komédia, slovenský dabing, 91 minút, MP, vstupné: 
3,5 €  

13. február (sobota) o 19.00 hod.
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV ČIERNEJ
Držte si nohavičky aj bránice, do kín prichádza dráždivá a na päťdesiat 
spôsobov šťavnatá paródia Päťdesiat odtieňov čiernej od tvorcov populár
nej série paródií Scary Movie a Pár nenormálnych aktivít.
Hrajú: Marlon Wayans, Kali Hawk, Jane Seymour. Réžia: Michael Tiddes.
USA 2016, komédia, české titulky, 85 minút, MP15, vstupné: 3,5 €

14. február (nedeľa) o 19.00 hod. 
DECIBELY LÁSKY 
Dej hudobnej filmovej romance sa odohráva v súčasnosti a zachytáva 
odvekú túžbu po láske, životnom partnerstve, náprave krívd a omylov, 
to všetko naprieč všetkými generáciami. Je tiež akousi poctou tvorbe 
Michala Davida.
Hrajú: Rudolf Hrušínský najml., Ladislav Potměšil, Filip Cíl. Réžia: Miloslav 
Halík.
CZE 2015, romantický muzikál, pôvodné znenie, 95 minút, MP12, vstup
né: 3,5 €

15. február (pondelok) o 19.00 hod.    
          FILMOVÝ KLUB 
EJZENŠTEJN V GUANAJUATE
Sovietsky režisér Sergej Ejzenštejn cestuje v roku 1931, na vrchole svojich 
tvorivých síl, do Mexika, kde sa chystá nakrútiť snímku Nech žije Mexiko! 
Prichádza do mesta Guanajuato, kde na vlastnej koži zažíva úzke prepo
jenie medzi láskou a smrťou. 
Hrajú: Elmer Bäck, Luis Alberti, Stelio Savante. Réžia: Peter Greenaway.
MEX/NED/FIN/BEL 2015, životopisný film, české titulky, 105 minút, MP18, 
vstupné: 3,5/2 €  

17. február (streda) o 19.00 hod. 
STÁVKA NA NEISTOTU
Príbeh štyroch outsiderov, ktorí si spočítali, že svetová ekonomika nemôže 
rásť donekonečna. Stavili na jednu kartu, zrazili banky na kolená a pori
adne sa napakovali. Snímka je nominovaná na Oscara za najlepší film.
Hrajú: Christian Bale, Brad Pitt, Ryan Gosling. Réžia: Adam McKay.
USA 2015, dráma, české titulky, 130 minút, MP15, vstupné: 3,5 €

18. a 19. február (štvrtok a piatok) o 19.00 hod.
DEADPOOL
Po celom svete medzi nami žijú nenápadní, statoční a skromní superhr
dinovia, a tiež Deadpool – zvláštny a netradičný komiksový hrdina, ktorý 
zo skupiny slušných superhrdinov akosi vyčnieva, keďže je neodolateľne 
drzý, vulgárny, brutálny, no hlavne nechutne vtipný.
Hrajú: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein. Réžia: Tim Miller. 
USA 2016, akčná komédia, slovenské titulky, 104 minút, MP15, vstupné: 
3,5 €

20. a 21. február (sobota a nedeľa) o 17.00 hod. 
ROBINSON CRUSOE
Na malom exotickom ostrove si žije sebaistý papagáj Utorok so svojimi 
zvieracími kamarátmi ako v raji. Aj napriek tomu Utorok neprestajne 
sníva o tom, ako objaví svet. Po prudkej búrke nájde na pláži podivné 
stvorenie – Robinsona Crusoa.
Hrajú v slovenskom znení: Michal Domonkoš, Michal Klučka, Ivan Laca. 
Réžia: Vincent Kesteloot, Ben Stassen. 
BEL/FRA 2015, animovaná rodinná komédia, slovenský dabing, 90 minút, 
MP, vstupné: 3,5 €

20. a 21. február (sobota a nedeľa) o 19.00 hod. 
ZOOLANDER NO. 2 
Ubehlo desať rokov a Derekovi, ani jeho kamošovi Hanselovi sa už vo svete 
modelingu dávno nedarí. Pre modelingový svet sú už odpísaní a mŕtvi. 
Mŕtve začínajú byť aj vybrané hudobné celebrity, ktorých násilné konce 
spája jeden zvláštny detail.
Hrajú: Ben Stiller, Owen Wilson, Penélope Cruz. Réžia: Ben Stiller.
USA 2016, komédia, slovenské titulky, 100 minút, MP12, vstupné: 3,5 €

22. február (pondelok) o 19.00 hod.    
          FILMOVÝ KLUB
SAULOV SYN
Opustil živých kvôli mŕtvym. Strhujúci historický triler, ktorý mení spôsob 
zobrazenia holokaustu a upiera divákovi bezpečný odstup od témy. Sním
ka nominovaná na Oscara za najlepší cudzojazyčný film. 
Hrajú: Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn. Réžia: László Nemes.
HUN 2015, dráma, české titulky, 107 minút, MP15, vstupné: 3,5/2 €

24. február (streda) o 19.00 hod. 
OSEM HROZNÝCH
Niekoľko rokov po občianskej vojne sa zasneženým kopcami Wyomingu 
rúti dostavník. Vezie sa v ňom John Ruth, lovec ľudí, známy aj ako „Kat“, 
a Daisy Domergueová. Jeho čaká odmena, vypísaná na jej hlavu, ju proces 
a slučka...
Hrajú: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Tim Roth. Réžia: Quentin Taran
tino. 
USA 2015, western, české titulky, 182 minút, MP15, vstupné: 3,5 €

25. a 26. február (štvrtok a piatok) o 19.00 hod. 
BOHOVIA EGYPTA
Osud ľudstva visí na vlásku. Na scénu preto vstupuje nečakaný hrdina, 
ktorý musí podniknúť napínavú cestu, aby zachránil svoju pravú lásku a 
s ňou aj celý svet. Staroveký Egypt čaká epický súboj titanov.
Hrajú: Gerard Butler, Nikolaj CosterWaldau, Rufus Sewell. Réžia: Alex 
Proyas. 
USA 2016, dobrodružné akčné fantasy, české titulky, 127 minút, MP12, 
vstupné: 3,5 €

27. a 28. február (sobota a nedeľa) o 17.00 hod. 
V HLAVE
+ krátky film Láva (USA 2015, 7 min)
Obdobie dospievania môže byť veľmi komplikované. Riley, ktorá je vy
trhnutá zo svojho starého života, nie je žiadnou výnimkou. Je zmietaná 
svojimi emóciami – Eufóriou, Strachom, Hnevom, Nechutenstvom a 
Depresiou. Snímka je nominovaná na Oscara za najlepší animovaný film.
Hrajú v  slovenskom znení: Monika Hilmerová, Roman Pomajbo, Helena 
Geregová. Réžia: Pete Docter, Ronaldo Del Carmen.
USA 2015, animovaná rodinná komédia, slovenský dabing, 94 minút, 
MP7, vstupné: 5 €

27. a 28. február (sobota a nedeľa) o 19.00 hod. 
BROOKLYN
Keď sa mladé dievča z totálneho zapadákova presťahuje do jedného 
z najväčších miest na svete, čaká ju silný šok. A presne to sa v 50. rokoch 
minulého storočia stalo mladej Írke Eilis. Snímka je nominovaná na Osca
ra za najlepší film.
Hrajú: Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Emory Cohen. Réžia: John 
Crowley.
IRL/GBR/CAN 2015, romantická historická dráma, slovenské titulky, 111 
minút, MP12, vstupné: 3,5 €

29. február (pondelok) o 19.00 hod.    
          FILMOVÝ KLUB
O KURATÁCH A ĽUĎOCH
Ako skultivovať trio neotesaných buranov, ktorí chodia spať so sliepkami 
a vyhľadávajú bitky? Uznávaný majster čiernych severských komédií sa 
vracia s nádherne absurdným filmom o vajíčkach, ktoré padli ďaleko od 
stromu. 
Hrajú: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, David Dencik. Réžia: Anders 
Thomas Jensen.
DEN/GER 2015, komédia, české titulky, 104 minút, MP15, vstupné: 3,5/2 €
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KEŽMAROK (17. december 2015) – Sú
časťou programu netradičného vianočného 
trhu bola súťaž vo varení kapustnice. Prvý 
ročník Kapustnica Festu dopadol na výbor
nú. Prihlásilo sa jedenásť súťažných druž
stiev. 

Medzi tými, ktorí si chceli zmerať sily a svoje 
kuchárske zručnosti, patrili pracovníci kežmar-
ských úradov, zamestnanci firiem, mestské or-
ganizácie mesta, športovci či rybári. Kapustnicu 
začali variť o 11.00 hod a vyhlásenie výsledkov 
bolo o  16.00 hod pred radnicou. Prvé miesto 

získali zamestnanci  firmy Pekáreň GROS, na 
druhej priečke sa umiestnil Mestský úrad Kež-
marok a  bronzovú medailu si odniesli súťaživí 
pracovníci spoločnosti Hengstler.

Námestím rozvoniavala kapustnica celý deň 
a diváci sa dozvedeli viac o zvykoch v stravova-
ní počas Vianoc. Navarenú kyslú dobrotu nako-
niec rozdali divákom. 

Okrem súťaže vo varení kapustnice na ja-
visku pred radnicou prebiehala súťaž v  šúpaní 
zemiakov či v  jedení párkov. Námestie počas 
celého dňa zabavila goralská muzika, podvečer 
folklórne súbory mesta.

Netradičný kultúrny program prilákal do 
centra mesta viac ako 300 priaznivcov kapustni-
ce a navodil krásnu vianočnú atmosféru. „S via-
nočnými trhmi som veľmi spokojná, kapustnica 
chutila, tento rok si podľa mňa Kežmarčania trhy 
užili a aj výzdoba v meste bola krajšia ako po iné 
roky“, pochválila organizáciu trhov Kežmarčan-
ka Daniela Horváthová.

Záverečný deň trhu otvoril sprievod žia-
kov základných, stredných a umeleckých škôl 
v  Kežmarku a  námestie zaplnili potravinárske 

remeslá. Návštevníci videli zabíjačku, ukážky 
spracovania mäsa tradičným spôsobom, samo-
zrejmosťou bola ochutnávka výrobkov. Záver 
trhov spríjemnil vianočný divadelný príbeh 
Betlehem, Katka Koščová a jej vianočný koncert 
a skupina Drišľak.

Okrem výbornej atmosféry, v  meste trhy 
prispeli k voľnočasovým aktivitám pre deti. Rad-
nica registruje pozitívne ohlasy na premietanie 
rozprávok. Počas celého týždňa kino Iskra po-
núkalo rozprávky za  symbolické vstupné 0,50 
€. Rodičia mohli odprevadiť svoje ratolesti do 
kina, zatiaľ čo oni robili nákupy. (red)

kultúra

Za účasti ministra pôdo
hospodárstva a rozvoja vi
dieka SR Ľubomíra Jahnátka 
a spišského biskupa Mons. 
Štefana Sečku v pondelok 25. 
januára 2016 dopoludnia, po 
sv. omši, slávnostne posväti
li zrekonštruovanú budovu 
Základnej školy s materskou 
školou sv. Kríža v Kežmarku. 

Zriadeniu cirkevnej školy 
v  Kežmarku predchádzal dlho-
ročný spor o  vlastníctvo budo-
vy medzi mestom Kežmarok 
a obcou Ľubica. „V tomto spore, 
ktorý vznikol po oddelení Ľu-
bice od Kežmarku sme sa stali 
akýmisi rukojemníkmi, povedal 
vo svojom príhovore pri otvo-
rení školy PaedDr. Pavol Krajči 
a  doplnil, že práce bolo dosť, 
pretože budova začala chátrať 
a  jediným riešením bola nádej, 
že sa podarí čerpať finančné 
prostriedky z eurofondov. 

Rekonštrukciu skomplikoval 
aj fakt, že cirkevné školy mohli 
z Regionálneho operačného 
programu čerpať finančný prí-

spevok až v  roku 2010. Po dl-
hom a  náročnom procese bola 
nakoniec žiadosť schválená. 
V  prvej fáze sa začali v  škole 
vymieňať okná, ale rekonštruk-
ciu pozastavili, pretože došlo 
k zmene v infraštruktúre vzdelá-

vania na Slovensku a  čakalo sa 
na rozhodnutie Európskej komi-
sie. Vzhľadom na značne poško-
denie budovy oslovili riadiaci 
orgán operačného programu, 
ministerstvo pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka. „Minister 

Jahnátek neváhal a zabezpečil 
potrebné náležitosti pre pokra-
čovanie stavených prác. Naša cir-
kevná škola zmenila svoj vzhľad 
a  zmenila sa celková kvalita 
v škole,“ doplnil riaditeľ a poďa-
koval všetkým, ktorí sa zaslúžili 

o túto veľkú zmenu. V rámci re-
konštrukcie bola zateplená bu-
dova, vymenili sa okná a urobila 
sa aj čiastočná rekonštrukcia 
kúrenia, čo sa už dnes odráža 
na minimálnych únikoch tepla v 
porovnaní so starou školou. 

 „Dnes sa tu stretávame hlav-
ne preto, aby ste vy, deťúrence 
a  pedagogický zbor tejto školy, 
mali lepšie podmienky na vzdelá-
vanie, pri strávení najkrajších ro-
kov svojho života, detstva. Veľmi 
sa teším, že som tu dnes s  vami 
a  verím, že budete v  dobrom 
spomínať na túto školu, svojich 
pedagógov a  aby ste správnou 
nohou vykročili do života,“ uvie-
dol vo svojom vystúpení minis-
ter Ľ. Jahnátek a zdôraznil úlohu 
mladých v budúcnosti. Súčasne 
upozornil na nové výzvy, ktoré 
sa v  oblasti školstva pripravujú 
hlavne v oblasti vybavenia škôl.

Projektovú dokumentá-
ciu vypracoval Ing. arch. Jozef 
Figlár a  kompletnú realizáciu 
stavebných prác urobila spoloč-
nosť GMT projekt pod vedením 
Ing. arch. Slavomíra Gmittera z 
Bardejova. Náklady na rekon-
štukciu predstavovali viac ako 
760 tis. eur a 5 % sa na rekon-
štrukcii podieľal zriaďovateľ. 

 
 (red)

Odovzdali zrekonštruovanú cirkevnú školu v Kežmarku

Najlepšiu kapustnicu navarili pekári

Netradičný vianočný trh prilákal do centra mesta súťaživých Kežmarčanov
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mozaika

To, čo ma zakaždým prekvapí, 
je skutočnosť, ako málo o vlast-
nom meste vieme. Poznávanie 
vlastnej histórie je však stále 
viac limitované časom. Jeho ne-
dostatok nás núti čerpať infor-
mácie v stručnej forme. Preto je 
v dnešnej dobe ťažké ohromiť – 
tobôž knihou. 

Snaha nájsť najlepší možný 
spôsob ako vytvoriť nie ume-
lecký, ale priam čarovný knižný 
zážitok, sa pre mňa stala výzvou. 
Bolo to vzrušujúce, no zároveň 
desivé. Mestu Kežmarok chýba-
la publikácia, ktorá by stručne 
a veľmi jasne predstavila kultúr-
ne a  historické bohatstvo zhro-
maždené stáročiami. A nielen to. 
Kežmarok bol od nepamäti úzko 
spojený s majestátnosťou Tatier. 
Ako tieto fakty podať stručne 
a zároveň lákavo náročnému či-
tateľovi? Odpoveďou je knižná 

novinka s  názvom Kežmarok 
a Tatry.

Čím je vlastne táto kniha vý-
nimočná? Ide o prvé ilustrované 
dejiny mesta a  blízkych Tatier, 
podané v  krátkych príbehoch. 
Jednotlivé strany prevedú čita-
teľa od najstarších dôb, keď do 
lesov pod Snežné hory zavítali 
prví ľudia, až po súčasnosť. 

Talentovaný ilustrátor, Ras-
tislav Le s  vietnamskými koreň-
mi, veľmi živo zachytil udalosti, 
ktoré boli doposiaľ známe len 
z  opisných textov. Jeden obrá-
zok povie viac než tisíc slov. To 
bolo naše heslo pri vytváraní 
atraktívnych ilustrácií približu-
júcich napríklad vpád Tatárov 
či dramatické obdobie kráľov 
sužované morom – nazývaným 
aj čierna smrť. Pod odborným 
dohľadom historičky Nory Ba-

ráthovej sa nám 
podarilo nakresliť 
Vyšnú bránu tak, 
ako naozaj vyze-
rala. Digitálna 
maľba, ktorá 
bola použitá 
takmer na kaž-
dej dvojstra-
ne v  knihe, 
jednoducho 
nemá kon-
kurenciu.

Mimoriadne krásne sú aj 
nové fotografie. Pod mnohé 
z nich sa podpísal Peter Olekšák. 
Zároveň bol aj mojím hlavným 
fotografom. Možno si kladiete 
otázku: Aký je dnes problém 
odfotiť niečo, keď to dokáže už 
aj mobil? Je pravdou, že dnes sa 
fotí mobilmi, no pre dokonalé 
fotografické zvládnutie, hlav-
ne interiérov, sme sa rozhodli 
zakúpiť najnovšiu techniku. Aj 
vďaka nej majú fotografie v kni-
he svoj príbeh i dušu. Nie je ta-
jomstvom, že na jeden použitý 
obrázok bolo potrebné nafotiť 
približne 100 záberov z rôznych 
uhlov a v odlišnom čase. 

Považujem za dôležité za-
chrániť históriu pred zabudnu-
tím. Preto každá dvojstrana 
ukrýva jednoduchú myšlienku, 
ktorú som sa pokúsil okrášliť fot-
kami, ilustráciami a doplnil o za-
ujímavý detail. Asi najťažšie pre 
mňa bolo vtesnať príbehy do pár 
viet. Z  pozorne pripraveného, 
historicky podloženého textu 
bolo potrebné odstrániť všetko, 
čo by bránilo pochopiť a vychut-
nať si samotný príbeh. Okrem už 
známych udalostí z dejín sa čita-
teľ stretne i s menej známymi či 
úplne novými. 

Kniha si istotne nájde svoje 
miesto nielen pod Tatrami, ale 
aj v  zahraničí. Šikovní preklada-
telia vložili všetok svoj um a  cit 
do pretavenia originálnych tex-
tov na príbehy zrozumiteľné aj 
cudzincom. Reprezentačná kni-
ha Kežmarok a Tatry vychádza 

v  piatich jazykoch – 
slovenskom, anglickom, nemec-
kom, poľskom a ruskom.

V  originálnych ilustráciách, 
majstrovských fotografiách 
a  krátkych príbehoch prelo-
žených do svetových jazykov 
nájde uspokojenie po poznaní 
dychtivý zrak čitateľov zápa-
siacich s  nedostatkom času. 
Výnimočné spracovanie knihy 
Kežmarok a Tatry istotne poteší 
a  verím, že pod Tatry aj priláka 
zahraničných milovníkov prírod-
ných a historických krás. 

Dejiny Kežmarku stvorili veľa 
príbehov, ktoré sa budú rozprá-
vať po celé generácie. Ale je-
den, ktorý mám teraz na mysli, 
je o  veľmi nevšednej udalosti. 
Je ňou slávnostná korunovácia 
knihy Kežmarok a  Tatry, ktorá 
sa uskutoční v  piatok 19. feb-
ruára 2016. Tento deň bude 
historický a Vy sa môžete stať jej 
súčasťou. Prijmite pozvanie na 
túto výnimočnú udalosť, ktorá 
sa bude konať o  17.30 hod. v 
Boutique hoteli Hviezdoslav 
v Kežmarku. Súčasťou podujatia 
bude aj autogramiáda spojená s 
predajom knihy. 

Pre obmedzený počet miest 
je potrebná rezervácia stola 
na recepcii hotela, telefonicky 
0917 954 369 alebo mailom na 
info@hotelhviezdoslav.sk. 

Teším sa na stretnutie s Vami! 
 Jaroslav Šleboda
 autor a vydavateľ

Slávnostná korunovácia knihy
Kežmarok a Tatry

FEBRUÁR 2016

Autor knihy: Jaroslav Šleboda
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mozaika

Kežmarok bol oddávna mestom, kde sa neraz mihli vý-
znamné osobnosti. O mnohých doteraz ani nevieme.

Jednou z  nich je muž, ktorému mô-
žeme poďakovať, že dnes už nežijeme 
v  Uhorsku, ale na  Slovensku. Z  jeho náv-
števy sa nezachovali žiadne fotografie ani 
obsažné články. Ostala iba strohá správa, 
vďaka čomu aspoň v  krátkosti opíšem 
jeho pobyt v  meste. Najdôležitejšie však 
bude priblížiť jeho život, aby sme získali 
predstavu o  tom, kto nás vlastne kedysi 
poctil svojou návštevou.

V utorok 3. júna 1919 vystúpila z vlaku 
na kežmarskej železničnej stanici trojica 
významných pánov. Anglického novinára 
Scota Viatora, oficiálne Setona-Watsona, 
sprevádzal pražský sekretár anglického 
veľvyslanectva a spišský župan Dr. Johann 
Rumann. Na peróne ich slávnostne privítal 
kežmarský starosta Dr. Wrchovszky, kto-
rý následne vzácnych hostí previedol po 
meste. 

Ďalší bod programu zahŕňal prijatie na 
radnici, kde sa zahraniční páni obšírne za-
ujímali o situáciu v školstve či sociálnej ob-
lasti. Vypočuli si podnety zo strany pred-
staviteľov mesta a poobede sa vybrali na 
obhliadku tunajších škôl. Nevieme, ktoré 
z  nich navštívili, no s  určitosťou môžeme 
predpokladať prehliadku lýcea. Večerným 
vlakom sa delegácia vybrala za ďalším 
programom. Tesne pred odchodom sa so 
Setonom-Watsonom porozprával redaktor 
týždenníka Karpathen-Post. Ten mu daro-

val posledné dva čísla novín, v ktorých sa 
rozoberala téma kežmarského školstva. 
Všetky strany sa pri rokovaniach zhodli, 
že najväčším problémom sú nezamestna-
nosť a zlé povojnové sociálne pomery.

Toľko zo záznamu  jeho návštevy. Kto 
bol ten spomínaný anglický novinár? Ce-
lým menom Robert William Seton-Watson 
(1879 – 1951) sa narodil v Londýne v škót-
skej rodine. Práve z  tohto dôvodu získal 
prezývku Scotus Viator - Škótsky pútnik. 
Vysokoškolské štúdium histórie absolvo-
val v  anglickom Oxforde, neskôr navšte-
voval univerzity v  Berlíne, Paríži a  Viedni 
(1905 – 1906). Istý čas pobudol v Budapeš-
ti, kde spoznal niekoľko elít maďarského 
politického a spoločenského života. Utvr-
dil sa v názore, že Maďari sa neboja biť za 
svoje práva, sú slobodomyseľní, liberálni; 
vďaka Národnostnému zákonu z  roku 
1868 sú tolerantní voči iným národom. 

Svoje skúsenosti vydal v publikácii, kde 
vyzdvihol tieto “cnostné“ črty, čím nepria-
mo naznačil, ako by sa mali Angličania 
správať voči Škótom. Do reality sa dostal 
v  roku 1907, kedy na podnet študenta 
Antona Štefánka zavítal na Slovensko. Dô-
vod? Prezrieť si uplatnenie Národnostné-
ho zákona v praxi, na vlastné oči. Spočiat-
ku realite neveril, ale postupne si vytvoril 
skutočný názor. Odvtedy sa stal horlivým 
obrancom práv Slovákov. Publikáciami po-

ukázal na ich utláčanie, pomaďarčovanie 
škôl, volebnú korupciu; prostredníctvom 
jeho správy sa svet dozvedel o  tragédii 
v Černovej (1907). 

Na Slovensku nadviazal viacero osob-
ných kontaktov, poznal sa napr. s M. R. Šte-
fánikom, obdivoval Andreja Hlinku. Počas 
I. svetovej vojny aktívne spolupracoval 
s T. G. Masarykom v  otázkach vytvorenia 
samostatného Československa, v  ktorom 
malo mať Slovensko autonómiu. Otázke 
slovanstva sa venoval aj po vojne, keď 
vyučoval stredoeurópske dejiny na Škole 
slovanských štúdií pri londýnskej King´s 
College. Okrem toho sa stal expertom Mi-
nisterstva zahraničných vecí Veľkej Britá-
nie pre strednú Európu a Balkán.

Scotus Viator na Slovensko chodieval 
často. Zúčastnil sa dokonca pohrebu M. 
R. Štefánika v  máji 1919. Po tejto smut-
nej udalosti cestoval niekoľko týždňov po 
Slovensku, z čoho vyplynula  jeho návšte-
va Kežmarku. V  roku 1928 mu Univerzita 
Komenského udelila pamätnú medailu 
a  diplom. Po zmene režimu vo februári 
1948 sa muselo na jeho meno zabudnúť, 
diela skončili na indexe zakázaných kníh, 
o  jeho smrti nepadla v  československých 
novinách ani zmienka. Aj preto sa o ňom 
vie v  súčasnej spoločnosti tak málo. Na-
priek tomu v roku 2007 vydala Slovenská 
pošta známku v hodnote 24 Sk s podobiz-
ňou Setona-Watsona. To potvrdzuje fakt, 
že táto osobnosť je pre Slovákov skutočne 
významná.

Tento článok len zľahla načrtol život ob-
rancu Slovákov. Hádam bude podnetom 
pre to, aby ste sa o  jeho živote dozvedeli 
viac prostredníctvom kníh či internetu.

 Vladimír Julián Ševc
 Foto: internet

Scotus Viator v Kežmarku
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Fašiangy sú symbolom vese-
losti, zábavy a hlavne obdobím 
maškarných karnevalov. To, že 
deti majú rady karneval v kto-
romkoľvek veku, niet pochýb.

Preto aj 18. 01. 2016 bol 
pre žiakov z 1.A ZŠ Dr. Daniela 

Fischera 2 a deti z MŠ Sníček 
plný prekvapení, radosti a no-
vých zážitkov. Prváci im vyro-
bili škrabošky, spolu si vymaľo-
vali šašov, ktorí neodmysliteľne 
patria ku karnevalu. Po zatan-
covaní nasledovala súťaž tan-

ca s balónom. Tiež si pochut-
nali na výborných domácich 
šiškách. Na záver boli za svoju 
prácu odmenení sladkosťou a 
diplomom.

Keďže to bolo už naše štvrté 
stretnutie v rámci spolupráce s 

MŠ, ich vzájomné kamarátstvo 
je čím ďalej tým krajšie.

Pre prvákov sú to spomien-
ky na MŠ a škôlkari sa tak ľahšie 
pripravia na svoj zápis do školy.
 Mgr. Janka Lacková

 a Henrieta Majcherová

FAŠIANGOVÉ  DOPOLUDNIE  1.A ZŠ
Dr. Daniela Fischera 2 v MŠ SNÍČEK

Hotelová akadémia Otta 
Brucknera v Kežmarku aj tento 
rok pripravila pre širokú verej-
nosť obľúbené kulinárske podu-
jatie GASTRODNI, ktoré sa kona-
lo v rámci realizácie praktických 
manažérskych cvičení. Podu-
jatie sa uskutočnilo tradične 
v priestoroch budovy Hotelovej 
akadémie Otta Brucknera na 
ulici MUDr. Alexandra 29, dňa 8. 
decembra 2015.

 Počas podujatia sa uskutoč-
nil aj Deň otvorených dverí, ur-
čený predovšetkým záujemcom 
o štúdium v našej škole. Pre nich 
sme mali pripravené množstvo 
cenných informácií nielen o štú-
diu, ale aj o možnostiach kariér-

neho uplatnenia v hotelierstve a 
cestovnom ruchu.

Žiaci predviedli svoje zruč-
nosti v  obsluhe a kuchárske 

zručnosti. Návštevníci si mohli 
pozrieť ukážky moderných tren-
dov v slávnostnom stolovaní a 
studenej kuchyni Finger Food, 

flambovaní mäsa a ovocia, car-
vingu, zdobení vianočných per-
níkov či miešaní obľúbených 
nápojov. Odvážnejší návštevníci 
si v tvorivých dielňach namiešali 
svoj prvý nápoj, prípadne ozdo-
bili vianočný perník. Taktiež – 
ako každoročne – prebiehala aj 
súťaž o najkrajšiu slávnostnú ta-
buľu spojená s vecnými cenami.

Všetkým návštevníkom by 
sme sa týmto chceli poďakovať, 
že si na nás opäť spomenuli. Dú-
fame a  zároveň veríme, že si na 
nás spomeniete aj na budúci rok.

 
 Matej Kozák, V.A
 manažér marketingovej 

 komunikácie

Deň otvorených dverí hotelovej akadémie
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Vedenie školy, učitelia a žia-

ci Gymnázia P. O. Hviezdoslava 

v Kežmarku opäť otvárajú dvere 

školy dokorán a pozývajú žiakov 

základných škôl, ich rodičov a 

učiteľov a širokú verejnosť na pre-

hliadku školy. Súčasťou podujatia 

je projektový deň: Slovensko pod 

jednou strechou. Žiaci vo svojich 

prezentáciách prevedú návštev-

níkov školy regiónmi Slovenska. 

 Tešíme sa na Vás !

Asi pred 2500 rokmi prezentoval 
Hippokrates, praotec medicíny, schop
nosť ľudského tela uzdravovať sa samo. 
Za základ zdravia považoval výživu. 
Jeho známa veta: „Tvoja výživa nech je 
tvojím liekom a tvoj liek nech je tvojou 
výživou“, nestratila nič na aktuálnosti.

Človek stojí na vrchole vývojovej py-
ramídy, a preto by mal byť tým najdoko-
nalejším, čo existuje. Preto prirodzeným 
stavom nášho organizmu je zdravie. Žiaľ, 
práve človek na rozdiel od zvierat svoje 
zdravie denne ľahkovážne poškodzuje. 
Treba povedať, že je to aj tvrdá daň za 
civilizáciu. Naša potrava je ochucovaná, 
prifarbovaná, zahusťovaná i konzervova-
ná mnohými látkami, ktoré zaťažujú naše 
telo. Ak k tomu pridáme ešte poškodené 
životné prostredie - vodu, vzduch, pôdu a 
na dôvažok u mnohých ľudí aj veľké dávky 
syntetických liekov, zistíme, že množstvo 
prijatých toxínov rastie rýchlejšie, ako ho 
stačia spracovať detoxikačné mechanizmy 
nášho tela.

Už lekári Ďalekého východu vedeli, že 
v ľudskom tele existujú oku neviditeľné 
energetické dráhy /meridiány/, v ktorých 
prúdi životná, energia a tu človek prijíma 
dýchaním, stravou, zo Zeme i z vesmíru. 
Totiž tak, ako existuje krvný a lymfatický 
obeh, má ľudské telo aj obeh energetický. 

Absolútne zdravie neexistuje. Dishar-
mónia a choroby začínajú vždy v energeti-
ke tela. Bez dostatočného množstva ener-
gie nič nefunguje, nič sa nepohybuje, nič 

nejazdí. Ani biologický svet 
nie je výnimkou, ten sa 
tiež nezaobíde bez ener-
gie. Je dôležité pocho-
piť základný princíp 
existencie človeka 
a života vo vesmíre 
vôbec.

Naše telo je 
pretkané dvanásti-
mi energetickými 
dráhami, tzv. meri-
diánmi. Tie fungujú 
ako dokonalý riečny 
systém.

Existenciu meri-
diánov už dlho úspeš-
ne využíva akupunktúra 
i akupresúra. Každého člove-
ka je možné zaradiť do určitého 
energetického typu. Niekto je napr. 
typ obličkový, iný pečeňový, ďalší môže 
mať dispozíciu k oslabeniu hormonálne-
ho systému. To sú tzv. „čisté" typy. Sú me-
dzi nami ale aj typy "zmiešané", títo ľudia 
majú oslabených niekoľko orgánov naraz. 
S tým človek veľa nenarobí, je to dané ge-
netikou.

Oslabenie energetickej dráhy orgánu 
sa prejaví v celkovej konštitúcii človeka. 
Známky oslabenia fyzického tela sa pre-
javia na psychike, ale platí aj opačne. Tu 
však nie je dôležité zisťovať, čo bolo skôr.". 
Sliepka či vajce?" Podstatné je pochopiť 
tieto súvislosti, počúvať svoje telo a naučiť 
sa pomáhať sám sebe.

Ako? O tom nabudúce...
 (mu)

Základné školy - pozvánka 

Križovatky zdravia
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Lekárne
Echinacea    pon – pia  8:00 - 16:00
Na námestí    pon – pia  7:30 - 17:00
Dr. Max  Tesco a Kaufland pon – ned  8:00 - 20:00
  Garbiarska  pon – pia  7:00 - 16:00
Ľubka    pon – pia  7:00 - 21:00
    sob, ned, sv.  8:00 - 20:00
Lekárska pohotovosť
Pre dospelých  Dr. Fischera 2231 Tel: 052/4522555
    pon – pia  15:30 - 7:00
    sob, ned, sv.  7:00 - 7:00

Pre deti a dorast Huncovská 42  Tel: 052/4512171
    pon – pia  15:30 - 21:00
      (potom je pohotovostná
      služba na Detskom
      oddelení, vchod od Domova
      dôchodcov, 1. posch.)
    sob, ned, sv.  7:00 - 19:00

Chirurgia  Huncovská 42 Tel: 052/4512246
    pon – pia  15:30 - 22:00
    sob, ned, sv.  8:00 - 20:00

Rozpis pohotovostných služieb

Ospravedlnenie
V článku novín Kežmarok číslo 21/2015 s názvom „Zariade-

nie pre seniorov dostalo polohovateľné postele“ zo 4. novembra 
2015 bolo nesprávne uvedené meno Kežmarčana a Maltézske-
ho rytiera Petra Mikulášika.

Týmto sa mu za chybu ospravedlňujeme. (red)

Anketa s občanmi
Vybrali sme sa za vami do ulíc Kežmarku. Hľadali sme odpovede na otázku:
Do čoho by ste privítali investíciu mesta, čo Vám v Kežmarku chýba?

Mária L. E. P. Ľubomíra R. Miloš K.

Mária L.
Ideálne by bolo sprevádzkovať kúpalis-

ko a tiež zimný štadión súčasne, to by sa mi 
páčilo asi najviac. Ale ten štadión by sa zišiel, 
hlavne na korčuľovanie pre deti a keby sa dal 
využiť aj celoročne, to by bolo priam úžasné.

E. P.
Privítala by som dostavbu zimného šta-

dióna. Kežmarok bol stále aktívny v zimných 

športoch, odrástlo tu niekoľko hokejistov, 
a teraz je to všetko zničené. 

Miloš K.
Investoval by som do kúpaliska a možno 

do obnovy detských ihrísk. Mám už deti veľ-
ké, takže mňa sa ihriská netýkajú, ale vidím 
malé deti, ako sa hrajú na zastaraných ihris-
kách. Do súťaže o  ihrisko Žihadielko som sa 

zapojil, hlasujem niekedy aj dvakrát za deň.

Ľubomíra R.
Podľa mňa prioritou tohto mesta je do-

stavať zimný štadión. Keď som mala pätnásť 
rokov, tak som tam chodila korčuľovať s ka-
marátmi a aj ako žiačka so školou. Tiež nám 
chýbajú detské ihriská a cyklotrasy.

Všetkým osloveným ďakujeme za odpo-
vede a za ústretovosť. (red)

Chceme vás požiadať o spoluprácu pri formovaní vášho 
mesačníka. Chceme dať priestor občanom a prizvať ich k 
tvorbe obsahu novín. Našim zámerom je prinášať aktuálne 
informácie z diania v Kežmarku. Budeme radi, ak nám články, 
fotografie a námety zašlete na adresu noviny@kezmarok.sk.
 (red)

Vážení čitatelia Novín Kežmarok!
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PREDAJ
• Predám garáž na sídlisku Juh oproti OK baru. 
Tel.: 0907 158 177.
• Predám rodinný dom v Kežmarku na Kame-
nnej bani, podpivničený, obytná plocha 180 
m2. Rozloha pozemku 900 m2. Cena: 140 000 
Eur. Tel.: 0917 466 088. 

ZAMESTNANIE
•  P-ečko, s.r.o. Kežmarok príjme na voľné 
pracovné miesta 2 zamestnancov.
1. pozícia predávač – obchodník
2. pomocný skladník, vodič
Bližšie info http://p-ecko.sk/kariera.html
alebo priamo na +421 907 95 95 84 u konateľa 
spoločnosti. 

• Ponúkam prácu pre zdravotnú sest-
ru v detskej ambulancii  v Kežmarku. Tel: 
0903691188. 
• Predsedníčka Okresného súdu Kežmarok 
vyhlásila výber na obsadenie 1 voľného štát-
nozamestnaneckého miesta hlavný referent 
- asistent senátu. Podrobnosti na www.jus-
tice.gov.sk v časti Hľadám prácu v rezorte.
• Predsedníčka Okresného súdu Kežmarok 
vyhlásila výber na obsadenie 1 voľného štát-
nozamestnaneckého miesta hlavný radca - 
vyšší súdny úradník. Podrobnosti na www.
justice.gov.sk v časti Hľadám prácu v rezorte.

INÉ
• Slobodná, bezdetná, žijúca sama v  rodin-
nom dome si hľadá muža do 47 rokov. Malé 
dieťa nie je prekážkou. Samota bolí. Anna – 
0949 600 276. 

inzercia, spomienky

Riadková inzercia

Vydáva Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku. Vychá-
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Dňa 8. januára sme si 
pripomenuli 7. výročie čo 
nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, otec, svokor 
a opa Mgr. Vojtech Wag-
ner. Ktorí ste ho poznali a 

mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku. S láskou a úctou spomína manželka, 
synovia, nevesta a vnučky.

Plamienok sviečky na 
hrobe horí, odišla si dávno, 
no srdce stále bolí. S kyticou 
kvetov a zapáliť sviečku prí-
deme aj dnes, lebo v našich 
srdciach navždy ostaneš.

Dňa 28. januára uplynulo 30 rokov od 
úmrtia našej drahej mamky, babky, prababky, 
Heleny Mingáčovej. Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku a modlitbu.

 S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

Dňa 16. januára sme si pripomenuli 30. 
výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca 

a  starého otca Bedricha 
Nitscha. Kto v srdci žije, ten 
neumiera. Spomína man-
želka a deti s rodinami.

Z Tvojich očí žiarila lás-
ka a dobrota,

budeš nám chýbať do konca života.
Ta rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.

Dňa 19.2.2016 uplynie 
25 rokov od smrti

nášho milovaného 
otca a dedka

Ladislava Burkoviča.
 Spomínajú synovia 

 a ostatná smútiaca rodina.

Odišiel si tichúčko niet 
Ťa medzi nami

v  našich srdciach, ale 
žiješ spomienkami.

Dňa 28.2.2016 uplynie 
15 rokov čo nás navždy opustil náš syn a  brat 
Matúš Kovalčík. S láskou

 spomínajú rodičia, súrodenci
 a ostatná smútiaca rodina.

Spomienky

Získajme ihrisko pre naše mesto
Kežmarok sa zapojil do súťaže o detské ihrisko Žihadielko – máme možnosť získať 
úplne nové ihrisko pre kežmarské deti v hodnote asi 80 tisíc eur. Dôležité je, aby 
v internetovom hlasovaní získalo práve vaše mesto čo najviac hlasov od občanov. 
K novému ihrisku tak deťom môže pomôcť každý z nás. 
Mesto Kežmarok je zaradené v kategórii od 15 000 do 20 999 obyvateľov. Aktuálne 
je Kežmarok na 9. mieste, máme 1 199 hlasov, na prvenstvo to teda zatiaľ nestačí. 
Z každej kategórie vyhrávajú dve mestá, ktoré získajú najväčší počet hlasov. Lídrom 
celkového poradia je 
v  súčasnosti mesto Dolný 
Kubín s  počtom hlasov 5 
744, na druhom mieste je 
Sereď s  podporou 4 905 
hlasov. Súťaž prebieha do 
29. 2. 2016.
Podporme túto myšlienku 
a zabojujme o ihrisko. Hlasovať môžeme denne každý, kto má facebookový profil 
alebo mailovú adresu. Bonusový bod získava tiež ten, kto zvládne hru Kvietky.
Hlasovať môžete na adrese: https://zihadielko.lidl.sk/ 26.1. 2016 (red)

Vážení a milí Kežmarčania! 

Srdečne Vás pozývam na neformálne stretnutie, ktoré sa 
uskutoční vo štvrtok, 25.2.2016 o 18:00 v malej sále 

mestského kultúrneho strediska v Kežmarku. 

Zhodnotenie prvého roka vo funkcii poslanca 

Financovanie škôl a školských zariadení 

Plány do ďalších rokov - diskusia 

Ing. Matúš Polák, poslanec MsZ 

Vaše otázky a návrhy do diskusie môžete zaslať aj vopred na:
gabriela.bodnarova@kezmarok.sk

0905 744 162

stretnutie podnikateľov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu. Cieľom stretnutia je výmena 
informácií, skúseností, propagačných materiálov, analýza problémov a hľadanie ich riešení. 
Stretnutie je vhodné pre majiteľov reštaurácií, ubytovacích zariadení, doplnkových reštaurač
ných služieb a iných služieb. Pozývaní sú aj zástupcovia občianskych združení, ktorí pôsobia 
alebo majú záujem pôsobiť v tejto oblasti.

Stretnutie podnikateľov v cestovnom ruchu
Dňa 17.februára 2016 o 14.00 hod. sa uskutoční v zasadačke MsÚ

na radnici (1.poschodie)

Ing. Gabriela Bodnárová
MsÚmarketing

Mgr. Jana Garstková - Majorová
predsedníčka komisie regionálneho rozvoja,

cestovného ruchu a  propagácie mesta
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Partnerské poľské mesto Nowy Targ 
informovalo, že 6. februára 2016 sa v prí-
pade dostatočného množstva prírodného 
snehu uskutoční v priestoroch ich poľné-
ho letiska tradičný, už IX. ročník Podhalian-
skeho behu na lyžiach Jána Pavla II.

Bežať sa bude štýlom klasickým na tra-
tiach dlhých 5, 15 a 30 (2 kolá 15-ky) km. 
Záujemcov, ktorí sa prihlásia od 1. do 6. 
februára, bude štartovné stáť 50 poľských 
zlotých. V rámci štartovného účastník do-
stane v  cieli darček s  logom podujatia, 
pamätnú medailu a  teplé jedlo. Usporia-
dateľ si vyhradil právo prijímať štartovné 
len v  zlotých. Podrobnejšie informácie 
o  podujatí nájdete na stránke www.bieg.
nowytarg.pl. 

Mesto Kežmarok organizuje na uvede-
né podujatie zájazd. 

Štart pretekov je nasledovný:
beh na 30 km o 11.00 hod, beh na 15 
km o 11.10 hod a beh na 5 km o 11.20 
hod.
Vyhodnotenie pretekov je plánované 

okolo druhej hodiny poobede, návrat do 
Kežmarku bude cca do 17.00 hod. 

 Foto: Marcin Jagla 
 Ing. Stanislav Škára

Prvé kolo SP za účasti takmer 200 strel-
cov z celého Slovenska otvoril v súkrom-
nej športovej hale Ján Ferenčák, primátor 
Kežmarku. Súťažilo 35 Kežmarčanov a zís-
kalo 16 pohárov: za I. miesto: Jozef Pavlík 
muži holý luk (HL), Ninka Kleinová kadet-
ky olympijský luk (OL), Juraj Bublík st. žiak 
OL, Martin Dorič veterán kladkový luk 
(KL), Marcel Pavlík muži KL, Stanislav Ba-
láž kadeti HL, Matúš Starygazda chrobáci 
HL. za II. miesto: Filip Šimo st. žiak OL, Filip 
Janík ml. žiaci OL, Martin Kobza muži KL, 
Diana Pashchenková ženy KL, Samuel Ba-
dovský ml.žiak HL, Teo Slovík chrobák HL. 
A za III. miesto: Adam Dulovič chrobák HL, 
Pri takejto účasti sú cenné aj štvrté miesta: 
Jakuba Novotného ml. ž. OL, Petra Kubíka 
muži HL, Aleny Mačákovej ženy HL, Deni-
sa Mačáka muži OL, Adama Bafiu ml. ž.

Body do Slovenského pohára ďalej zís-
kali: Sandra Vaľová za 5.miesto, Zinayida 
Mizdošová za 5. miesto, Maximilian Goht-
kovič za 5. miesto, Marián Marečák za 6. 
miesto, Marcele Horanská za 6. miesto, 
Patrik Novotný za 7. miesto, Sebastián 
Šilon za 5. Ján Majerčák za 6. miesto. La-
dislav Korsch a Pavel Svetlík za 6. a 7. mies-
ta. 

Až na problémy s pripojením k inter-
netu, organizátori podujatie zvládli veľmi 
dobre. Chcem sa poďakovať primátorovi 

za jeho záujem o lukostreľbu a záujem 
zorganizovať významné podujatie europ-
ského alebo svetového charakteru. Ďalej 
sa chcem poďakovať: administrátorke In-
grid Šilonovej, riadiacemu streľby Jánovi 
Šilonovi, riaditeľovi turnaja Majovi Pirha-

lovi, rozhodcom a všetkým našim členom 
pri technickom a org. zabezpečení.

 Vladimír Majerčák,
 I. Predseda org. výboru
 a Predseda klubu
 Foto: autor 

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta
Vydáva Mestský úrad v Kežmarku

Slovenský pohár prilákal 200 lukostrelcov

Preteky v behu na lyžiach u susedov

športFEBRUÁR 2016

Na základe informácie usporiadateľov sa preteky v uvedený deň neuskutočnia z 
dôvodu nedostatku prírodného snehu. Náhradný termín bude včas oznámený.

 Ing.Stanislav Škára
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Mladší žiaci 1. MFK Kežmarok kategórie U13 v dňoch 10. 12. 
-13. 12. 2015 zúčastnili 22. ročníka Moravskoslezkého futbalové-
ho festivalu v Bílovci. Turnaja sa zúčastnilo 16 družstiev z Čiech, 
Slovinska, Poľska, Rakúska a Slovenska. Družstvá boli rozdelené 
do dvoch skupín po ôsmich, kde každý odohral stretnutia systé-
mom každý s každým. V záverečnej fáze turnaja sa podľa umiest-
nenia v základných skupinách hralo o konečné umiestnenie.

Už pri pohľade na zloženie skupín bolo jasné, že nás čaká veľmi 
kvalitný turnaj, čo sa potvrdilo hneď  v úvodnom stretnutí turnaja. 
Prvý zápas sme nezvládli a aj vplyvom nového prostredia sme za-
platili nováčikovskú daň a prehrali sme s domácim ŠSK Bílovec vy-
soko 8:0. V ďalšom priebehu turnaja nás čakali mladí hráči s MAS 
Táborsko, v ktorom sme na ihrisku podali dobrý výkon ale i  tak 
prehrali 1:4. Jediný náš gól strelil Rasťo Wikarsky. V treťom dueli 
nás preverili hráči zo Slovinského NK Jarenina a po nevydarenom 
úvode stretnutia sme prehrali kruto 4:0. Až posledný zápas prvé-
ho herného dňa nám priniesol úspech a dvomi gólmi Nováka, Wi-
karského a Pavlíka sme porazili poľský LSK Forteca Šwiekrlany 4:0.

Druhý deň turnaja sme odštartovali proti súperovi z Rakúske-
ho STURMU Graz, v ktorom bol stav dlho vyrovnaný, ale v závere 
ukázal náš súper svoju kvalitu a  dvomi šťastnými gólmi zvíťazil 
v pomere 3:1, jediný náš gól strelil Tokarčík. V ďalšom priebehu 
nás preverili futbalisti z Michaloviec, ktorí nás porazili tesne 2:1, 
keď sme v stretnutí nevyužili množstvo gólových príležitosti a do-
konca ani pokutový kop za nás v samotnom závere znižoval No-
vák. Posledný zápas v skupine bol nad naše sily, neskorší finalista 
SFC OPAVA. V zápase o umiestnenie sme si zmerali sily s košickým 
VSS a prehrali sme 2:5.  

Napriek štrnástemu miestu na turnaji si kolektív mladších žia-
kov zaslúži uznanie a potrebné je našich mladých hráčov pochvá-
liť za prístup a predvedenú hru. Neurobili sme klubu ani mestu 
hanbu, naopak, hra a výkony niektorých našich chlapcov zaujala 
trénerov súperov, a tak sa dostali do povedomia odborníkov. Vý-
sledok nebol pre nás rozhodujúci. Určite je na našej strane spo-
kojnosť, veď v poli renomovaných klubov sme boli jediní druho-
ligisti. 

Už samotná účasť na medzinárodnom halovom futbalovom 
turnaji bol úspech. Turnaj zorganizovaný na vysokej spoločenskej 
a i športovej úrovni.

Ďakujeme celému družstvu U13 1. MFK Kežmarok za príkladnú 
reprezentáciu klubu a mesta.

Výsledky nášho družstva:
ŠSK BÍLOVEC - 1. MFK Kežmarok (SR)  8 : 0
1. MFK Kežmarok (SR) - MAS Táborsko 1 : 4 gól: Wikarski
NK Jarenina (SLO) - 1. MFK Kežmarok (SR) 4 : 0
1. MFK Kežmarok (SR) - LSK Forteca Šwiekrlany   
           4 : 0 góly: Novák 2,
     Wikarski, Pavlík 
1. MFK Kežmarok (SR) - Sturm Graz  1:3 gól: Tokarčík
FK Z. Michalovce - 1. MFK Kežmarok  2:1 gól: Novák
1. MFK Kežmarok - SFC Opava  2:6 góly: Wikarski 2
O 13.14. Miesto
1.MFK Kežmarok – VSS Košice   2:5 góly: Novák,
     Wikarski
Kežmarok reprezentovali: Filip Regitko, Daniel Tokarčík, Rasti-
slav Wikarski, Filip Novák, Damián Pavlík, Jaroslav Šperling, Filip 
Hanečák, Marcus Mrázik, Filip Ďateľ, Kristián Trošan, Erik Du-
čák, Marcel Brand, Františech Lech, Alexander Baláž, František 
Glevaňák,

Tréner: PaedDr. Dušan Tokarčík, 
Asistent trénera: Mgr. Radovan Novák,
Vedúci družstva: Rastislav Novák
Moravskoslezský fotbalový festival – Bílovec CUP 2015
Mladší žiaci – ročník 2003

Najlepší hráč: Kruszelnicki Pawel ( Opolski ZPN )
Najlepší strelec: Nevřala Jan ( Fc Baník Ostrava )
Najlepší brankár: Vobořil jan ( Fc Bohemians 1905 Praha )
Osobnosť turnaja: Frey Martin

Semifinále
SFC Opava – Bohemians 1905 Praha 5:1
Sturm Graz – Baník Ostrava 2:7
Zápasy o umiestnenie
Šwierklany – Špišská Nová Ves 2:5 (o 15. – 16. místo)
Kežmarok – VSS Košice 2:5 (o 13. – 14. místo)
NK Jarenina – Lipany 2:1 (o 11. – 12. místo)
MAS Táborsko – FC Hlučín 3:7 (o 9. – 10. místo)
Michalovce – NK Bravo Ljubljana 0:3 (o 7. – 8. místo)
ŠSK Bílovec – Opolski ZPN 4:2 (o 5. – 6. místo)

Bohemians 1905 Praha – Sturm Graz 3:2 (o 3. – 4. místo)
Baník Ostrava – SFC Opava 1:0 (o 1. – 2. místo)
Spracoval: PaedDr. Dušan Tokarčík 

Mladí futbalisti podali pekný výkon

9. FC Hlučín

10. MAS Táborsko

11. NK Jarenina (SLO)

12. ŠK Odeva Lipany (SR)

13. VSS Košice (SR)

14. 1. MFK Kežmarok (SR)

15. Spišská Nová Ves (SR)

16. Šwierklany (PL)

Konečné umiestnenie:

1.FC Baník Ostrava

2. SFC Opava

3. FC Bohemians 1905 Praha

4. Sturm Graz (A)

5. ŠSK BÍLOVEC
6. Opolski ZPN (PL)

7. NK Bravo Ljubljana (SLO)

8. FK Z. Michalovce (SR)
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Športové podujatia

FEBRUÁR 2016

 9.1.2016  BK MŠK Kežmarok – ŠKP Banská Bystrica  46 : 105   (basketbal kadeti)
10.1.2016 BK MŠK Kežmarok – MBK Lučenec   69 : 61   (basketbal kadeti)
16.1.2016  BK MŠK Kežmarok – KB Košice   65 : 110   (basketbal kadeti)
16.1.2016  MBK ŽU Žilina – BK MŠK Kežmarok   121 : 68   (basketbal muži)
16.1.2016  VTC Pezinok – VK MŠK OKTAN Kežmarok  2 : 3   (volejbal ženy)
16.1.2016  VK MŠK Kežmarok – VK Stropkov   0 : 3 a 0 : 3  (volejbal juniorky)
17.1.2016  BK MŠK Kežmarok – 1.BK Michalovce  75 : 85   (basketbal kadeti)
17.1.2016  VK Humenné – VK MŠK Kežmarok   3 : 0 a 3 : 0  (volejbal kadetky)

Členovia šachového oddielu MŠK KdV 
Kežmarok odohrali niekoľko partií nielen 
doma, ale za súpermi vycestovali aj do iných 
miest. V sobotu 9. januára sa v Smižanoch 
uskutočnilo 3. kolo Ligy mládeže Spiša. Do 
turnaja sa prihlásilo celkovo 71 detí. Hralo sa 
švajčiarskym systémom na 7 kôl, s tempom 
hry 2x15 minút. Celkovým víťazom sa stal so 
6,5 b Nikolas Rybovič (Stará Ľubovňa), pred 
Samuelom Čmilom (ŠK Poprad) a Patrikom 
Ondom (ŠK Poprad)- obaja po 6 b. turnaja sa 
zúčastnila aj početná kežmarská enkláva a v 
jednotlivých vekových kategóriách sa vôbec 
nestratila. Najlepší turnaj tejto sezóny odo-
hrala Natália Ferenčáková, ktorá so ziskom 5 
b obsadila celkové 8. miesto a v kategórii D11 
výborné 2. miesto. Michal Choma nazbieral 
taktiež 5 b a celkové 11. miesto a v ťažkej ka-
tegórii CH14 to stačilo len na 4. miesto.

Po nevydarenom štarte predviedla výbor-
ný finiš Adelka Wagnerová a so ziskom 4 b 
obsadila v kategórii D14 zemiakovú medailu. 
Bol to pre ňu taktiež najlepší turnaj sezóny.

V 6. kole tretej ligy sme doma privítali gel-
nické Á-čko. Hostia nám cestu k trom bodom 
za víťazstvo značne uľahčili, keďže na zápas 
pricestovali len piati.

A tak sa začínalo za stavu 3:0 pre nás. 
Rýchlou remízou skončila partia Jozefa Luká-
ča. Súper Františka Gricha zvolil netradičné 
otvorenie, ktoré zavŕšil stratou figúrky. Partia 
ešte pokračovala hodnú chvíľu, ale o víťaz-
stve nášho hráča už nikto nepochyboval.

Kráľovsky zahral Tomáš Andráš, keď aj s 

pomocou súperovej časovej tiesne premenil 
šikovnú obeť v celý bod. Peknú partiu odo-
hral aj Rastislav Veštúr. Po zisku kvality sa síce 
dostal do časovej tiesne, na ktorú ešte hral 
súper, po Rasťovom 40. ťahu ale vzdal. Marcel 
Budzák po otvorení g-stĺpca získal pešiaka i 
aktivitu, ale časová tieseň viedla k niekoľkým 
chybám, po ktorých súper mohol vyrovnať. 
Nestalo sa, a tak nasledovala po odohratí 40. 
ťahu súperova kapitulácia.

V piatom kole 4. ligy sme doma hostili 
družstvo ŠK CVČ Lendak. 

Našu prvú výhru zaznamenal Marcel Ha-
nina, po rýchlom priebehu partie. Lepšie sme 
stáli aj na poslednej šachovnici, ale Zuzka 
Nevická chybila a bolo vyrovnané. Ľubomír 
Antal odohral od začiatku do konca vyrovna-
nú partiu, ktorá skončila zaslúženou remízou. 
Skorá obeť strelca síce priniesla Marcelovi Bu-
dzákovi zaujímavú hru, ale nie body. Vyhratú 
partiu mal aj Michal Gáborčík, ukázala sa ale 
naplno nedostatočná zápasová prax zname-
najúca našu ďalšiu prehru. 

V sobotu 23. januára sa v Liptovskom Mi-
kuláši uskutočnilo už štvrté kolo šachového 
podujatia Talent. Hralo sa švajčiarskym sys-
témom na 7 kôl, s tempom hry 2x15 minút 
a 5 sekundová bonifikácia na ťah. Turnaja sa 
zúčastnilo 77 detí. Z našich zástupcov odo-
hrala opať výborný turnaj Natália Ferenčá-
ková, ktorá obsadila so ziskom 5 b celkové 
15.miesto a v kategórii D11 to stačilo na 
strieborné umiestnenie. Po štyri body získal 
Michal Choma (celkové 21. miesto), od ktoré-
ho sa čaká na podobných podujatiach bodík 
viac a Daniel Duda (celkové 33. miesto), ktorý 
potvrdzuje tohtoročný výkonnostný rast.

Zhodne po 3 body získali: Adam Kriššák 
(42. miesto), Viktor Lipčák (55. miesto) a Ši-
mon Choma (51. miesto), v kategórii CH08 
šieste miesto.

24. januára sme odohrali na pôde posled-
ného celku tabuľky 7. kolo 3. ligy. Zostavu 
sme prispôsobili súperovi a vycestovali bez 
štyroch hráčov základnej zostavy. Napriek 
tomu sme išli po tri body. Peknými minia-
túrkami vyhrali svoje partie Jakub Ferenčák, 
Michal Gáborčík a František Grich. Našu štvr-
tú výhru zaknihoval vo svojej tohtosezónnej 
premiére Karol Hennel. Vyrovnanú partiu v 
záverečnej časti hry nezvládla Mária Kulho-
merová, čo nám prinieslo prvú prehru.

Povinná výhra nás pevnejšie ukotvila na 
druhom mieste v tabuľke. S trojbodovým ná-
skokom vedie stále LŠ Poprad A.

 
 Marcel Budzák

Šachisti majú za sebou zaujímavý mesiac

Program na február 2016
Volejbal – ženy:
6.2.2016   17:00  KV MŠK OKTAN Kežmarok – 1.BVK Bratislava
13.2.2016   17:00  KV MŠK OKTAN Kežmarok – VTC Pezinok
20.2.2016   17:00  VK Slávia EU Bratislava – KV MŠK OKTAN Kežmarok
27.2.2016   17:00  KV MŠK OKTAN Kežmarok – Volley project UKF Nitra

Volejbal – kadetky:
7.2.2016   11:00 a 13:00  TU Košice – VK MŠK Kežmarok
28.2.2016   11:00 a 13:00  VK MŠK Kežmarok – VK Poprad

Volejbal – juniorky:
13.2.2016   10:00 a 13:00  VK Liptovský Hrádok – VK MŠK Kežmarok
20.2.2016   10:00 a 13:00  VK MŠK Kežmarok – VK Žiar nad Hronom

Basketbal – muži:
13.2.2016   BK MŠK Kežmarok – BK ŠKP Štart Bratislava
27.2.2016   BK Lokomotíva Sereď – BK MŠK Kežmarok
28.2.2016   MBK AŠK Slávia Trnava – BK MŠK Kežmarok
* začiatky zápasov ešte nie sú známe

Basketbal – kadeti:
Program na február bude známy až po odohratí základnej súťaže 31.1.2016 Pavol Fejerčák, manažér športu

Výsledky za január 2016
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inzercia

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Servis na 4 roky len za 99 €. Užite si jazdu s jedným z modelov Fabia, Octavia, 
Yeti, Rapid alebo Rapid Spaceback. Vy budete jazdiť a my sa vám postaráme 
o servis na štyri roky len za 99 eur! K tomu Financovanie na jednotku 
a štvorročnú záruku. Navyše už dnes si môžete domov odviezť jedno 
zo skladových vozidiel aj so zimnými kompletmi zadarmo.
www.skoda-auto.sk

VY JAZDÍTE, 
MY SA
STARÁME

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Citigo, Fabia, Rapid, 
Octavia a Yeti: 2,9 - 6,4 l/100 km, 79 - 149 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

Untitled-76   1 15.1.2016   8:58:05

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




