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Spravte si radosť a príďte si po akčný model z novej série ŠKODA JOY. Vaša nová ŠKODA Fabia, 
Rapid, Rapid Spaceback, Yeti alebo Octavia vo výbave JOY vás poteší dizajnovými sedadlami, 
držiakom na tablet, rádiom s dotykovým displejom, klimatizáciou Climatronic, diskami 
z ľahkých zliatin a ďalšou atraktívnou výbavou. 
Príďte si spraviť radosť k svojmu predajcovi ešte dnes.
www.skoda-auto.sk

 JOY JE VAŠA RADOSŤ
NA KAŽDÝ DEŇ

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia, Rapid, Octavia a Yeti: 3,6 – 6,4 l/100 km, 93 – 149 g/km. Ilustračné foto.

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
www.autonova.sk
Tel.: 052/4513 109
skoda.predaj@autonova.sk

AUTONOVA,s.r.o
Priemyselný areál
Východ 3406
058 01 Poprad
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Zmena je možná!

Nič nestíhate? Ste 
neustále zavalení prá-
cou? Dobiehate včera-
jšok. 

Realita tvrdí, že nie 
ste jediní, ktorí strácajú 
nad časom kontrolu... 
Sú však aj jedinci, ktorí 

nedostatok času predkladajú na obdiv. S pý-
chou a hrdosťou dávajú na známosť, že sú ne-
uveriteľne žiadaní, v  dôsledku čoho nemajú 
na nič čas. 

Čo nás však skutočne obmedzuje? Pravda 
nie je ukrytá v čase samotnom, ale v rozum-
nosti jeho využitia. Najviac by nás malo zau-
jímať, či životom darované sekundy, minúty 
a  hodiny využívame na život, alebo len na 
prežívanie odeté do šatu nestíhania. 

Zdá sa byť rozumné využívať čas rozum-
ne. Ak predchádzajúca veta platí, a  patríme 
medzi tých, ktorí stále zápasia s  nedostat-
kom času, potom by bolo vhodné získať viac 
rozumnosti. Kde sa však „rozumnosť“ na-
chádza? Kde ju máme hľadať?

Marec ponúka jednu z  odpovedí. Všeo-
becne sa „rozumnosť“ získava čítaním. Bolo 
by nepravdou tvrdiť, že v  dnešnej dobe ne-
čítame. Ba naopak! Akt čítania vykonávame 
s  neuveriteľnou presnosťou. Priznajme si, 
koľkokrát za hodinu prečítame informácie na 
displeji mobilu? Koľko času venujeme čítaniu 
statusov na sociálnych sieťach? A čo obľúbe-
né čítanie bulváru z rôznych zdrojov? Áno, aj 
to je čítanie. Informácie, ktoré nasávame čí-
taním, formujú našu „rozumnosť“. Nemali by 
sme teda zauvažovať nad „hodnotou“ toho, 
čo a koľko toho prečítame? 

Stále sa pýtate, kde vziať viac času? Viac 
ho nebude. Zmenou návykov ho však doká-
žeme využívať lepšie. Veľmi užitočné môžu 
byť pravidlá. Sám si také zavádzam. Večer 
pred spaním si minimálne hodinu čítam. Nie 
je to veľa, no tá jedna hodina denne stačí na 
prečítanie piatich – šiestich kníh za mesiac. Je 
tu marec – mesiac knihy. Poteší ma, ak sa ku 
mne v čítaní pridáte.

A ešte niečo. Nedostatok času si žiada len 
rozumnú zmenu. Zmena je možná!

 Jaroslav Šleboda - JADRO

Prvé tohto roku

V úvode sa primátor PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
vrátil k podujatiam, ktoré sa od posledného za-
sadnutia mestského zastupiteľstva udiali. Spo-
menieme návštevu premiéra SR R. Fica zo 14. 
januára na pôde Gymnázia P. O. Hviezdoslava, 
odhalenie busty priekopníka röntgenológie Dr. 
Alexandra zo 4. februára. V médiách jednoznač-
ne najviac rezonovalo výjazdové zasadnutie 
vlády SR, ktoré zviditeľnilo Kežmarok. Primátor 
vyzdvihol organizačnú úroveň podujatia a poďa-
koval všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizova-
ní zasadnutia. Kežmarčanov určite najviac pote-
šila správa, že z priamej podpory vláda schválila 
1-milión eur na dostavbu zimného štadióna. Po-
zitívom je, že vláda taktiež schválila 250-tisíc eur 
na rekonštrukciu hradu. Aktuálna správa primá-
tora o návšteve Juraja Jakubiska a jeho štábu v 
Kežmarku vyvolala radosť u viacerých prítom-
ných. Dôvodom návštevy bola obhliadka vhod-
ných miest na natáčania druhého dielu kultovej 
rozprávky Perinbaba.

Novým konateľom spoločnosti Kežmarok
Invest s.r.o. Ing. Eva Kelbelová
Medzi body programu patrila zmena konate-

ľa v spoločnosti Kežmarok Invest s.r.o. a zmeny 
v dozorných radách v spoločnostiach Kežmarok 
Invest s.r.o. a Spravbytherm, s.r.o..

Novým konateľom spoločnosti Kežmarok In-
vest s.r.o. sa stala Ing. Eva Kelbelová, ktorá sa sú-
časne vzdala členstva v dozornej rade tejto s.r.o.. 
Vo funkcii člena dozornej rady ju vymenila Mgr. 
Miroslava Müncnerová. Členstva v kontrolnom 
orgáne Kežmarok Invest s.r.o. sa vzdal tiež Ing. 
Miroslav Karpiš.

Podpora nielen mestským
športovým klubom
Od roku 2010 mesto poskytuje dotácie aj 

iným športovým klubom. Na základe všeobecne 
záväzného nariadenia VZN 1/2010 sa poskytujú 
z vlastných príjmov na podporu telesnej kultú-
ry, predovšetkým u detí a mládeže. Dotácie po-
skytuje športovým klubom alebo združeniam 
občanov, ktoré sú registrované podľa zákona č. 
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení ne-
skorších predpisov, čiže ide o spolky, spoločnos-
ti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, 
ako aj odborové organizácie registrované na 
Ministerstve vnútra SR. Mesto vyhradilo na ten-
to účel 5-tisíc eur a navrhlo prideliť podľa počtu 

bodov jednotlivým klubom. Dotáciu získali štyri 
kluby: TJ Severka Kežmarok, AK Elán pri ZSŠOaS 
Kežmarok, ŠK IAMES Kežmarok, SnowSportsClub 
Kežmarok.

Do návrhu sa dostali tie športové kluby, kto-
ré dodržali podmienky, postup a podali žiadosť 
o dotáciu včas. O podmienkach sa viac dozviete 
v VZN 1/2010.

Kežmarok nadväzuje na tradíciu
udeľovania ocenení Mesta Kežmarok
Podľa par. 40 Štatútu mesta môže byť udele-

ná cena mesta Kežmarok za vynikajúce tvorivé 
výkony a významné výsledky vedeckej, tech-
nickej, umeleckej, publicistickej a verejnopro-
spešnej činnosti, ďalej za činnosť osôb, ktoré sa 
významným spôsobom pričinili o hospodársky 
a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma 
a v zahraničí, tiež za činnosť osôb pri záchrane 
ľudských životov a majetku mesta a jeho obča-
nov. Návrhy na udelenie ceny môžu predkladať 
poslanci, primátor, občania mesta. V tomto bode 
programu sa poslanci zhodli jednoznačne, za 
boli všetci prítomní. Poslanci teda schválili ude-
lenie Čestného občianstva mesta Kežmarok pro-
fesorovi Mikulášovi Jelínekovi pri príležitosti 90. 
výročia jeho narodenia za reprezentáciu a šírenie 
dobrého mena svojho rodného mesta na Sloven-
sku aj v zahraničí.

Cena mesta Kežmarok bude udelená týmto 
osobnostiam a organizácii: Jurajovi Švedlárovi, 
Detskému folklórnemu súboru Maguráčik, Anto-
novi Vojtičkovi, Jánovi Richtarčíkovi, PhDr. Viere 
Štupákovej, Gertrúde Scholtzovej – Legutkej, Ing. 
Ladislavovi Kieferovi in memoriam, Mgr. Ľudmile 
Bednárovej (z materiálov k pozvánke na zasad-
nutie MsZ, návrh na uznesenie). Udelenie cien 
by malo prebehnúť v máji počas slávnostného 
zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Zimný štadión ožije
V ďalšom bode programu mestské zastupiteľ-

stvo jednohlasne schválilo použitie rezervného 
fondu na vypracovanie projektovej dokumentá-
cie na zimný štadión vo výške 80-tisíc eur. 

Videozáznamy už na webe
Podrobnosti k ďalším bodom programu sa 

dozviete zo zápisnice a z videozáznamov, kto-
ré sú uverejnené na www.kezmarok.sk v sekcii 
mestské zastupiteľstvo.  (red)

Mestské zastupiteľstvo na svojom prvom zasadnutí 
v roku dňa 11. februára 2016 okrem iného hľadalo nového 
konateľa spoločnosti Kežmarok Invest s.r.o., rozhodovalo 
o udelení ocenení mesta a zhodlo sa na použití rezervného 
fondu na odštartovanie dostavby zimného štadióna.

Spravte si radosť a príďte si po akčný model z novej série ŠKODA JOY. Vaša nová ŠKODA Fabia, 
Rapid, Rapid Spaceback, Yeti alebo Octavia vo výbave JOY vás poteší dizajnovými sedadlami, 
držiakom na tablet, rádiom s dotykovým displejom, klimatizáciou Climatronic, diskami 
z ľahkých zliatin a ďalšou atraktívnou výbavou. 
Príďte si spraviť radosť k svojmu predajcovi ešte dnes.
www.skoda-auto.sk

 JOY JE VAŠA RADOSŤ
NA KAŽDÝ DEŇ

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia, Rapid, Octavia a Yeti: 3,6 – 6,4 l/100 km, 93 – 149 g/km. Ilustračné foto.
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Tel.: 052/4513 109
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Tatranská mliekareň je známa svojimi vý-
robkami na Slovensku, v Čechách i zahraničí.
Zamestnáva 200 pracovníkov a  plánuje ich 
počet zvýšiť. Patrí medzi najmodernejšie 
a najstabilnejšie firmy v meste a na čelo pro-
ducentov mliekarenských výrobkov v  celej 
našej vlasti. 10. februára, za účasti predstavi-
teľov vlády, uviedla do života nový distribučný 
sklad. A my sme boli pri tom. Na otázky odpo-
vedá generálny riaditeľ Ing. Ľubomír Valčuha.

Máte v blízkej budúcnosti
pripravené nejaké nové výrobky?
V týchto dňoch sme prišli s novinkou v ob-

lasti tvarohových špecialít. Nová investícia 
sa spúšťa v  tvarohárni, ktorá by nám mala 
pomôcť rozšíriť sortiment výrobkov, predĺžiť 
životnosť a  zvýšiť kvalitu. Máme veľa plánov, 
čo sa týka ďalších investícií až máme z  toho 
trošku obavy. Situácia na trhu je taká, aká je. 
Chvalabohu v segmente, ktorý je pre nás naj-
zaujímavejší, čo je výroba syrov, sa nám darí 
veľmi dobre. Dokonca máme kapacitné prob-
lémy a ani nestačíme vyrábať také množstvá, 
aké trh požaduje. Teraz hľadáme cestu cez 
využitie európskych fondov čo najskôr zreali-
zovať investíciu, aby sme mohli uspokojiť zá-
kazníkov a presunúť časť mlieka, ktorú dáva-
me napr. do trvanlivého mlieka, do segmentu, 

kde je pridaná hodnota oveľa vyššia.
Základný proces štandardných vecí je 

daný, výrobný program sa nemení, ale stále 
hľadáme aj nové technológie, napr. na spra-
covanie srvátky. Stále vyvíjame nové výrobky, 
ktoré by obohatili trh, lebo zákazník je zákaz-
ník a stále ho treba niečím novým zaujať.

Chceme využiť výhodu, ktorá síce nie je 
najšťastnejšia, že pôsobíme v  regióne s  vy-
sokou mierou nezamestnanosti, a však nám 
počet zamestnancov rastie. Prijímame ľudí 
a snažíme sa, aby sa nezamestnanosť v regió-
ne znížila. 

Existuje stredná škola, odkiaľ by
ste mohli čerpať kvalifikované
pracovné sily?
Škola potravinárskeho zamerania v  Kež-

marku síce je, ale sú to študenti iného zame-
rania, než potrebuje mliekareň. Tu sú pekári, 
cukrári. Komunikovali sme so strednou školou, 
že máme záujem otvoriť mliekarenský odbor. 
Žiaľ, nenašli sa záujemcovia. Ideme do duálne-
ho vzdelávania a veríme, že budeme úspešní.

Mliekareň v  Kežmarku existuje od roku 
1977 a  ešte dlho existovať bude. Nedajú sa 
očakávať rýchle zmeny. Je to stabilný podnik, 
ktorý čakajú ďalšie modernizácie a rozšírenie 
výroby.

Atmosféra v celej spoločnosti sa mení. Už 
je jasné, že treba aj remeselníka a odborníka 
vo výrobe, nielen manažérov. Máme kádre, 
ktoré nikto nepotrebuje, a  tie potrebné sa 
získavajú ťažko. Keď nájdeme šikovného člo-
veka, 2 – 3 mesiace ho zaúčame, a napokon 
odíde. Často odchádzajú mladí a šikovní ľudia 
do zahraničia.

Náš handikep je plat. Istotu môžeme po-
núkať, ale plat nie. Z tohto pohľadu je to boj. 
Pristúpili sme k mzdovej reforme, lebo dob-
rých pracovníkov si chceme udržať. Čo im 
môžeme dať, to im núkame a ideme s platmi 
hore.

Kde si môžeme vaše výrobky
kúpiť?
V tých najväčších obchodných sieťach.

Vyvážate aj do zahraničia?
Áno, z celkovej produkcie vyvážame 25 až 

30 %, u syrov je to viac, nad 40 %. Zatiaľ máme 
odberateľov prevažne v  krajinách V-štvorky, 
ale rokujeme aj s ďalšími možnými odberateľ-
mi v iných krajinách.

 
 Za rozhovor poďakovala:
 Emília Sedláčiková
 Foto: - ZS - 

Nájdeme záujemcov o nový učebný odbor?

Slávnostné otvorenie UHT skladu. Pásku prestrihli štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec a generálny riaditeľ 
Tatranskej mliekarne Ľubomír Valčuha.
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V súvislosti so schváleným akčným plánom 
a  keď všetko pôj-
de tak ako má, 
malo by v  meste 
v priebehu piatich 
rokov vzniknúť 
2000 nových pra-
covných miest. 
Pýtali sme sa 
PhDr. Milana Ga-
cíka, riaditeľa Úra-
du práce, sociál-
nych vecí a rodiny 
Kežmarok.

Kedy vzniknú prvé nové
pracovné miesta?
Prvé pracovné miesta, keď všetko pôjde po 

poriadku, budú v subjektoch sociálnej ekonomi-
ky na obecných podnikoch v priebehu pol roka. 
Máme vybraté 4 obce a  3 mestá, v  ktorých by 
sme chceli tento projekt realizovať. Veľmi rýchlo 
sa spustí inkubačný program pre začínajúcich 
podnikateľov, rovnako máme pripravenú na 
spustenie tému, ktorá sa dotýka tréningových 
centier. Dnes rokovali príslušní stavitelia s riadi-
teľmi stredných odborných škôl o tom, kde ich 
zriadime, za akým účelom a  pre aké profesie. 
Toto je definícia, ktorú určuje úrad práce. Chce-
me zapojiť slovenskú živnostenskú komoru a 
ďalšie zamestnávateľské združenia, ktoré by 
s  nami mali vstúpiť do kontaktu. Všetko pôj-
de veľmi rýchlo. Do polroka máme ponuku od 
štátneho podniku Hydromeliorácie, š.p. Bratisla-
va, ktorý má záujem zamestnať 130 – 150 ľudí. 
Budeme s nimi prečisťovať kanály na našich po-
liach, ktoré sú zanesené. To je téma centra pre 
prípravu projektov.

Zároveň začíname pracovať na príprave in-
tegrovaných centier školskej prípravy, ktorých 
máme v pláne 8.

Koho budete v centrách vzdelávať?
Je tam viacero vrstiev, vzdelávacia časť, pro-

jektová časť, ale už aj konkrétna zložka, ktorá 
sa dotýka prípravy subjektov pre svojpomocnú 
výstavbu domov. Toto sa bude predovšetkým 
dotýkať tých obcí, v ktorých máme silnú rómsku 
komunitu. 

Aká je skladba nezamestnaných?
Až 53 % nezamestnaných evidovaných v na-

šom okrese sú nezamestnaní viac ako dva roky. 
Ako nás informovali zamestnávatelia, problém 
je v  tom, že týmto ľuďom sa často pracovať 
nechce. V  tejto súvislosti čelíme viacerým ob-
medzeniam. Ide napr. o  dohody o  vykonaní 
práce, ktoré zamestnávateľom vyhovujú, ale 
z  hľadiska dlhodobej zamestnanosti vôbec nič 

neriešia. Máme vysoké percento ľudí, ktorí sú 
viac ako 12 mesiacov evidovaní na úrade práce 
a  nedá sa s  nimi pohnúť. To je práve problém 
subjektov sociálnej ekonomiky, kde máme pri-
pravený vzdelávací program, ktorý bude súvisieť 
s príslušnými profesiami uplatniteľnými v rámci 
miest a obcí.

Na tlačovej besede bolo
spomenuté, že desať profesií
v tomto regióne chýba.
Tých 10, to je akýsi základ, ktorý sa prelína 

s  ďalšími štyrmi alebo piatimi. Určite chýbajú 
murári, taká tá klasika, tesári. Z tých novších sú 
to napr. chovatelia oviec. Máme na Zamagurí 
9500 oviec a chodia tam pásť priatelia z Poľska. 
Pripravovaná štúdia v rámci duálneho vzdeláva-
nia by mala pripravovať takýchto ľudí. Chýba-
jú napr. mliekari. Boli sme v  hydinárňach, tam 
chýba mäsiar hydinár, nehovoriac o mäsiarstve 
ako takom. Ako bolo konštatované, budeme 
musieť prísť s  reprofiláciou. Nie je možné, aby 
každým rokom pribúdali manažéri regionálne-
ho rozvoja v takom rozsahu ako doteraz. 40 % 
absolventov v tomto odbore bolo evidovaných 
na úrade práce. V praxi je regionálnych manažé-
rov málo. Hoci to znie honosne a  rodičia svoje 
deti na takéto štúdium hlásia, v praxi uplatnenie 
nie je. Máme kuchárov, čašníkov a čo je paradox, 
hoci máme 320 voľných pracovných miest, na 
ktorých máme 8500 ľudí, z  ktorých 7480 môže 
ihneď nastúpiť,  my nemôžeme tých 320 miest 
obsadiť.

Prečo sme sa stretli vo firme
Deltrian?
Aby sme ukázali na jednu z možností, ako sa 

dá podporiť zamestnanosť, ale aj dobrý projekt, 

s ktorým prišiel Deltrian Slovakia s.r.o. Takýchto 
projektov máme pripravených do budúcna veľ-
mi veľa. Pred mesiacom sme odštartovali pripra-
venosť regiónu predostrieť akčný plán. Prihlásilo 
sa nám viac ako 20 podnikateľov, ktorí reagujú 
na opustené klastre, ale prichádzajú s  novými 
pracovnými silami. Práve preto štartujeme celú 
bázu na vznik a prípravu takých projektov ako je 
Deltrian. Za rozhovor poďakovala:

 Emília Sedláčiková
 Foto: - ZS - 

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 po-
lovice novembra minulého roka. 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.

Nezamestnanosť poklesne

Ilustračná fotografia.

PhDr. Milan Gacík, riaditeľ 
Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny Kežmarok.
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2/2016 spravodajstvo

Jedným z iniciátorov spomienky na okrúhle 
výročie spojené s  Dr. Vojtechom Alexandrom 
bol Peter Slovík, predseda miestneho spolku le-
károv, ktorý nesie meno práve po tomto svojom 
svetoznámom predchodcovi. „Naša generácia 
má jednu z posledných možností, ako si uctiť toh-
to slávneho vedca a nášho rodáka,“ uviedol Slo-
vík krátko pred odhalením samotnej busty vo 
štvrtok 4. februára pred budovou evanjelického 
lýcea. Práve tam je totiž busta umiestnená. Bus-
ta pochádza z autorskej dielne Ladislava Galka. 
Tento umelec často pracuje s prírodnými mate-
riálmi ako drevo, kameň a podobne. Galko žije 
a  tvorí v  Batizovciach. Samotnú výrobu busty 
financovalo mesto Kežmarok. Primátor Ján Fe-
renčák vyzdvihol prínos doktora Alexandra pre 
medicínu, ale i pre samotné mesto. „Bol to veľ-
mi nadčasový človek a živo sa zaujímal o dianie 
okolo seba. Vysušil rameno rieky Poprad, v meste 

taktiež vysadil zeleň... Jedným z jeho významných 
činov však bolo aj založenie nemocnice v Kežmar-
skom hrade,“ pripomenul primátor, ktorý bustu 
slávnostne odhalil spolu s niekoľkými hosťami 
z  Maďarska, medzi ktorými nechýbali ani od-
borníci z oblasti rádiológie.

Slávnostného odhalenia busty sa zúčastnili 
aj lekári z nášho regiónu, ktorých neskôr čakalo 
pokračovanie programu v  hoteli Hviezdoslav. 
Práve tam sa totiž uskutočnila slávnostná ve-
decká schôdza, ktorá sa tak stala ďalším podu-
jatím, ktoré sa v meste uskutočnili počas prvé-
ho februárového týždňa na počesť Dr. Vojtecha 
Alexandra. 

Aj táto schôdza odštartovala krátkou pripo-
mienkou toho, kto bol doktor Alexander a čím 
sa zapísal do dejín, tentoraz vo forme krátkeho 
filmového dokumentu o  jeho živote. Po ňom 
už nasledovala odborná časť schôdze a  lekári 

i hostia si vypočuli niekoľko prednášok z medi-
cínskej oblasti. Na schôdzi tak odzneli napríklad 
informácie o histórii röntgenológie na Sloven-
sku či o najnovších rádiologických postupoch. 

Ešte pred začiatkom samotnej schôdze mali 
hostia možnosť zakúpiť si reedíciu knihy Milana 
Chomu s  názvom Dr. Alexander – kežmarský 
velikán a  jeho poézia. Prvý februárový týždeň 
sprevádzalo spomienku na svetoznámeho le-
kára viacero ďalších akcií – Kežmarská televízia 
denne vysielala dokument o jeho živote a tvor-
be a  Múzeum v  Kežmarku pripravilo na túto 
tému výstavu vo svojich priestoroch na Ulici 
Dr. Alexandra 11. Ešte 15. januára – teda presne 
v deň 100. výročia jeho smrti – sa v Bazilike sv. 
Kríža v Kežmarku uskutočnila zádušná omša za 
Dr. Alexandra.  (red)

 Foto: - ZS - 

Na lýceu pribudla nová busta

Kežmarskému rodákovi Dr. Vojtechovi Alexandrovi presne 
po sto rokoch od jeho úmrtia odhalili pamätnú bustu. Miest-
nym i turistom bude pripomínať jednu z najvýznamnejších 
osobností mesta.

Pacienti nielen z Kežmarku, ale aj z blízkeho okolia už majú 
k dispozícii nový prístroj na diagnostiku chorôb.

Zástupcovia nemocnice si na prestrihnutie 
pásky na novom CT pracovisku vybrali symbo-
lický termín – 3. február. Práve v tých dňoch si 
totiž mesto pripomínalo významné 100. výro-
čie od úmrtia Dr. Vojtecha Alexandra. 

Slávnostné otvorenie odštartovalo príhovo-
rom hostí a prezentáciou života svetoznámeho 
lekára a kežmarského rodáka Dr. Alexandra. Po 
malej prestávke si prítomní hostia mohli pre-
zrieť samotné CT pracovisko s prístrojom, ktorý 
bol v testovacej prevádzke už niekoľko mesia-
cov. K samotnému zazmluvneniu CT vyšetrení 

poisťovňami však došlo až od 1. januára tohto 
roku. 

„Celková cena investície bola cez 200-ti-
síc eur, pretože pozostáva aj zo stavebných 
úprav, prístrojov, ktoré sú k  nemu potrebné, 
samotného prístroja a  ďalšieho príslušenstva. 
Všetko financujeme z vlastných zdrojov,“ uvie-
dol predseda správnej rady nemocnice Tomáš 
Tvarůžek. Cena prístroja odzrkadľuje aj fakt, 
že nejde o úplne nový kus, je zánovný. Prístroj 
na slávnostnom otvorení predstavil vedúci rá-
diologický technik Marián Ksiažek. Celkovo sa 
na tomto pracovisku strieda okrem lekárov aj 
osem laborantov. 

CT vyšetrenie sa podľa slov Mariána Ksia-
žeka používa ako doplnkové vyšetrenie k  tým 
štandardným, röntgenovým alebo pri diagnos-
tike chorôb, ktoré nie je možné zistiť inak. 

Na novom kežmarskom CT pracovisku 
denne vyšetria približne päť až šesť pacientov, 
avšak kapacitne by zvládli aj desať až dvanásť. 
„Čakacie doby sú zatiaľ nulové,“ informoval Šte-
fan Volák, námestník pre liečebno-preventívnu 
starostlivosť. K zisku CT prístroja podľa Voláka 

nemocnici dopomohol aj fakt, že okres Kežma-
rok je atypicky uložený a má aj odľahlé oblasti, 
odkiaľ bola dlhá doba prívozu pacientov. 

„Nebránime sa žiadnemu pacientovi, kto-
rý je indikovaný a má doporučenie a budeme 
radi, ak na CT vyšetrenia budú chodiť aj mimo-
regionálni pacienti,“ zdôraznil Tomáš Tvarůžek.

Na slávnostnom otvorení CT pracoviska sa 
často skloňovalo aj meno Dr. Vojtecha Alexan-
dra. „V dejinách je málo ľudí, ktorí vedia vycítiť 
či vystihnúť moment, keď sa stane významný 
objav. Fyzik menom Röntgen objavil X-lúče 
a lekár z malého mestečka Kežmarok ho v tom 
istom roku išiel navštíviť, opýtať sa ho, čo všet-
ko to dokáže. Zároveň o rok na to už skúšal prí-
stroj, na ktorom snímal nielen svoje povestné 
žabky, mloky a lastúry, ale aj prvú ruku a v ďal-
ších rokoch aj ľudský plod. To boli veľké veci 
a takto sme to nehodnotili len my, ale celý svet, 
pretože doktor Alexander bol priekopníkom 
v  röntgenológii na celom svete,“ povedal Šte-
fan Volák. 

Mimochodom, zhotovenie prvej, úplne 
jednoduchej snímky doktorovi Alexandrovi 
trvalo približne päť minút, čo je v  porovnaní 
s  dneškom veľmi dlhý čas. V  súčasnosti by to 
trvalo niekoľko milisekúnd.  Foto: internet

 (red) 

Nemocnica s novým prístrojom

Odhalenie busty MUDr. Vojtecha Alexandra 
na budove Evanjelického Lýcea.
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Vo štvrtok 11. februára navští-
vila naše mesto vzácna návšteva. 
Filmová spoločnosť Jakubisko 
Film s.r.o. s  jej riaditeľkou Dea-
nou Horváthovou – Jakubisko-
vou, režisérom a  scenáristom 
Jurajom Jakubiskom a  štábom, 
v  ktorom boli zastúpené všetky 
filmové zložky prišli, aby si vy-
brali priestory kde sa bude natá-
čať dlho očakávaná Perinbaba 2. 
Záujem mali aj o rekvizity, ktoré 
by túto rozprávku dokresľovali.

V jednotke boli dve sekvencie 
natáčané v Kežmarku – súd s Ja-
kubom v  drevenom kostolíku a 
scéna, kde macocha so svojou 
dcérou kradnú z  drevenej truh-
lice obecné peniaze. Mimocho-
dom, tá truhlica je vystavená 
v artikulárnom kostole.

„Bol som donútený rôznymi 
listami urobiť pokračovanie Pe-
rinbaby,“ povedal nám režisér 
J. Jakubisko. „Nakrúcali sme aj 
na tomto mieste, tak je to také 
trochu nostalgické. Som veľmi 
šťastný, že kostol s namaľovaný-
mi oblakmi na strope sa nezme-
nil, aj keď ulice mesta sa zmenili 
podstatne,“ povedal nám režisér 
a scenárista v  jednej osobe pán 
Juraj Jakubisko.

„Boli sme zvyknutí natáčať so 
štábom s pár ľudmi, ale na Perin-
babe nás tu v  Kežmarku praco-
valo asi 30. Perinbaba bola nato-
čená v  koprodukcii s  Nemcami. 
Aj druhý diel bude v koprodukcii 
s  Nemeckom, ale i s  Poľskom“, 
pokračoval J. Jakubisko.

Z filmárskej kuchyne
Ako často sa dostane bežný 

smrteľník do bezprostrednej 
blízkosti režiséra, filmového štá-
bu, producentky a  herečky? Asi 
ani raz za život. My sme mali to 
šťastie a  prežili sme s  nimi nie-
koľko hodín. Výber miesta, kde 
sa bude konať predvianočný trh, 
prelezenie celého hradu, všet-
kých historických uličiek, dreve-
ného kostolíka, pracovná pora-

da so zástupcami mesta, to bol 
zážitok. Obe strany majú záujem 
o  spoluprácu, mesto vychádza 
filmárom všestranne v  ústrety. 
Množstvo detailov treba vyriešiť, 
než vôbec začne natáčanie. Do-
bové oblečenie Horných Uhrov 
17. storočia, tak presne vyzerá 
oblečenie vystavené na hrade, 
detská kolíska je priam kúzelná. 
Ktovie, možno ich uvidíme v Pe-
rinbabe dvojke, alebo poslúžia 
ako predloha pri výrobe replík. 
A  pritom vládla celému dňu 
úžasná pracovná atmosféra. 

Niečo o deji 
Znovu sa niektoré scény na-

točia v  drevenom artikulárnom 
kostolíku, ale tie prídu na rad až 

v  lete. Teraz mali filmári záujem 
o  priestor, kde sa bude konať 
historický predvianočný trh. Na-
pokon sa rozhodli pre námestie 
pri Bazilike svätého Kríža, ktoré 
dýcha históriou.

Filmárom poslúžia drevené 
stoly, ktoré bývajú využité aj pri 
EĽRe, tradičné oblečenie ľudu 
z  cca 17. storočia zrejme po-
skytnú folklórne súbory z nášho 
mesta. Aj ľudoví remeselníci sa 
na trhu objavia, či už ide o  ko-
váča, čo bude podkúvať koňa, 

rezbára pri výrobe drevených 
hračiek, výrobcu lán... Do dvoch 
týždňov budú jasné termíny na-
táčania aj to, či si z  bohatej po-
nuky z  našej strany produkčná 
spoločnosť niečo vyberie.

Komparzisti budú z  Kežmar-
ku a možno to budú deti či vnuci 
komparzistov z prvého dielu.

Ako nám prezradili manželia 
Jakubiskovci, dej dvojky nadvä-
zuje na jednotku. Keď jednotka 
končila tancom Alžbetky a  Ja-
kubka pred starým mlynom, 
dvojka začína v  starom mlyne. 
Alžbetka dáva svojmu synovi Lu-
kášovi na krk medailón, dar od 
krstnej mamy Perinbaby, ktorý 
dostal pri svojom narodení, a vy-
pravuje ho do sveta. Ide vlastne 

o putovanie Lukáša svetom, jeho 
hľadanie šťastia a lásky. 

Perlička z dvojky
Pri natáčaní dvojky sa stret-

neme so zvláštnosťou. Režisér 
využíva moderné digitálne tech-
nológie a tak sa nesmrteľné by-
tosti Perinbaba a  Zubatá aspoň 
na chvíľu naozaj stanú nesmrteľ-
nými. Giulietta Masina, predsta-
viteľka Perinbaby, umrela pred 
pár rokmi, ale v novej rozprávke 
bude opäť účinkovať vďaka pok-

roku, ktorý neobišiel ani filmový 
priemysel.

„Hovoril som si, natočíš film, 
ale všetci povedia, že to nie je 
Perinbaba. Dvojníčku, ktorá by 
bola komická herečka nenáj-
deš a  tak som stále váhal. Až 
teraz, tá digitálna technológia 
mi umožnila, že robím film a sú 
tam dve nesmrteľné bytosti – 
Zubatá a  Perinbaba. Ony budú 
hrať v  tom filme ako predtým. 
Využívam digitálnu technológiu 
a na chvíľu ich oživím. A  tak sa 
dve nesmrteľné bytosti naozaj 
stanú nesmrteľnými,“ povedal 
nám režisér. 

„Teraz je zima, ale chceme sa 
vrátiť aj v  lete a urobiť niektoré 
interiéry. Ponáhľame sa, aby 
sme chytili sneh. Dnes, keď sme 
do Kežmarku prišli, Perinbaba 
nás pozdravila, začalo trochu 
snežiť“. 

„Kežmarok je veľmi krásny 
a má mnoho nádherných záku-
tí, ktoré mi emočne vyhovujú 
a preto ma to ťahá späť,“ vyslovil 
sa Juraj Jakubisko

Určite budeme radi, keď 
Kežmarčania prídu a  zahrajú si 
v  našom filme. V  jednotke hrali 
rodičia a  ich deti či vnuci budú 
hrať v dvojke.

„Termín natáčania v Kež-
marku je už známy, bude to 17. 
marec 2016. Ďakujem pánu pri-
mátorovi, pani Viere Štupákovej 
a  všetkým v  Kežmarku, ktorí sa 
nám venujú. Ste všetci veľmi 
milí. Mám radosť, že sa tešíte, že 
sa tu znovu bude točiť Perinba-
ba.

Mám tu niekoľko osobných 
priateľov. Kežmarok je jedno 
krásne mesto, je kúzelné v tom, 
že si zachovalo v historickom 
ráze svojský štýl. Ten Kežmarok 
odlišuje od ostatných historic-
kých miest. Je kúzelné,“ povedali 
maželia Jakubiskovi.

 Autor textu: - Sedl -
 Jakubiskovci
 Foto: - ZS -

Perinbaba sa vracia

Režiséra Juraja Jakubiska oslnil interiér dreveného artikulárneho kostola.

kultúra

KOMPARZ PERINBABA
JAKUBISKO FILM, s.r.o. hľadá komparz na natáčanie druhej časti rozprávky Perinbaba v Kežmarku. Termín nakrúcania

je 17.3.2016. Požiadavky na komparzistov a bližšie informácie získate na www.kezmarok.sk.
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2/2016 kultúra

Mária - katolíčka
Popolcovou stredou začína pre katolíkov 

pôst. Cez pôstne obdobie sa modlime Krížo-
vú cestu, v stredu a v piatok nejeme mäsové 
pokrmy. Vo Veľkom týždni rímskokatolícka 
cirkev slávi tajomstva spásy, ktoré uskutoč-
nil Kristus v posledných dňoch svojho života. 
Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou čiže 
Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája pre-
dzvesť o  jeho umučení. Večernou omšou na 
pamiatku Pánovej večere sa začína veľkonoč-
né trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok 
utrpenia a smrti Pána a na Bielu sobotu vrcho-
lí veľkonočnou vigíliou a  uzatvára sa vešpe-
rami. V nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania sa 
posväcujú mäsité jedlá  , čo je predovšetkým 
údené, paska, vajíčka, koláče a baranček ako 
symbol obetovania.

Na dedinách ešte pretrváva zvyk, že jed-
notlivé zastavenia sú rozmiestnené po celej 
dedine (tak tomu bude napr. vo Veľkej Lom-
nici – poznámka redakcie).

Posväcujeme svoje jedlá. Kto si košík ne-
stihne dať posvätiť v  sobotu večer po omši, 
môže tak urobiť aj v nedeľu ráno o 6,45 hod.

Čas pôstneho obdobia je plný milosti. Boh 
sa k nám prihovára, je čas zmeny nášho živo-
ta, zmýšľania sa a opätovný návrat k Bohu.

Františka - evanjelička
V Popolcovú stredu začína u evanjelikov 40 

dňový pôst, ktorý my chápeme skôr ako pôst 
duševný a  pôst modlitbami. V  tomto období 
sa vo štvrtky konajú tzv. stredtýždňové boho-
služby. V  piatu pôstnu nedeľu začíname čítať 
pašie (texty zo Starej zmluvy), ktoré predpove-
dajú príchod Mesiáša. V šiestu pôstnu nedeľu 
sa čítajú pašie z  Novej zmluvy o  tom, že Boh 
pošle svojho syna, aby svojou smrťou zachránil 
ľudstvo.

Kvetná nedeľa nám pripomína príchod Je-
žiša do Jeruzalema, vyhnanie kupcov z  chrá-
mu, ale aj poslednú večeru a zradu Judáša.

Na Zelený štvrtok sa všetci veriaci stretnú 
v kostole na spoločnej spovedi.

Vo Veľký piatok spomíname na utrpenie 
pána Ježiša a na jeho smrť. Krížová cesta so 
14 zastaveniami, to je téma modlitieb, ktoré 
nám číta pán farár. V tento deň nejeme mäso 
a  modlitbami sa pripravujeme na spoveď. Pri 
spovedi prijímame pod obojím, to znamená, 
že okrem hostie ako symbolu Ježišovho tela 
prijímame aj dúšok vína ako symbol jeho krvi.

Zdobíme svoje príbytky, obrusy, kraslice či 
už slepačie, či čokoládové nechýbajú ani u nás, 
aj keď evanjelici dajú menej na vonkajšiu krásu 
a sú viac zameraní na krásu duševnú. 

Ľubomíra - grekokatolíčka
Veľkej noci predchádza 40 dňový pôst, za-

čína vždy v pondelok a končí Veľkým piatkom. 
V prvý deň držíme prísny pôst bez mäsa, mlie-
ka a vajec a ideme do kostola na svätú liturgiu. 
Počas tohto obdobia sa v stredu a v piatok ko-
najú liturgie posvätených darov, ktoré sa odli-
šujú od liturgií iných dní. Drží sa pôst. Príprava 
na sviatky, to je veľké upratovanie, pečenie ba-
ránkov, ozdobovanie si príbytkov, je to skrátka 
úplne iný čas ako inokedy. 

Kvetnú nedeľu, ktorá tohto roku padne na 
27. marca, budeme svätiť ratolesti (bahniatka). 
Mám zvlášť rada trojdnie, ktoré začína Zele-
ným štvrtkom, kedy sa v  kostole 12-krát číta 
Evanjelium, čo je príprava na Veľký Piatok. To 
je pre mňa veľmi ťažký a smutný deň, lebo to 
je deň ukrižovania Ježiša a jeho vkladania do 
hrobu. Každý rok plačem.

V sobotu ideme do kostola pomodliť sa ku 
hrobu a v nedeľu ráno o 4:00 hodine sa opäť 
stretneme v kostole na vzkriesení pána Ježiša. 
To už so sebou berieme jedlá na posvätenie. 
Po vysvätení jedla ho môžeme začať jesť. Ne-
deľa už je veselá, o 8:30 sa znovu zúčastníme 
liturgie. Celý deň nevaríme a jeme len posvä-
tené jedlá. Popoludní je v  kostole večiereň 
(cirkevný obrad), kde bozkávame kríž a evan-
jeliár (posvätnú knihu so všetkými štyrmi 
evanjeliami). Vtedy sa zvykneme všetci krásne 
vyobliekať a  máme povznesenú náladu, veď 
Ježiš sa k  nám znovu vrátil. No a pondelok 
patrí oblievačke.

 Text a foto: 
 - Sedl -

Veľká noc otvára srdcia

Slovensko je prevažne katolícke, ale aj iné cirkvi tu majú bo-
haté zastúpenie. Všetky však uznávajú Veľkonočné sviatky. 
Spýtali sme sa veriacich troch najväčších, ako ich oslavujú, 
aké majú zvyky.

Ilustračná fotografia.
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Marec patrí knihe. A  kam sa 
v  Kežmarku vydať za knihou, ak 
nie do lyceálnej knižnice. Je to 
predsa najväčšia školská histo-
rická knižnica v  strednej Európe, 
ktorá má vo svojich archívoch 
150 tisíc zväzkov a  je stará 416 
rokov. Prvá písomná správa je 
z roku 1600. Na dverách budovy 
nás však zarazil nápis „Z technic-
kých príčin zatvorené.“ Vybrali 
sme sa zistiť, čo sa deje.

Budova je veľmi stará, vyžadu-
je sústavnú údržbu. Naposledy sa 
robili podobné opravy pred vyše 
20 rokmi. „Historická budova si 
však vyžaduje trochu inú opate-
ru. Staré múry bývajú väčšinou 
vlhké. Na prvom poschodí sa 
obnovuje študovňa, ktorá slúži 
bádateľom. Je to prvá reprezen-
tačná miestnosť, kam vojde kaž-
dý turista. Aby priestory upútali, 

budú obnovené. Robili sa nové 
elektrické rozvody, pucovka, ma-
ľovka a  bude sa robiť povrcho-
vá úprava pôvodných podláh. 
Množstvo ľudí, ktorí nás navšte-
vujú, akcie, ktoré tu sústavne 
pripravujeme, ako napr. Literárny 
Kežmarok a  rôzne iné spôsobili, 
že  na podlahách už bolo vidieť 
opotrebenie,“ – informovala nás 
pani Katarína Slavíčková povere-
ná riadením lyceálnej knižnice.

Momentálne prerábajú štu-
dovňu, potom príde na rad pra-
covňa a nakoniec aj priestory na 
prízemí, ktoré patria cirkevné-
mu zboru tak, ako celá budova. 
Druhé poschodie sa nateraz robiť 
nebude. Knižnica je zavretá, lebo 
všetky časopisy, periodiká a všet-
ko čo bolo uložené v  skriniach, 
v  študovni, všetky stolíky, ktoré 
slúžia bádateľom, všetko je do-

časne uložené v jednej miestnos-
ti, skrine zas na chodbách. Preto, 
aby neprišlo k nejakému úrazu či 
poškodeniu, je knižnica momen-
tálne zavretá. 

 „Termín dokončenia je čo naj-
skôr, aby sme boli zas prístupní 
verejnosti. Máme objednávky 
na návštevy lyceálnej knižnice. 

Smerujeme ich na apríl – máj. 
Ak sa nám podarí otvoriť včaššie, 
o  tom ochotne poskytnem in-
formácie na internetovej stránke 
cirkevného zboru alebo priamo 
na e-mailovej adrese knižnice - 
lyceumkk@gmail.com“ povedala 
nám Katarína Slávičková.

 Text a foto:  - Sedl -

Verili by ste, že táto kniha 
precestovala svet? Hoci ešte 
neprešla krstom, čítali ju už na 
Antarktíde, v Peru, Čile, na Tahiti 
či na Veľkonočných ostrovoch. 
Jej autorom je známy cestova-

teľ Jaroslav Šleboda. Námet ďa-
leko hľadať nemusel. „Bola to 
cesta nie naprieč krajinami, ale 
naprieč časom. Rozhodol som 
sa, že v knihe budú príbehy od 
tých najstarších čias, kedy nik-

to ešte ani len nechyroval, že 
tu bude takéto krásne mesto 
raz stáť a písať svoju bohatú 
históriu. Prechádzame v nej 
ťažkými obdobiami, keď pri-
chádzali k nám tatárski Turci i 
morovou epidémiou, obdobím 
kráľov, postupne jednotlivými 
storočiami, až sa dostávame 
po úplnú súčasnosťz, približuje 
čitateľom autor J. Šleboda.

Autor a vydavateľ knihy skrá-
til texty do ľahko zapamätateľ-
nej formy. Je napísaná v piatich 
jazykoch, čim sa stáva použiteľ-
nou aj pre zahraničné návštevy 
a turistov.

Podrobne sme sa jej obsahu 
venovali v minulom čísle novín. 
Dnes prinášame materiál z jej 
korunovácie, lebo tá bola je-
dinečná. Želáme knihe, aby sa 
dostala do rúk čo najväčšiemu 

počtu obdivovateľov Kežmarku 
a prispela k propagácii jeho bo-
hatej histórie. Žijú tu výnimoční 
ľudia so záujmom o uchovanie a 
šírenie dejín. Od piatka 19. feb-
ruára má Kežmarok svoju koru-
novanú knihu. 

Korunovácia knihy sa niesla v 
duchu histórie, v spomienke na 
nekorunovaného kráľa Imricha 
Thokolyho. Bol to večer na vy-
sokej úrovni, korunováciu Slo-
vensko nezažilo už celé stáročia.
 (red)

 Foto: Marek Tlusták

Korunovácia po storočiach

Primátor mesta pred odovzdaním koruny autorovi publikácie.

K vynikajúcej atmosfére prispela 
plná sála pozvaných hostí.

Mesiac knihy

kultúra

Prítmie sviečok, nenápadný chórový spev, účinkujúci odetí v dobo-
vých kostýmoch a slávnostne pripravené prostredie známeho kež-
marského hotela. Tajomná atmosféra vyvolávajúca zimomriavky. 
Takto začala slávnostná korunovácia knihy Kežmarok a Tatry.
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Pretekajúca voda
Dňa 23. 1. o 1:02 bol na telefóne číslo 159 prijatý oznam 

od operačného dôstojníka HaZZ – operačné stredisko Prešov 
so žiadosťou o  vyslanie hliadky na ulicu Levočská 14, kde 
obyvateľke bytu na prízemí pretekala do bytu voda z  bytu 
nad ňou. Na miesto bola vyslaná hliadka mestskej polície, 
ktorá zistila, že preteká voda z bytu na 1. poschodí. Vlastník 
v byte nebol a telefón mal nedostupný. Na miesto bola privo-
laná hliadka OOPZ Kežmarok. V bytovom dome sa podarilo 
uzatvoriť hlavný prívod vody.

Pod vplyvom alkoholu
Dňa 29. 1. o 20:12 hod. bol prijatý oznam, že na ulici Ľubic-

ká cesta č. 60 leží pravdepodobne podnapitá osoba. Oznam sa 
týkal žiadosti o zistenie stavu osoby a o nutnosti vyslania RZP, 
nakoľko tá mala všetky vozidlá obsadené. Hliadka mestskej po-

lície po príchode na miesto zistila, že ide o osobu zjavne pod 
vplyvom alkoholu, bytom Gen. Štefánika 13. Po preverení situá-
cie bola odprevadená domov. Vyriešenie situácie bolo oznáme-
né na operačné stredisko RZP.

Agresívna osoba
Dňa 31. 1. o  20:19 hod bol prijatý oznam na t. č. 159 so 

správou, že sa v potravinách NON STOP nachádza agresívne 
sa správajúca osoba zjavne pod vplyvom alkoholu. Osoba 
údajne obťažovala aj predavačku. Táto osoba odmietla preu-
kázať totožnosť a pred prevádzkou rozbila tri fľaše od piva. 
Hliadka voči tejto osobe použila donucovacie prostriedky. 
Následne bola predvedená na útvar mestskej polície, kde 
boli vykonané všetky úkony na doriešenie priestupku.

 
 Poznačil: serž. Jozef Bukovina

Hľadaná osoba
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove pátra po osobe 

menom Gabriel Holub, nar. 22. 7. 1981, bytom Nižný Kručov 48, okr. 
Vranov nad Topľou. 

34-ročný Gabriel Holub z Nižného Kručova 
je hľadaný pre prečin zanedbania povinnej 
výživy na základe žiadosti povereného prísluš-
níka. Menovaný sa v mieste trvalého bydliska 
nezdržiava a jeho súčasný pobyt nie je známy.

Popis osoby: menovaný je štíhlej postavy, 
hnedé vlasy, hnedé oči.

Popis oblečenia: nezistený.
Akékoľvek poznatky k nezvestnej osobe oznámte na oddelení pá-

trania Okresného riaditeľstva Policajného zboru Vranov nad Topľou, 
t. č. 0961 863 371, resp. na linku 158.

Požiar kontajnerov
51-ročná pani Eva 9. 2. 2016 dopoludnia oznámila na Obvodné od-

delenie Policajného zboru Kežmarok, že došlo k požiaru dvoch plasto-
vých kontajnerov na zber separovaného odpadu.

Požiar vznikol na Ul. Martina Lányiho v Kežmarku, za obytným do-
mom. Horel plastový kontajner na zber papiera a druhý na zber plas-
tov. Škoda bola v tomto prípade vyčíslená na sumu takmer 1.000,-eur. 
Príčiny vzniku požiaru ako aj zistenie prípadného páchateľa tohto 
trestného činu bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. Poverený 
príslušník začal trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovania cudzej 
veci.  Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove

Z policajného zápisníka

Mestská polícia zasahovala

Zásahová činnosť Okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru v Kežmarku za rok 2015

 V roku 2015vykonali príslušníci 
Okresného riaditeľstva Hasičského 
a  záchranného zboru v  Kežmar-
ku celkom 500 výjazdov z  toho 
151-krát zasahovali pri  požiaroch 
a 146-krát pri dopravných neho-
dách. Zvyšok predstavovali výjazdy 
k  iným technickým zásahom ako 
povodne, ekologické zásahy, ka-
lamity, odstraňovanie prekážok, 
záchrana, plané poplachy, cvičenia 
a pod. Oproti roku 2014 je to o 50 
výjazdov viac. 

 Pri požiaroch došlo k priamym 
škodám vo výške 809 700 € a uchrá-
nené hodnoty boli vo výške cca 
2 038 180 €. 

 Požiare, ktoré spôsobenými 
škodami najviac ovplyvnili požia-
rovosť : požiar krajčírskej dielne 
na Hlavnom námestí v  Kežmarku 
- škoda 270 000 €, požiar lesného 
porastu v lokalite vrchu Ihla - škoda 
170 000 €, požiar chaty v  obci Je-
zersko - škoda 80 000 €, požiar 
hospodárskej stavby v  obci Len-

dak - škoda 79 000 €, požiar stre-
chy rodinného domu v obci Jurské 
- škoda 75 000 €, požiar školy kon-
tajnerového typu v obci Stráne pod 
Tatrami- škoda 45 000 €, požiar ro-
dinného domu v obci Ľubica - ško-
da 30 000 €, požiar lesného porastu 
nad rómskou osadu v  obci Rakúsy 
– škoda 13 000 €.

 Najčastejšie horelo v  mesia-
coch marec,  apríl a august   a to 
najmä počas piatkov,  sobôt a 
pondelkov  v  čase od 14.00 hod. 
do 20.00 hod. 

 Najväčší počet požiarov bol 
v  bytovom hospodárstve, v poľ-
nohospodárstve a v lesnom hos-
podárstve, pričom najčastejšími 
príčinami vzniku požiarov boli: 
vyhorenie sadzí, nesprávna inšta-
lácia vykurovacieho telesa, vypa-
ľovanie trávy a suchých porastov.  

 Okresného riaditeľstva 
 Hasičského a záchranného zboru 
 v Kežmarku

Nepríjemného prekvapenia sa dožili Kežmarčania vo štvrtok 12. februára.  Na dverách výťahu na daňovom úrade bol 
nájdený rukou písaný oznam s textom, v ktorom sa anonym vyhrážal rozmiestnením bômb. Tie mali byť v bankách, na 
mestskom úrade, v domove dôchodcov a v jednom z obchodných domov. Polícia ihneď po prijatí oznámenia uvedené in-
štitúcie evakuovala a zabezpečila pred prístupom verejnosti. Priestory boli za účasti pyrotechnika a psov určených na vy-
hľadávanie výbušnín prehľadané. Evakuovaný mestský úrad prehľadávali tiež a pri prehliadke nechýbal ani náš primátor. 
Našťastie, žiadna bomba sa v Kežmarku nenašla. List s textom zaistila polícia a bol zaslaný na expertízu. Prípad vyšetruje 
kežmarský vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie pre prečin šírenia poplašnej správy.  Text a foto: - Sedl -
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Marec

– Po stopách X lúčov

Dnešné putovanie nebude smerovať 
k televíznej obrazovke a  určite nebude 
o  sledovaní akčného seriálu. Bude o  za-
staveniach, ktoré v  Kežmarku spájajú ako 
pomyselné svetelné lúče miesta spojené 
s menom Dr. Vojtecha Alexandra.

X lúče, teda lúče, ktorých využitie pre 
objavy v  medicíne veľmi skoro pochopil 
Dr. Vojtech (Béla) Alexander – kežmarský 
rodák a  zakladateľ Röntgenologického 
ústavu v Budapešti, mali obrovský význam 
v  rozvoji snímkovania a diagnostiky. Dr. 
Alexander sa stal významným odborníkom 
v röntgenológii v Uhorsku. Poďme sa teda 
pozrieť na miesta, ktoré nám ho pripome-
nú:

1. lúč
Prechádzku začneme v  centre Kežmar-

ku na ulici Dr. Alexandra pri dome č. 37, 
kde bola ordinácia slávneho kežmarského 
lekára, ktorého si lekárska elita Uhorska 
tak vysoko vážila. V objekte, na priečelí 
ktorého je umiestnená pamätná tabuľa, je 
v súčastnosti stredisko praktického vyučo-
vania hotelovej akadémie. 

2. lúč
Prejdime cez cestu na Garbiarsku ulicu 

a  pred sebou uvidíme budovu strednej 
odbornej školy – bývalej tkáčskej školy. Jej 
riaditeľ Jozef Tschörner pomáhal Dr. Ale-
xandrovi vylepšovať v tej dobe ešte nedo-
konalý röntgenový prístroj. 

Topole týčiace sa po stranách parku 
pred školou smerom k  internátu pripo-
mínajú vysušené rameno rieky Poprad. 
O vznik tejto zelenej pasáže (Alexandrova 
alej), ktorá nahradila tzv. Husí potok v Kež-
marku sa zaslúžil dr. Vojtech Alexander 
- zakladateľ Kežmarského okrášľujúceho 
spolku. 

3. lúč
Ďalej sa vyberieme k sídlisku Sever a po-

kračujeme po ceste vedúcej k  amfitéatru. 
Nemôžeme zablúdiť, lebo kráčame po ná-
učnom chodníku Lesoparku SEVER (tabule 
1- 5 ). Starí Kežmarčania hovoria, že práve 
tu vysadili členovia Kežmarského okrášľu-
júceho spolku borovicovú alej, ktorá končí 
pri tabuli č. 6 s panorámou Vysokých Tatier. 
Vandali tabuľu zničili a poškodili aj iné časti 
náučného chodníka, ale v  priebehu roka 
2016 budú chýbajúce tabule doplnené. 
Náučný chodník poskytne najmä deťom 
zaujímavé informácie o flóre a faune v na-
šom lese.

4. lúč
Po prechádzke v  lese si prezrime rönt-

genový prístroj z  roku 1897, ktorý dr. Ale-
xander používal, a historicky prvý plastický 
röntgenový snímok. Nájdeme ich na výsta-
ve v dome na ulici Dr. Alexandra č.14, ktorá 
je sprístupnená do 24.marca 2016.

5. lúč
Na záver sa presunieme k budove lýcea 

(vedľa dreveného evanjelického kostola), 
na ktorej je umiestnená novoodhalená 
busta Dr. Alexandra – aby sme patrili medzi 
tých, ktorí si natrvalo zapamätajú tvár náš-
ho slávneho rodáka.  

Ak  by ste chceli, aby kniha o  slávnom 
rodákovi nechýbala vo vašej domácej kniž-
nici – zájdite do dobrého kníhkupectva. Jej 
autor Milan Choma prináša čitateľom zaují-
mavé a bohaté informácie.

Tip na výlet do okolia:
Návšteva celoročne otvoreného kúpalis-

ka vo Vrbove by mohla prispieť k otuženiu 
vášho organizmu. 

Fotografie z výletov si odkladajte, čosko-
ro vyhlásime fotografickú súťaž a  víťazné 
snímky budú ocenené peknými cenami.

 Ing. G. Bodnárová, 
 Mestský úrad Kežmarok

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

Sviatok svätého Valentína je vždy dob-
rou príležitosťou pripomenúť si najkrajší 
ľudský cit – LÁSKU. V duchu tejto myšlien-
ky zorganizovala dňa 11. februára 2016 
hotelová akadémia Otta Brucknera v Kež-
marku prvý ročník slávnostného podujatia 
pod názvom Valentínska kuchyňa.  

Tento večer sa niesol pod záštitou pe-
dagógov Hotelovej akadémie, ako aj štu-
dentov maturitného ročníka, ktorí vykoná-
vajú manažérske cvičenia ako predpoklad 
maturitnej skúšky. 

Slávnostné menu pre hostí zostavil a 
pripravil známy šéfkuchár ocenený Miche-
linskou hviezdou, Gabriel Kocák, ktorému 
asistovali študenti z odboru kuchár. 

Štvorchodové menu tvorilo predjedlo 
Pavé zo sivoňa marinovaného v ružovom 
sirupe s krémovým paštrnákom, za kto-

rým nasledovala polievka Consommé z 
teľacích bedier s krupicovými knedlíčkami 
a s mätou. Hlavným chodom boli Challans 
kačacie prsia s ryžovým krémom a holand-
skou omáčkou. Menu ukončil lahodný de-
zert Creme brulee s vanilkou a s kokoso-
vou zmrzlinou. 

Hosťom bolo počas večera podávané 
suché červené víno Rulandské modré. 

Už samotné menu je dôkazom toho, 
že na tomto podujatí mali hostia nielen 
možnosť stráviť večer s milovanou osobou 
v príjemnej a romantickej atmosfére, ale 
zažili spolu aj malé gastronomické ume-
nie. 

 Diana Marhefková,
 manažérka marketingovej 

 komunikácie školy

Valentínske menu s majstrom kuchárom

Ilustračná fotografia.
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Dôležité termíny pre budúcich školákov

Akosi automaticky si snežienky spájame s Medziná-

rodným dňom žien. Za totality často predstaviteľky než-

nejšieho pohlavia 8. marca kráčali po uliciach s kytičkou 

týchto kvietkov v ruke, ktorými ich obdarovali kolegovia 

v práci, vedúci, či len známi. Tohto roku kvietky predbehli 

kalendár a my sme ich našli takto nádherne rozkvitnuté 

už 16. februára pri lyceálnej knižnici. Pamätáte si, že by 

pod Tatrami rozkvitli tak zavčasu?

mozaika

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiah-
ne šesť rokov do 31. 8. v roku, kedy začne pl-
niť povinnú školskú dochádzku, je povinný 
prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky. Miesto a čas zápisu detí na plne-
nie povinnej školskej dochádzky urči obec 
všeobecne záväzným nariadením. Zápisu sa 
zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom.

Zmenou zákona č. 245/2008  Z. z. o vý-
chove a vzdelávaní (školský zákon) a o dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov platnou od 1. septembra 2015 
sa zápis žiakov do prvého upravil na obdo-
bie od 1. apríla do 30. apríla bežného roku.

Poslanci mestského zastupiteľstva v Kež-
marku 29. októbra 2015 prijali Všeobecné 
záväzné nariadenie č. 25/2015, ktorým sa 
určuje miesto a  čas zápisu dieťaťa na pl-
nenie povinnej školskej dochádzky v  zák-
ladnej škole v  zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Kežmarok. 

„Termín zápisu do prvého ročníka bol 
stanovený na prvý úplný aprílový týždeň 
v pondelok a utorok tak, aby termín zápisu 
nekolidoval s veľkonočnými sviatkami, kto-
ré zvyknú byť aj v mesiaci apríl,“ uviedla ve-
dúca oddelenia školstva, mládeže a športu 
Mgr. Ivona Staníková.

Rodičia boli po minulé roky zvyknutí ab-
solvovať zápisy do prvého ročníka začiat-
kom kalendárneho roku. Tento rok bude 
zmena.  „Po iné roky bol zápis vždy od 15. 
januára do 15. februára bežného roku. 
Zápis do prvého ročníka základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežma-
rok sa v roku 2016 určil v jednotnom ter-
míne na 4. apríla 2016 a na 5. apríla 2016,“ 
spresnila dôležité termíny Mgr. Staníková.

„Prihlásiť dieťa na plnenie povinnej škol-
skej dochádzky môže zákonný zástupca vo 
výnimočných a odôvodnených prípadoch 
po vzájomnej dohode s riaditeľom školy aj 

v inom termíne,“ dodala Mgr. Staníková.
Ak dieťa do 1.9. kalendárneho roku ne-

dovŕši vek 6 rokov a zákonný zástupca po-
žiada riaditeľa školy o  prihlásenie dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej dochádzky, 
hovoríme o predčasnom zaškolení. V tom-
to prípade je zákonný zástupca povinný 
pri zápise dieťaťa, okrem požadovaných 
dokladov, predložiť súhlasné vyjadrenie 
centra pedagogicko-psychologického po-
radenstva a  prevencie ( CPPPaP) a  súhlas-
né vyjadrenie všeobecného lekára pre deti 
a dorast. 

Bližšie informácie o priebehu zápisu detí 
na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základných školách v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta Kežmarok nájdete na inter-
netových stránkach jednotlivých základ-
ných škôl a  na internetovej stránke mesta 
Kežmarok v najbližšom čase.  

 (red)

v dňoch 4. a 5. apríla 2016 
od 8:00 hod. do 16:00 hod. v budove školy.

Zápis prebehne netradičnou formou po rozkvitnutej
jarnej lúke , kde deťom zábavné a zaujímavé úlohy pomôžu

vyriešiť jej obyvatelia.

K zápisu je potrebné priniesť:
- rodný list dieťaťa,

- občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Naša škola ponúka:
- kvalitné vzdelávanie prostredníctvom moderných a inovatívnych metód,
- vysokú odbornosť vyučovania,
- individuálny prístup rešpektujúci osobnosť každého žiaka,
 výučbu nemeckého jazyka od 1. ročníka, od 3. ročníka pribúda
 anglický jazyk,
- výučbu anglického jazyka od 1.ročníka metódou Jolly Phonics, ktorá po-
skytuje multi-zmyslový program pre výučbu zručností čítania a písania 
v anglickom jazyku,

- možnosť vykonania jazykového certifikátu z nemeckého jazyka, ktorý 
vydáva Göetheho inštitút v Nemecku,

- dobre vybavené odborné učebne, interaktívne tabule,
- otvorené hodiny, projektové vyučovanie a tvorivé dielne pre žiakov, 
rodičov aj širšiu verejnosť,

- výchovné poradenstvo a spoluprácu so školským špeciálnym pedagó-
gom,

- podporu žiakov vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach,
- zapojenie sa do jazykových projektov  Comenius a Erasmus +,
- bohatú krúžkovú činnosť v  škole a vo folklórnom súbore Goralik, ktorý 

pôsobí na našej škole,
- zábavné podujatia, výchovné koncerty, exkurzie , návštevy 

divadla a školské výlety,
- školský klub detí s raňajšou a popoludňajšou pestrou ume-

leckou činnosťou,
- školu v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik.

Základná škola- Grundschule
Hradné námestie 38, Kežmarok
 
pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na

SLÁVNOSTNÝ
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

k plneniu povinnej školskej dochádzky
v školskom roku 2016/2017, ktorý sa uskutoční
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Mesto Kežmarok je podľa § 6 ods.1, 
písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon VO“) verejným obstaráva-
teľom. Tento zákon upravuje zadávanie 
zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na 
uskutočnenie stavebných prác, zákaziek 
na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a 
správu vo verejnom obstarávaní.

Verejným obstarávaním sú pravidlá 
a postupy podľa zákona VO, ktorými sa 
zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zá-
kazky na uskutočnenie stavebných prác, 
zákazky na poskytnutie služieb a súťaž 
návrhov. 

Na základe uvedeného je mesto povin-
né pri zadávaní zákaziek postupovať pod-
ľa zákona VO. Zákazka v zmysle zákona VO 
je zmluva s peňažným plnením uzavretá 
medzi jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na 
jednej strane a jedným alebo viacerými 
úspešnými uchádzačmi na strane druhej, 
ktorej predmetom je dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác alebo po-
skytnutie služby. 

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej 
len „UVO“) dňa 27.2.2014 zriadil elektro-
nické úložisko podľa § 113 ods. 3 zákona 
VO pre zriadenie profilu verejným obstará-
vateľom/obstarávateľom (ďalej len „profil 
VO/O"). Odo dňa 28.2.2014 sú všetky infor-
mácie, údaje a doklady zverejňované na 
Profile verejného obstarávateľa na portáli 
UVO.

Verejný obstarávateľ je zo zákona VO 
povinný zverejňovať dokumenty - ozná-
menia používané vo verejnom obstaráva-
ní a ďalšie informácie podľa tohto zákona 
vo vestníku verejného obstarávania na 
portáli UVO a súhrnné správy o zákazkach 
podľa § 9 ods. 9 zákona VO a súhrnné sprá-
vy e–trhoviska na Profile verejného obsta-
rávateľa na portáli UVO.

Vo vestníku verejného obstarávania 
sú denne zverejňované oznámenia pou-
žívané vo verejnom obstarávaní a ďalšie 
informácie podľa zákona o verejnom ob-
starávaní. Záujemcovi/uchádzačovi umož-
ňuje najmä informovať sa o vyhlásených 
a ukončených verejných obstarávaniach, 
pričom umožňuje ich vyhľadávanie podľa 
rôznych kritérií. Uchádzač na účely zákona 

VO je fyzická osoba, právnická osoba ale-
bo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu 
dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce 
alebo poskytuje službu a predložila ponu-
ku. 

Záujemca na účely zákona VO je fyzic-
ká osoba, právnická osoba alebo skupina 
takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, 
uskutočňuje stavebné práce alebo posky-
tuje službu a má záujem o účasť vo verej-
nom obstarávaní. 

Ďalej má možnosť záujemca/uchádzač 
o zákazky získať informácie o vyhlásených 
verejných obstarávaniach na Portáli EVO 
(Elektronické verejné obstarávanie) a Por-
táli EKS (Elektronicky kontraktačný systém) 

Dôležité linky: http://www.uvo.gov.
sk/zaujemcauchadzac-2a6.html, https://
www.eks.sk/Stranka/Video/7Hj29rUwV60, 
https://evo.gov.sk/RegUchadzacEX.html

Zdroj: Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov 
http://www.uvo.gov.sk, https://www.eks.
sk, https://evo.gov.sk/ 

 Ing. Monika Rontová
 vedúca oddelenia  projektov 

 a verejného obstarávania, mestský úrad

Profil verejného obstarávania

mozaika

Anketa s občanmi
Blíži sa sviatok medzinárodného dňa žien. Prvý sviatok MDŽ v Československej republike sa konal 8.marca 
1921. Pýtali sme dám, či vedia, ako vznikol tento sviatok, tiež ako si spomínajú na MDŽ a či deň úcty k ženám 
ešte udržiavajú.

Ľudmila G. Anna K.

Anna M: Mali sme hospo-
dárstvo, deti, takže som ne-
chodila na MDŽ. Neskôr, 
keď som chodila do robo-
ty, som raz išla. Ako vznik-
lo MDŽ? Bol to sviatok ako 
prvý máj, chceli osláviť ženy.

Ľudmila G: Z akej príležitosti vznikol ten-
to sviatok neviem, ale myslím, že to bol boj za 
práva žien. Spomienky mám pekné. Robila 
som v  zdravotníctve a  chodila som vždy na 

MDŽ do Tatraľanu.  Milo si na to spomínam, 
pretože sme sa celý kolektív stretávali. Ten-
to zvyk udržiavame, stále sa stretávame v 
cukrárni.

Emília G: Na MDŽ si 
pekne spomínam Neboli 
to extra oslavy, ale vždy si 
uctili nás ženy. Ešte aj dnes 
príde manžel s kytičkou, ale 
viac neoslavujeme. Moje býva-
lé kolegyne obvolám a poprajem im k MDŽ. 
Ako vznikol tento sviatok? Myslím, že začiat-
kom 20. storočia ženy v Amerike protestovali 
za svoje práva.

Rozália S: Tradíciu už 
neudržiavame. Spomí-
nam si, ako bolo veselo 
počas tohto sviatku. Osla-
vovali sme v  podniku, pra-
covala som v  „Hydinárskych“. Dôvod vzniku 
MDŽ si nepamätám.

Anna K: Ja mám pekné spomienky. My 
sme mali hostinu, posedenie, to bolo pekné, 
zážitok. Teraz si už málokto spomenie. Spo-
mienka veľmi pekná. Oslavy sme mali v  Po-
prade, kopec karafiátov, posedenie výborné. 
Viem, že MDŽ sa oslavuje ako sviatok rovno-
právnosti žien, aby si muži vážili ženy.

 Všetkým dámam ďakujeme
 za odpovede.
 
 (red)
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Dobrodružný dokument

Úchvatný, súvislý, extrémny a životu 
nebezpečný prechod na lyžiach 23 dolín 
a 18 vysokohorských sediel Vysokých Tatier 
v  jedinečnom zážitkovom dobrodružnom 
dokumentárnom filme. 

Počas deväťdesiatich minút celovečer-
ného filmu sa ponoríte a  na vlastnej koži 
prežijete snahu dvoch špičkových, medzi-
národne ocenených slovenských reprezen-
tantov Michala Maláka (bežec na lyžiach) a 
Miroslava Leitnera (skialpinista) pri pokuse 

zdolať nikdy neprekonaný historický re-
kord v  krásnych, nečakaných exteriéroch 
iba zdanlivo známych veľhôr, v ktorých do-
posiaľ našlo smrť viac než 1 125 ľudí.

Divoká krutosť prírody verzus súčasná 
technika a špeciálny tréning, osamotenosť, 
extatické vzrušenie, depresia a zmysel ko-
nania, to sú odtiene jemne filozofujúceho 
dokumentu. Na vlastnej koži precítite si-
tuácie, po ktorých v hĺbke duše túžite, ale 
v skutočnosti sa ich obávate.

Vstupné na premietanie s účasťou reži-
séra je 3,50 €, držitelia platných klubových 
preukazov zaplatia 2 eurá. Lístky si budete 
môcť kúpiť v predpredaji online na www.
kinoiskra.sk alebo pred premietaním 
v pokladni kina. (bšl)

 Foto: snímka z filmu

Prvými hosťami filmového klubu v tomto roku budú režisér, sce-
nárista a kameraman Jaroslav Matoušek a dvaja hlavní protago-
nisti snímky Michal Malák a Miroslav Leitner, ktorí v stredu 16. 
marca 2016 o 19.00 h v kežmarskom kine Iskra osobne uvedú 
nový dobrodružný film z horského prostredia Akceptácia. 

Od 8. februára sa môžete mailom obrátiť na 
odborníkov na duševné zdravie na webe Ligy. Na 
Modrom koníkov sa najviac ľudí zaujíma o rodinné 
problémy. Ambasádorka Martina Wäldl, vyštudova-
ná psychologička bude zastrešovať túto problema-
tiku a  posielať záujemcov, ktorí sa neboja hovoriť 
o  svojom duševnom zdraví na novú ONLINE PO-
RADŇU. Tá nadväzuje na staršie poradenské akti-
vity.

Tím skúsených psychológov, ale aj ambasádor-
ka či právnička ponúkajú možnosť hovoriť o dušev-
nom zdraví, o  citových a rodinných problémoch. 
Zhovárame sa o všetkom, o zdraví, peniazoch, o po-
litikoch, deťoch, o chorobách, o liekoch... Duševné 
zdravie nás a našich blízkych však zostáva bokom.

Ak máte čokoľvek na srdci, ak vás niečo trápi, ob-
ráťte sa s dôverou na web Ligy za duševné zdravie.

Liga duševného 
zdravia Marec 2016

1. - 18. 3. 2016   Veľkonočné tvorivé dielne 
Tradičné podujatie pre žiakov základných škôl, ktoré je zamerané na oboz-
námenie sa so zvykmi a  obyčajmi našich predkov v  období veľkonočných 
sviatkov. 
Miesto: budova administratívy - vchod od ZŠ Hradné nám.

1. - 24. 3. 2016    MUDr. Vojtech Alexander   
Výstava k 100. výročiu jeho úmrtia nám pripomína prvého röntgenológa na 
Slovensku a zakladateľa nového vedného odboru – rádiológie. 
Miesto: výstavná sieň múzea ul. Dr. Alexandra 11

25. 3. 2016 Krížová cesta na nádvorí hradu 
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Kežmarok, tradične iniciuje krížovú cestu na 
Kežmarskom hrade, aby tak priblížila udalosti na Kalvárii v netradičnom pro-
stredí hradu. Toto sviatočné duchovné posolstvo je podané dramatizovanou 
formou textov, obohatené skladbami chrámového zboru.
Miesto: nádvorie Kežmarského hradu

Mestské kultúrne stredisko Kežmarok vás 
pozýva do priestorov výstavnej siene Ba-
rónka na výstavu GREETINGS CERAMICS I. 
(POZDRAVY KERAMIKY), výstavu z medzi-
národného tvorivého pobytu umelcov so 
zameraním na keramiku a maľbu.
Osem mien, osem tvorivých prístupov, osem 
výtvarných pohľadov zo stretnutia s  kera-

mikou a  maľbou: Eva KONČEKOVÁ, Gabriela 
KORNAJOVÁ, Peter SMIK, Peter KRÚPA, Jozef 
SRNA.Eugeniusz MOLSKI (PL), Olga KARPA-
CHEVA (RU) a Alexey SHEBOLDAEV (RU). 
To, čo divák vidí, je výslednou prezentačnou 
formou invencie, tvorivosti, remeselného for-
tieľa v tom najlepšom zmysle slova, ideového 
základu a umeleckých konceptov každého 
autora – výtvarníka. Ide o komplexný arte-
fakt, ktorý v sebe spája myšlienku a hmotu. 

Umelcovo videnie sveta sa predkladá pre-
transformované do línie, štruktúr, farby, svet-
la. 
Výstava je sprístupnená vo výstavnej sieni 
BARÓNKA do 3. marca 2016 počas pracov-
ných dní v čase: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 
h (mimo stanoveného času je možná rezer-
vácia prehliadok na tel. čísle 052/452 31 70). 
Vstupné: dospelí 0,60 €, dôchodcovia a deti 
0,30 €, organizované skupiny 0,20 € / osoba. 

Múzeum v Kežmarku

Príďte na výstavu

Využite bezplatnú registráciu
V rámci Týždňa slovenských knižníc dňa 3.3.2016 (štvrtok) ponúka Mestská knižnica v Kežmarku možnosť získať bezplatnú registráciu. Počas tohto dňa 

sa budú môcť bezplatne zaregistrovať noví používatelia a tiež tí, ktorým už skončil registračný poplatok. Mestská knižnica Kežmarok
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kultúra

PROGRAM KINA   ISKRA   MAREC 2016
2. marec (streda) 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 €

3. marec (štvrtok) 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 €

4. marec (piatok) o 19.00 hod.
DEADPOOL
Po celom svete medzi nami žijú nenápadní, statoční a skromní superhrdi-
novia, 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 €

5.- 6. marec (sobota, nedeľa) o 17.00 hod.
ZOOTROPOLIS
Moderná zvieracia metropola Zootropolis je mesto ako žiadne iné. Je to 
skrátka miesto, kde všetky zvieratá žijú spolu, bez ohľadu na veľkosť a stra-
vovacie chúťky, od najväčšieho slona, cez leva po najmenšieho piskora.
Hrajú v  slovenskom znení: Dominika Žiaranová, Tomáš Palonder, Jozef 
Švoňavský. Réžia: Byron Howard, Rich Moore.
USA 2016, animovaná rodinná komédia, slovenský dabing, 110 minút, MP, 
vstupné: 3,5 €

5.- 6. marec (sobota, nedeľa) o 19.00 hod. 
AVE, CAESAR!
Niektorí ľudia dokážu vyriešiť aj ten najväčší problém. Medzi nich patrí aj 
Eddie Mannix, ktorý sa pohybuje vo filmovej brandži v Hollywoode. Lenže 
aj výnimoční ľudia majú svoje hranice. Geniálni súrodenci Joel a Ethan Co-
enovci nakrútili sviežu retro komédiu.
Hrajú: Josh Brolin, Scarlett Johansson, George Clooney. Réžia: Ethan Coen, 
Joel Coen.
USA 2015, komédia, slovenské titulky, 106 minút, MP12, vstupné: 3,5 €

7. marec (pondelok) o 19.00 hod.    
          FILMOVÝ KLUB 
TRI SPOMIENKY
Paul Dédalus sa pripravuje na odchod z Tadžikistanu a spomína – na svoje 
detstvo, matkine záchvaty šialenstva, na puto, ktoré ho spájalo s bratom 
Ivanom. Spomína na svojho otca, na cestu do ZSSR, na priateľa, ktorý ho 
zradil, na štúdium v Paríži, a hlavne na Esther. Lásku jeho života.
Hrajú: Quentin Dolmaire, Lou Roy-Lecollinet, Mathieu Amalric. Réžia: Ar-
naud Desplechin.
FRA 2014, dráma, české titulky, 120 minút, MP15, vstupné: 3,5/2 €

9. marec (streda) o 19.00 hod. 
SUBURRA
Rím je mesto moci, kde zločin hľadá priamu cestu, ako všetkým vnútiť svoj 
vlastný zákon. Film Suburra je príbehom o veľkých peniazoch roztočených 
okolo plánovanej výstavby, ktorá má pobrežie v Ostii premeniť na talian-
ske Las Vegas. 
Hrajú: Pierfrancesco Favino, Jean-Hugues Anglade, Greta Scarano. Réžia: 
Stefano Sollima.
ITA/FRA 2015, triler, české titulky, 134 minút, MP12, vstupné: 3,5 €

10. -11. marec (štvrtok,  piatok) o 19.00 hod. 

ČERVENÝ KAPITÁN
Drsná detektívka podľa slovenského knižného fenoménu – Dominika 
Dána. Stovky trikových záberov, jeden z najväčších rozpočtov v sloven-
skom filme a príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami, v ktorom treba 
ísť cez mŕtvoly.
Hrajú: Maciej Stuhr, Marián Geišberg, Ladislav Chudík. Réžia: Michal Kollár.
SVK/CZE/POL 2016, detektívny triler, pôvodné znenie, 115 minút, MP15, 
vstupné: 3,5 €

12.-13. marec (sobota, nedeľa) o 17.00 hod.
ZOOTROPOLIS (3D)
Moderná zvieracia metropola Zootropolis je mesto ako žiadne iné. Je to 
skrátka miesto, kde všetky zvieratá žijú spolu, bez ohľadu na veľkosť a stra-
vovacie chúťky, od najväčšieho slona, cez leva po najmenšieho piskora.
Hrajú v  slovenskom znení: Dominika Žiaranová, Tomáš Palonder, Jozef 
Švoňavský. Réžia: Byron Howard, Rich Moore.
USA 2016, animovaná rodinná komédia, slovenský dabing, 110 minút, MP, 
vstupné: 5,5 €

12.-13. marec (sobota,  nedeľa) o 19.00 hod.   
CAROL
Dráma o citovom vzplanutí a následnom mileneckom vzťahu dvoch žien 
v atmosfére 50. rokov. V dobe, keď ich osudová a nekontrolovateľná láska 
znamenala porušenie zákona.
Hrajú: Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler. Réžia: Todd Haynes.
USA 2015, romantická dráma, české titulky, 118 minút, MP15, vstupné: 
3,5 €

14. marec (pondelok) o 19.00 hod.    
          FILMOVÝ KLUB
O POSCHODIE NIŽŠIE
Po tom, ako bol náhodným svedkom domácej hádky, ktorá sa skončila 
vraždou, Pătrascu zisťuje, že je v spore s dvoma najbližšími susedmi – jed-
ným je bizarný vrah. Tým druhým jeho vlastné svedomie.
Hrajú: Teodor Corban, Iulian Postelnicu, Oxana Moravec. Réžia: Radu Mun-
tean.
ROM/FRA/SWE/GER 2015, dráma, české titulky, 93 minút, MP12, vstupné: 
3,5/2 €  

16. marec (streda) o 19.00 hod.     
         FILMOVÝ KLUB 
AKCEPTÁCIA
Film osobne uvedú režisér Jaroslav Matoušek a hlavní protagonisti snímky 
Michal Malák a Miroslav Leitner
Úchvatný, súvislý, extrémny a životu nebezpečný prechod na lyžiach 23 
dolín a 18 vysokohorských sediel Vysokých Tatier v jedinečnom zážitko-
vom, dobrodružnom dokumentárnom filme.
Účinkujú: Michal, Malák, Miroslav Leitner, Zosia Bachleda. Réžia: Jaroslav 
Matoušek.
SVK 2015, dokument, pôvodné znenie + anglické titulky, 90 minút, MP12, 
vstupné: 3,5/2 €

17.-18. marec (štvrtok, piatok) o 19.00 hod.    
EXPERIMENT (DIVERGENCIA)
Pokračovanie celosvetovo úspešných románov Divergencia a Rezistencia, 
ktoré vtiahli čitateľov do mrazivo realistického postapokalyptického sveta. 
Teraz nastal čas zistiť, či to nebol všetko len experiment!
Hrajú: Shailene Woodley, Theo James, Naomi Watts. Réžia: Robert 
Schwentke.
USA 2016, dobrodružné sci-fi, český dabing, 120 minút, MP12, vstupné: 
3,5 €

19.-20. marec (sobota, nedeľa) o 17.00 hod. 
KUNG FU PANDA 3
Jedna z najúspešnejších animovaných sérií na svete sa vracia a v jej čele 
nestojí nikto iný ako slávny kung-fu bojovník – panda Po.Hrajú v sloven-
skom znení: Ivan Šandor, Dušan Kaprálik, Marián Slovák, František Kovár. 
Réžia: Alessandro Carloni, Jennifer Yuh Nelson.
USA/CHN 2016, animovaná komédia, slovenský dabing, 94 minút, MP, 
vstupné: 3,5 €

19.-20. marec (sobota, nedeľa) o 19.00 hod.   

GRIMSBY
Sacha Baron Cohen, tvorca Borata, Bruna, Diktátora a Aliho G je späť v naj-
bláznivejšej komédii roka! Tentokrát ako nie príliš vydarený brat jedného z 
najlepších špiónov sveta.
Hrajú: Sacha Baron Cohen, Mark Strong, Penélope Cruz. Réžia: Louis Le-
terrier.
GBR 2016, komédia, slovenské titulky, 82 minút, MP15, vstupné: 3,5 €

21. marec (pondelok) o 19.00 hod.    
          FILMOVÝ KLUB
HUNDROŠ
Komédia o nevrlom starcovi, ktorý sa vydáva do mesta, aby v rodine svojho 
syna rozpútal menšie peklo. Hundroš je muž z minulosti. Vie, že dobre už 
bolo a nič pekné ho nečaká. Uzatvára sa pred všetkým moderným, pretože 
svet sa pre neho skončil v roku 1953.
Hrajú: Antti Litja, Mikko Neuvonen, Alina Tomnikov. Réžia: Dome Karukoski.
FIN 2014, komédia, české titulky, 104 minút, MP15, vstupné: 3,5/2 €

23. marec (streda) o 19.00 hod.     
BOY 
Gréta je mladá Američanka, ktorá začne po svojom príchode do Anglicka 
pracovať ako pestúnka v odľahlej dedine. Po nástupe na nové pracovné 
miesto zistí, že osemročný chlapec, o ktorého sa má starať, je porcelánová 
bábika v životnej veľkosti. 
Hrajú: Lauren Cohan, Rupert Evans, Ben Robson. Réžia: William Brent Bell.
USA 2016, horor/triler, české titulky, 97 minút, MP15, vstupné: 3,5 €

24.- 26. marec (štvrtok, sobota) o 19.00 hod.    
V MENE KRISTA
Biblický príbeh o zmŕtvychvstaní Ježiša Krista, prerozprávaný z  pohľadu 
neveriaceho. Rímsky vojenský tribún Clavius je poverený vyriešiť záhadné 
zmiznutie Kristovho tela pár týždňov po jeho ukrižovaní. To má zastaviť 
šírenie rečí o príchode Mesiáša a zabrániť povstaniu ľudu v Jeruzaleme.
Hrajú: Tom Felton, Joseph Fiennes, Cliff Curtis. Réžia: Kevin Reynolds.
USA 2016, epický biblický príbeh, slovenské titulky, 107 minút, MP12, 
vstupné: 3,5 €

27.- 28. marec (nedeľa, pondelok) o 17.00 hod. 
KUNG FU PANDA 3 (3D)
Jedna z najúspešnejších animovaných sérií na svete sa vracia a v jej čele ne-
stojí nikto iný ako slávny kung-fu bojovník – panda Po.Hrajú v slovenskom 
znení: Ivan Šandor, Dušan Kaprálik, Marián Slovák, František Kovár. Réžia: 
Alessandro Carloni, Jennifer Yuh Nelson.
USA/CHN 2016, animovaná komédia, slovenský dabing, 94 minút, MP, 
vstupné: 5 €

27.-28. marec (nedeľa, pondelok) o 19.00 hod.    
BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVODLIVOSTI (3D)
V obave, že činy nadpozemského superhrdinu z Metropolisu ostanú bez 
kontroly, nastúpi proti nemu impozantný ochranca Gotham City, zatiaľ čo 
svet váha, akého hrdinu vlastne potrebuje. A kým sú Batman a Superman 
vo vzájomnej vojne, rýchlo vyvstáva nová hrozba.
Hrajú: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams. Réžia: Zack Snyder.
USA 2016, akčné fantasy, slovenské titulky, 151 minút, MP12, vstupné: 
5,5 €

30. marec (streda) o 19.00 hod.    
ČARODEJNICA
Jeden z  najoriginálnejších a najhrôzostrašnejších hororov za posledné 
roky. Takúto lichotivú nálepku si nesie Čarodejnica režiséra Davida Egger-
sa, ktorú každý, kto mal tú česť vidieť ju, popisuje ako nezabudnuteľný 
zážitok.
Hrajú: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie. Réžia: Robert Eggers.
USA/CAN 2015, horor, české titulky, 92 minút, MP15, vstupné: 3,5 €

31. marec (štvrtok) o 19.00 hod.    
AGÁVA
Hraný film na námety druhej kapitoly románu Agáty slovenského spisova-
teľa Ladislava Balleka. Ľúbostný príbeh nešťastnej lásky odohrávajúci sa v 
prelomovom období tesne po druhej svetovej vojne. 
Hrajú: Milan Kňažko, Katarína Šafaříková, Milan Lasica. Réžia: Ondrej Šulaj.
SVK 2016, dráma, pôvodné znenie, 91 minút, MP15, vstupné: 3,5 €
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Na počesť spisovateľky Terézie Vansovej sa 
už po 49-krát koná festival umeleckého pred-
nesu poézie a  prózy dievčat a  žien Vansovej 
Lomnička. Jej okresné kolo sa pod organizač-
nou taktovkou Únie žien Slovenska okresnej 
organizácie Kežmarok (ÚŽ) a Mestského kul-
túrneho strediska uskutočnilo v  Kežmarku 23. 
februára 2016. 

V  troch súťažných kategóriách ohraniče-
ných vekom zvlášť v  poézii a  próze interpre-
tovalo texty rôznych autorov i  vlastnú tvorbu 
20 recitátoriek. Ženy od šestnásť rokov bez 
obmedzenia hornej vekovej hranice hodnotila 
porota v zložení: PaedDr. Eva Kollárová – pred-
sedníčka, členky Mgr. Elena Gančová a  Mgr. 
Gabriela Kantorková. Hodnotila sa objavnosť 
textov a úroveň umeleckého prednesu. Porotu 
interpretky natoľko zaujali, že sa rozhodli odo-
vzdať viacero ocenení. V kategórii dievčat v po-
ézii najviac zaujali Simona Grichová a Dominika 

Ondo – Eštoková, v próze Patrícia Bialončíková, 
ktorá nás bude zároveň aj reprezentovať na 
krajskom kole v  Bardejove. Osobitnú cenu za 
experimentálny prednes poézie si odniesla 
Laura Kuželová. V  kategórii žien boli v  poézii 
ocenené Alžbeta Brčiaková, Darina Cveková, 
Marta Lacková a  Marta Devečková. Obe me-
nované Marty postúpili na krajskú prehliadku. 
Zvláštnu cenu za prednes vlastnej tvorby poro-
ta udelila Eve Raffajovej, zvláštnu cenu za au-
tentickú a presvedčivú výpoveď udelila Helene 
Pivovarovej. Dlhoročnej recitátorke a propagá-
torke súťaže Drahomíre Juraškovej bola odo-
vzdaná špeciálna cena. 

Každá z  recitátoriek bola pri registrácii ob-
darovaná darčekom, v  ktorom sa ukrývalo 
mydlo, magnetka s motívom Kežmarku, písacie 
potreby, vyrezávaná lyžica s  nápisom súťaže 
a  kniha 50. rokov Literárneho Kežmarku. Na 
zadnej strane čokolády, ktorú si súťažiaca vy-

brala bolo poradové číslo pod ktorým súťažila. 
Pre prítomných bolo pripravené občerstvenie, 
ktoré pripravili šikovné ruky žien z ÚŽ. Význam-
ným spôsobom sa o celú organizáciu súťaže 
pričinila Antónia Šilonová s rodinou a predsed-
níčka organizácie Mária Markulíková. Vecnými 
cenami prispeli: Nora Baráthová knihou Meč 
a srdce, Kežmarská informačná agentúra – Ma-
rek Kollár, spoločnosť STORM, MsKS a  členky 
základnej organizácie ÚŽ Žakovce.

Popoludnie s  umeleckým prednesom pri-
nieslo neopakovateľný zážitok a  jeho úspech 
je zadosťučinením pre všetkých, ktorí prípra-
ve tejto akcie venovali množstvo času a ener-
gie. Našim postupujúcim recitátorkám držíme 
palce na krajskom kole Vansovej Lomničky 19. 
marca v Bardejove a ak budú úspešné tak há-
dam i  na celoslovenskej prehliadke v  Banskej 
Bystrici.  Barbora Kaprálová

 riaditeľka MsKS

zdravie / kultúra

V  súbore našich textov na pokračovanie 
to bude malý exkurz do alternatívnej medicí-
ny, predovšetkým tradičnej čínskej medicíny /
TČM/. Preto malý, lebo téma je príliš široká. Po-
kúsime sa naznačiť, v čom spočíva rozdiel medzi 
dnešnou západnou a  spomínanou alternatív-
nou medicínou.

Vráťme sa teda k minulému textu. Písali sme 
v ňom o energetickom systéme. A práve s ener-
getickou úrovňou stavu človeka dnešná západ-
ná medicína veľmi nepracuje. Ona vníma zme-
ny, až keď sú na úrovni fyzického tela, teda na 
úrovni biochemickej, tkanivovej a bunkovej. Na-
koniec hlavným atribútom dneška je KONZUM. 
A  ten funguje na komerčnom princípe. Zdá sa, 
že sme počas dlhých rokov smerovania ku kon-
zumu absolútne vypustili z nášho zorného uhla 
základnú premisu harmonického fungovania, a 
to, že človek má okrem TELA ešte aj DUŠU a DU-
CHA...Vlastné smerovanie nás dobehlo, dostali 
sme sa do CHAOSU. Nikto iný a nič iné nám ne-
môže vrátiť HARMÓNIU, môžeme si ju opäť vrá-
tiť iba sami. A podľa nášho poznania, môže nám 
na tejto ceste hľadania pomôcť práve vyššie 
spomínaná TČM. Nie preto, že sa dnes stáva mo-
dernou, práve naopak, hlavne preto, že je veľmi 
stará vo svojom poznaní. Pre starých Aziatov sa 
telo neskladá z  jednotlivých orgánov, ale tvorí 
JEDNOTU. Aziati nerozmýšľajú tak zložito ako 
my. Skôr vychádzajú z poznania, že každá cho-
roba zmizne, keď v našom tele opäť obnovíme 
ROVNOVÁHU. Predstavme si, že naše telo riadia 
dva systémy, ktoré vyvolávajú v dokonale uspo-
riadanej jednote prúdenie energie v našom tele: 

JIN a JANG
Každý funguje sám za seba, ale čiastočne je 

zároveň každý obsiahnutý v  tom druhom. Na 
obrázku v  minulom článku to názorne vidno. 
A mohli by sme si to snáď dobre predstaviť na 
striedaní dňa a noci. Deň už má v sebe zárodok 
noci a  noc zárodok dňa. Ani jeden systém ne-
smie byť v nadbytku ale ani v nedostatku. Pomer 
medzi Jin a  Jang riadi stav bdelosti a  spánku. 
Tieto sily pôsobia antagonisticky, sú vždy proti 

sebe a predsa sa dopĺňajú. Neustále sa spájajú, 
vzájomne spolupracujú. Sú teda princípom ne-
ustále sa dopĺňajúcej polarity. A ešte sme všetci 
na dôvažok začlenení do všeobjímajúceho kolo-
behu prírody. A preto iba vecne a materiálne sa 
nedajú tieto pochody v nás i naše „fungovanie“ 
voči svetu ani pochopiť, ani vysvetliť.

JIN
Jin je ženský, ma-

terský princíp, je to rozpínajúca sa sila. Túto silu 
môžeme nájsť vo všetkom studenom, temnom, 
skrytom, nestálom, v tieni ,vo vode a v tmavom. 
Všetko ,čo oslabuje, čo spôsobuje rozkolísanie, 
je jin. Všetko, čo v prírode rýchlo rastie, rozpína 
sa, je jin. Všetko čo sa v pomerne krátkom čase 
zväčší/napr. priberanie...opuchy/, je jin. Keďže 
energia jinu je chladivá, zvlhčujúca a upokoju-
júca, nedostatok jinu vedie k pocitu horúčosti, 
smädu a  nepokoju. Pocity horúčosti sa hlavne 
spájajú s  rukami, nohami,  hruďou a  spolu so 
smädom prevažujú hlavne v  noci. Nepokoj je 
sprevádzaný pocitom slabosti. Nedostatok jinu 
má za následok tenký, červený jazyk, obvykle 
bez povlaku. Jin v  sebe zahŕňa ukladanie, ab-
sorbovanie a vyživovanie.

JANG
Jang je mužská, otcovská sila-energia, ktorá 

udržuje všetko pohromade. Je vo všetkom, čo 
je aktívne, suché, lesklé, teplé, trvalé, jasné a čis-
té, ako napr. slnko, oheň...Všetko čo je jang, sa 
sťahuje dokopy, je husté a ťažké. Jang veci ne-
rozpína, je v prírode všetko to, čo rastie pomaly, 
ako napr. korene stromov... Keď má človek ne-
dostatok energie jang, môže byť unavený, bez 
motivácie. Prebytok jangu vyvoláva nepokoj, 
hyperaktivitu, nespavosť, atď.

Pochopenie týchto energetických rolí, je kľú-
čom k uzdraveniu.

Ale o tom nabudúce.. 
 UM

Križovatky zdravia

Prekrásny 49. ročník VANSOVEJ LOMNIČKY v Kežmarku
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Milá redakcia Novín Kež-
marok, zasielam Vám obrázok 
mojej dcéry Jessici, len 7-roč-
nej žiačky 1. A  triedy, ZŠ Hrad-
ná.  Jedného dňa prišla zo školy 
s tým, že mi niečo pekné nakres-
lí. Čakala som kvetiny, srdiečka... 
a  dostala som toto. Vyrazilo mi 
to dych a  nedalo mi to, keďže 

sme práve vybrali zo schránky 
vaše – naše noviny. Našla som 
v  nich i  rubriku: „Prispejte i  vy 
občania mesta rôznymi príspev-
kami do týchto novín“. A  tak 
vám posielam túto dosť viero-
hodnú kresbu a  pýchu nášho 
mesta: červený kostol.

 hrdá mamička

Nahnevaná Stela
Stela, dievča malé. 
Nasrdená chodí stále. 
Pekné slovo nikdy nemá,
na každého sa vždy hnevá.

Mama chodí, dohovára,
chce, aby Stela bola rada.
Ale kdeže, nepomáha!
Stela palica je tvrdohlavá.

Otec skríkne:
„A už dosť!“
Už mám z teba
veľkú zlosť!

Nie nadarmo sa hovorí, že v každom člove-
ku je skrytý básnik, len ho treba nájsť. ZŠ, Dr. 

Daniela Fischera už tradične hľadá vo svojich 
žiakoch básnikov. Každoročne usmerňuje deti 
a spoločne s učiteľmi odhaľuje krásne čaro po-
ézie. Uverejnená báseň žiačky Katky Laskovskej 
z III. A to len potvrdzuje.  Jej vlastná báseň s ná-
zvom Nahnevaná Stela získala v celoslovenskej 
súťaži nádherné 3. miesto. Túto súťaž s názvom 
Báseň 2015 vyhlásil časopis Maxík. Žiaci z prvé-
ho stupňa prispeli do tejto súťaže šiestimi bás-
ňami.  Porota, ktorá hodnotila súťažné básne, 
ocenila našu základnú školu za aktívny prístup 
pri vyhľadávaní nadaných detí. Úspešnej Katke 
srdečne blahoželáme a  želáme veľa tvorivých 
nápadov pri písaní ďalších básní. 

Žiakov na súťaž pripravovala tr. uč. Mgr. 
Jana Hajovská.

 Text: Mgr. Bodyová
 Foto : Mgr. J. Hajovská

školy

V  šk. roku 2015/2016 pokra-
čoval štvrtý ročník projektu „Ro-
dina bez cigariet“ usporiadaný 
občianskym združením Rodina 
a  spoločnosť,  podporovaný  mi-
nisterstvom zdravotníctva v rám-
ci účelovej dotácie na podporu 
protidrogových aktivít pre rok 
2015. Súčasťou projektu bola aj 
celoslovenská výtvarná súťaž. 

Do tejto súťaže sa zapojilo 
80 základných umeleckých škôl 
(ZUŠ), súkromných základných 
umeleckých škôl, ale aj základné 
školy z celého Slovenska. Úlohou 
bolo vytvoriť výtvarnú prácu za-
meranú na nasledovné témy: 
zdravý životný štýl, ako chcem 
tráviť voľný čas a prezentovať 
negatívny postoj k fajčeniu 

resp. k iným návykovým látkam. 
Internetová súťaž (maľba, PC 

grafika, fotografia), kde mohla 
hlasovať široká verejnosť, pre-
biehala vo veľkom napätí. Boli 

to týždne, dni a hlavne posledné 
hodiny mimoriadne veľkého na-
pätia – boj o 1. miesto. A predsa 
verejnosť rozhodla v posledných 
minútach.  

Víťazom V. kategórie na zá-
klade internetového hlasovania 
sa stal Demeter Belončák, ktorý 
obsadil 1. miesto s  počtom hla-
sov 1355 a  3. miesto obsadila 
Simona Dinhová s  počtom hla-
sov 1043, obaja sú žiakmi ZUŠ A. 
Cígera.

Žiaci získali smartfón v hod-
note 80 eur a  darčekové pred-
mety. Cenu útechy získala Sára 
Hycláková (dieťa s  Downovým 
syndrómom) s  počtom hlasov 
110. Cenou organizátora (bez 
poradia) bola odmenená žiačka 
Timea Grigláková. Všetkým žia-
kom srdečne gratulujeme a  pra-
jeme veľa ďalších úspechov. 

 Autor: Jana Vaksmundská
 ZUŠ A. Cígera Kežmarok

 Foto: autor

Maliarske talenty umeleckej školy

Celoslovenský úspech

Potešilo nás

Ocenené mladé talenty.

Katka Laskovská nádejná spisovatelka.
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Čo všetko dokážu ľudské ruky vytvoriť len 
zo zamrznutej vody sa v  piatok 5. februára 
2016 presvedčili prváci, keď sa pozemnou la-
novkou zo Smokovca vyviezli na Hrebienok.

A pozerať sa ozaj bolo na čo. Najprv so zata-
jeným dychom obdivovali nádheru v ľadovom 
dóme a potom sa presunuli k  úchvatným die-
lam z ľadu, ktoré vytvorilo 12 súťažných tímov 
z celého sveta. Použili na to 45 ton ľadu a vy-
tvorili 36 sôch. Každá z nich bola výnimočná.

Počasie si však robí, čo chce, oteplilo sa, 
a tak sa sochy pomaličky začínajú meniť.

Deťom však krásne zážitky ostanú navždy.
  Mgr. Janka Lacková
 Mgr. Soňa Kriššáková
 PaedDr. Daniela Koreňová

V ľadovom 
kráľovstve

školy

Učiteľky našej škôlky na Možiarskej ulici sa 
rozhodli spestriť deťom piatkový deň. Pre mno-
hé deti bolo korčuľovanie na mestskej ľadovej 
ploche zážitkom.

Dňa 12.02.2016 sme sa spolu s deťmi vybrali 
k  radnici vyskúšať úplne nový a pre mnohých 
ešte nepoznaný keramický ľad. Z  počiatku 
sme z  toho mali zmiešané pocity. Báli sme sa 
o  bezpečnosť detí. Ostali sme milo prekva-
pené a  nadšené z  našich malých korčuliarov, 
ktorí boli bez predchádzajúcich skúseností 
na ploche veľmi obratní a cítili sa „ako doma“. 
Môžeme takmer s  istotou povedať, že umelý 

ľad je určite bezpečnejší ako klasický. Ďakuje-
me mestu Kežmarok a primátorovi za možnosť 
športového vyžitia a  obohatenia aktivít našej 
škôlky a za príležitosť stretnúť sa s niečím no-
vým. Obohatili nás o túto skúsenosť. 

Odporúčame všetkým vyskúšať umelú ľa-
dovú plochu, ktorá je v  blízkosti radnici. S ra-
dosťou sa tam ešte vrátime.

 pani učiteľky a deti 3. triedy 
 MŠ Možiarska

 Foto: archív MŠ

Návštevníci mali možnosť v  tento deň 
poznávať našu krajinu všetkými zmysla-
mi. Hneď po vstupe do budovy ich pri-
vítali dievčatá v  ľudovom kroji a  ponúkli 
ich chlebom a  soľou, tak ako to bolo na 
Slovensku v minulosti zvykom. Každá jed-
na trieda vybrala špecialitu svojho regió-
nu, tak si hostia pochutnali na demikáte, 
lokšiach, pirohoch, radostníku či pagá-
čoch. Ulahodili sme aj sluchu, keďže celou 
školou sa niesli spev ľudových piesní a hra 
na hudobné nástroje. Oči vnímali krásu 

slovenskej prírody, miest, dedín, stavieb, 
ľudových krojov, ktoré boli súčasťou kaž-
dej jednej expozície. Nezabudlo sa ani na 
slávnych rodákov, ktorí sa preslávili nielen 
doma, ale aj v zahraničí. 

Kto v  tento deň navštívil gymnázium, 
neľutoval. A možno mnohí získali aj dobré 
tipy na letnú dovolenku, keďže študentom 
sa podarilo z toho ich regiónu vybrať to 
naj.

 Autor: Mgr. Andrea Petrášková 
 Foto: Tatiana Kurtá

Škôlkári na korčuliach pri radnici

Slovensko pod jednou strechou

Umelá ľadová plocha pri radnici
Prístupná denne do konca marca 2016
od 9.00 hod do 17.15 hod
OBČERSTVENIE ZDARMA
BEZPLATNE

V piatok 12. februára zorganizovali učitelia a študenti Gymná-
zia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku Deň otvorených dverí spo-
jený už so siedmym celoškolským projektovým dňom. Tento-
raz si gymnazisti pripravili prezentácie regiónov Slovenska.

Gymnazisti v krojoch prezentovali svoj región.

Prvé zážitky na korčuliach.

Prváci na Hrebienku.
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Na žiadosť autora uverejňujeme článok zo 
staršieho dáta. 

Dňa 26.12.2015 sa v mestskej športovej hale 
(MŠH) Vladimíra Jančeka v Kežmarku uskutoč-
nil tradičný a jubilejný - už 50. ročník Vianočné-
ho volejbalového turnaja mužov - dvojíc. 

Na turnaj boli pozvaní ako čestní hostia 
volejbaloví veteráni, ktorí tento turnaj ako 
1.ročník v r.1966 začali(Ing. P. Venerovský, Mgr. 
V. Venerovský, J. Bittner, M .Lajda, Ing. S. Škára 
a P. Dudáš) a pozvanie prijali aj ďalší 7 volejba-
loví veteráni. 

Turnaj otvoril príhovorom Ing. M. Špak - 
predseda Klubu volejbalu MŠK Oktan, ktorý 

prítomných privítal a  potom odovzdal slovo 
Ing. S. Škárovi, ktorý tlmočil poďakovanie vete-
ránov za pozvanie. 

Autorom myšlienky vzniku turnaja je Mgr. 
V. Venerovský, ktorý ako profesor telocviku 
v bývalej strednej všeobecnovzdelávacej škole 
v Kežmarku a  súčasne ako tréner prvoligových 
volejbalových dorastencov prišiel s  návrhom 
spestriť tréningový proces aj hraním dvojíc 
proti sebe.  

Ako najlepší hráč bol vyhodnotený L. Ši-
moňák, ako najsympatickejší hráč O. Gašpar, 
najstaršími hráčmi boli B. Trčka a B. Drozd.

Družstvá na konečnom prvom až treťom 

mieste boli ocenené pohármi a vecnými cena-
mi, vyhodnotení jednotlivci dostali vecné ceny.

   Účastníci turnaja si aj touto cestou dovo-
ľujú poďakovať P. Lajdovi za zorganizovanie 
turnaja, mestu Kežmarok za prenájom MŠH 
a  všetkým priateľom, ktorí nám pomohli, pre-
dovšetkým: JUDr. P. Zavacký a JUDr. A. Pataky, 
I. Gašpar, P. Cerman, B. Drozd, R. Klimek, P. Dziak 
a M. Rams. 

 Autor: Ing. Stanislav Škára
 Foto: P. Cerman 

šport / školy

Lyžovanie vedie žiakov k správnemu vzťahu k zdravému život-
nému štýlu, k prírodnému prostrediu a k jeho ochrane. Pokladá-
me ho za športovú činnosť, ktorá je  charakteristická  premiest-
ňovaním sa v prírode a má veľký vplyv na socializáciu žiakov.

Volejbal dvojíc má úžasnú tradíciu

Zápasy o konečné umiestnenie

o 7.- 8. miesto: 8-4  2:0(17,16)
o 5.- 6. miesto: 7-3 2:0(9,9)
o 3.- 4. miesto: 2-6 1:1(16,-15)
o 1.- 2. miesto: 5-1 2:0(19,18)

Konečné poradie

1. miesto: L. Legutký + P. Lajda
2. miesto: M. Malina + L. Šimoňák
3. miesto: Ľ. Bréda + J. Lacek
4. miesto: J. Ogurčák + A. Vojčík
5. miesto: M. Nadányi + B. Drozd
6. miesto: I. Kredátus + M. Špak
7. miesto: R. Šavel + J. Ružička
8. miesto: O. Gašpar + B.Trčka

Na našej škole bude v školskom roku 
2015/2016 prebiehať lyžiarsko - snowbo-
ardingový výcvikový kurz prvýkrát formou 
pobytového zájazdu. Veľký podiel na tomto 
fakte má príspevok Ministerstva školstva vo 
výške 150.- Eur pre každého žiaka. Túto aktivi-
tu ministerstva musíme chváliť, lebo konečne 
sa budú môcť zúčastniť výcviku aj žiaci so so-
ciálne znevýhodnených rodín, ktorí si to v mi-
nulých rokoch nemohli dovoliť. Lepší lyžiari 
sa počas piatich dní zdokonalia v lyžiarskych 
a snowboardových technikách a tí neskúsení 
pod taktovkou inštruktora naučia základom 
lyžovania. Veríme, že špecifickosťou podmie-
nok pohybu a prostredia pomôže lyžovanie 
vypestovať u našich žiakov trvalý záujem o te-
lesný pohyb vo voľnej prírode. Naši žiaci spo-
ločne s učiteľmi absolvujú Lyžiarsky výcviko-
vý kurz (LVK) v dňoch 29.2 - 4.3. 2016 (5 dní a 4 

noci) vo Vyšných Ružbachoch v penzióne SAN 
ANDRÉ. Zúčastní sa ho cez 50 detí, 4 inštruk-

tori lyžovania a 2 animátori voľného času.
Deti budú rozdelený do 4 družstiev podľa 

lyžiarskych zručností z ktorých jedno bude 
špecializované na snowboarding. Žiaci, ktorí 
sa nezúčastnia lyžiarskeho výcviku sú spojení 
do jednej triedy a pokračujú ďalej vo vyučo-
vaní. 

 Autor: PaedDr.D. Tokarčík
 ZŠ Nižná brána

Lyžiarsky výcvik Nižná Brána Kežmarok

Počasie prialo lyžiarskému výcviku.

Účastníci volejbalového turnaja.
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Ľadový hokej v meste Kežmarok uzrel svetlo 
sveta v roku 1931 a hneď získal vysoké postave-
nie v hierarchii športov v meste pod Tatrami.

Veľký podiel na rozvoji hlavne mládežnícke-
ho ľadového hokeja v meste Kežmarok zohra-
la Základná škola Nižná brána. V roku 1987 tu 
vzniklo školské športové stredisko zamerané 
na ľadový hokej. Po niekoľkoročnej spolupráci 

s hokejovým klubom vedenie školy s vtedajším 
riaditeľom p. Milanom Nevickým a s preziden-
tom hokejového klubu – p. Ladislavom Merčá-
kom založili v šk. r. 1995/96 športové hokejové 

triedy. Od roku 1995 až do roku 2011 bolo sna-
hou vedenia školy tieto triedy udržať. Vedenie 
školy v spolupráci s vedením hokejového klubu 
sa pasovali s naplnením týchto tried. Situácia sa 
zachraňovala dopĺňaním ŠHT futbalistami a vo-
lejbalistkami. Veľký podiel na dobrej spolupráci 
medzi základnou školou a hokejovým klubom 
mali riaditelia Mgr. Jana Krajňáková a Mgr. Juraj 

Fabis, ktorí v  rámci svojich možností vždy na-
chádzali riešenia. Ako je všetkým známe, nako-
niec bola činnosť hokejových tried zrušená z 
dôvodu prestavby zimného štadióna a násled-

né prieťahy okolo jeho dokončenia, a tak hokej 
v meste Kežmarok skončil, nielen seniorsky, ale 
aj celá mládež a roky tvrdej práce sa šmahom 
ruky znegovali. 

Mladých hokejistov v  ich raste trénovali 
Eduard Šavel, Ľuboslav Jankura, Ján Novo-
rolník, František Duda, Jaroslav Fabíny, Tibor 
Breuer, Eduard Handzuš, Imrich Pavlovič, Jozef 
Ivan, Vladimír Sabol, Milan Jankura, Ľubomír 
Pichoňský, Miloš Šeliga, Alexander Szücz, Du-
šan Hudák, Ladislav Majerčík. V  rámci spolu-
práce medzi hokejovým klubom a školou boli 
podmienky pre tento šport na dobrej úrovni. 
Tréningový proces sme napĺňali v  telocvični, 
posilňovni a na ihriskách v areáli školy. Aj vďa-
ka týmto podmienkam sme mohli hrávať naj-
vyššiu žiacku súťaž na Slovensku riadenú SZĽH. 
Mladí hokejisti sa zúčastňovali turnajov na 
Slovensku ako aj v zahraničí. Tak sa postupne 
vychovali talentovaní hráči, ktorí po ukončení 
základnej školskej dochádzky hrávali, ale aj hra-
jú ľadový hokej. Talentov bolo viac, nuž ale nie 
každý to dokázal ako Richard Jasovský, Denis 
Godla, Adrián Hoffman, Dávid Havíra, Vladimír 
Polaček, Tomáš Kurila, Ľubomír Dinda. Nedá mi 
nespomenúť hlavne prvú triednu učiteľku, p. 
Šimanskú, ktorá bola priam mamou pre žiakov 
prvej hokejovej triedy. Jej obrovské pedago-
gické skúsenosti dokázali krotiť týchto žiakov. 
Nestorom pri hokejových triedach od ich zalo-
ženia bol Mgr. Vladimír Sabol, ktorého rukami 
prešli prakticky všetci žiaci ŠHT.  

 Autor: PaedDr. D. Tokarčík

Mládežnícky hokej v Kežmarku

Počas uplynulého mesiaca sa kežmarským 
šachistom podarilo zdolať niekoľko ťažkých 
súperov. Šťastie nám chýbalo pri zakončovaní 
dôležitého zápasu v siedmom kole prvej ligy. 
V aktuálnom vydaní novín prinášame prierez 
dianím tejto kráľovskej hry počas mesiaca feb-
ruár.

Prehrali sme vyhraný zápas
V 7. kole prvej ligy sme cestovali k tabuľko-

vému susedovi, do Margecian. Bol to šesťbo-
dový zápas, ktorý nám mohol zaistiť pokojné 
dohranie zvyšných zápasov s istotou zacho-
vania prvoligovej príslušnosti. Veľmi dobre 
rozohraný zápas sa nám ale nepodarilo pri-
viesť do víťazného konca. Prehrali sme 2,5-5,5. 
Zostava Kežmarku: GM T.Petrík- 1b, T. Andráš- 
0,5, V.Škára-0, M.Hagara-0, B.Beluš-0, M.Du-
daško-0, F.Grich-0, M.Budzák-1. V najbližšom 
dvojkole privítame doma vedúce družstvá ligy 
- Sabinov a Bardejov.

V tretej lige suverénne víťazstvá
V tretej lige bolo na programe 8. a 9. kolo. 

V ôsmom kole sme doma hostili Smižany. 
Zápas sme suverénne vyhrali v pomere 7,5-
0,5. Zostava: T.Andráš-1, J.Lukáč-1, K.Hen-
nel-1, F.Grich-0,5, R.Veštúr-1, M.Budzák-1, 
E.Hagara-1, M.Šilon-1. V deviatom kole sme 
vycestovali do Levoče, odkiaľ sme si priniesli 
taktiež vysoké víťazstvo 6-2. Zostava Kežmar-
ku: J.Lukáč-0,5, K.Hennel-1,R.Veštúr-0,5,M.
Budzák-1,M.Šilon-0,Ľ.Antal-1,M.Kulhomero-
vá-1,M.Gáborčík-1. Dve kolá pred koncom 
sme v tabuľke na druhom mieste, za vedúcim 
Popradom.

Úspešný boj o tretie miesto
V predposlednom kole sme zavítali do Sta-

rej Ľubovne, kde sme si zahrali o tretie miesto 
v tabuľke. Zápas sme nakoniec zvládli lepšie, 
a po výhre 5-3 sme preskočili nášho súpera. 
Zostava: M.Budzák-1,M.Šilon-1, Ľ.Antal-0,5, 

J.Ferenčák-0, M.Gáborčík-1, P.Vonglár-0, M.Ha-
nina-1, S.Burdiček-0.

Mládežnícky talent
V Liptovskom Mikuláši sa uskutočnilo 5. 

kolo seriálu Talent. Zastupovali nás Natália 
Ferenčáková a Martin Heutschy. Natália zís-
kala 4 body a obsadila v kategórii D11 pekné 
3. miesto. Martin Heutschy nazbieral 3 body, 
čo stačilo na 11. miesto v kategórii CH11. V 
turnaji O pohár LŠŠ prebehlo 3. a 4. kolo. Oba 
svoje zápasy vyhral s ratingovo slabšími sú-
permi Jakub Ferenčák a patrí mu priebežné 
15. miesto. Autor: Ing. Marcel Budzák

 Foto: autor

Vydarený ligový mesiac

Na snímke v popredí úspešný hokejový brankár Denis Godla.
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Dňa 13.februára 2016 usporiadal Slovenský 
zväz tanečného športu Bratislava Majstrovstvá 
SR v 10 tancoch štandard – latinské tance pre 
rok 2016 v PKO v Nitre.

Aj náš reprezentačný tím Tanečno špor-
tového centra TEMPO MŠK Kežmarok mal 
svojich zástupcov. Na prvých majstrovstvách 
Slovenskej republiky (SR) v 10 tancoch v silnej 
konkurencií párov zo SR súťažili naši JUNIORI I 
v kategórii do 13 rokov a vytancovali si semifi-
nále. 24. miesto získali Jakub Solár s partner-
kou Ninou Podolinskou, 28. miesto obsadili 
Samuel Žabka a Inés Bilinová, na 29. mieste sa 
umiestnili Sebastián Marek a Laura Pittnerová. 
V kategórií dospelých nás úspešne reprezento-
vali - Matej Madeja - Lenka Šepeľová a obsadili 

semifinálové 7.miesto, no len 1 bod ich delil k 
získaniu finálového umiestnenia.

Svoje tanečné umenie potvrdili dňa 15. feb-
ruára 2016 v pondelok na Zimnej univerziáde 
vysokých škôl SR v Košiciach, usporiadané Aka-
demickým športovým centrom v Košiciach. V 
štandardných tancoch si vytancovali finálové 
2. miesto, v „latine“ 1. miesto. Naši ďalší úspešní 
vysokoškoláci Marek Figlár a Imola Gergelyová 
obsadili v latinských tancoch 2. miesto.

  Všetkým reprezentantom nášho klubu a 
mesta Kežmarok srdečne blahoželáme k vy-
nikajúcim výsledkom a ďakujeme za úspešnú 
reprezentáciu.

 Autor: G. Scholtzová trénerka
 Foto: autor

šport

Novopostavená súkromná športová hala 
sa stala 6.2.2016 svedkom a aj miestom me-
dzinárodného halového futbalového turnaja 
mladších žiakov, "O pohár primátora mesta 
Kežmarok". Hlavným organizátorom bola ZŠ 
Nižná brána Kežmarok v spolupráci s mestom 
Kežmarok. Turnaj otvoril primátor mesta Kež-
marok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák a vo svojej reči 
poprial hráčom veľa šťastia a športových úspe-
chov. 

Turnaja sa mohli zúčastniť mladí futbalisti 
narodení v roku 2003 a mladší. Zo zahraničných 
družstiev to boli adepti (koženej) z českého Bí-
lovca a z poľského Zakopaného, a nechýbala 
ani špička mládežníckeho futbalu z východ-
ného a stredného Slovenska. 

V úvodnom stretnutí bola potrebná vysoká 
koncentrácia a disciplína, ktorú Kežmarčania 
dodržali a po skvelom výkone vyhrali 5:0 nad 
futbalistami zo Zakopaného. Hattrickom sa 
blysol Wikarski. Aj v ďalších stretnutiach podá-
vali naši futbalisti skvelé výkony a po víťazstve 
1:0 nad Liptovským Mikulášom pri remíze s 
Lipanami 1: 1 postúpili do finálovej skupiny. 
Naše druhé družstvo kategórie U 12 neskla-
malo a hoci skončili v základnej skupine na 
4. mieste podali výkony zodpovedajúce ich 
veku. 

Vo finálovej skupine sa stretli družstvá 
umiestnené na prvých dvoch miestach zák-
ladných skupín a v bojoch o medaily previedli 
skvelý futbal, ktorý dvíhal zo sedadiel všetkých 
prítomných divákov. Favoritom bolo družstvo z 
Vranova, ale naši reprezentanti ich hneď v pr-
vom stretnutí finále dokonale zaskočili a po he-
roickom výkone sme vyhrali 2:0. V poslednom 

našom stretnutí sme zdolali 1 : 0 našich hostí 
z Bílovca. 

Verím, že tento úspech bude odrazovým 
mostíkom do ligových zápasov, ktoré nás čaka-
jú už čoskoro. 

Na záver poďakovanie patrí majiteľovi haly 
za výborné podmienky, rodičom našich žiakov 
za skvelé pohostenie a za morálnu pomoc, 
rozhodcom Vladimírom - Novákovi a Gavalie-
rovi za výborne rozhodovanie, organizátorom 

za výbornú prácu, sponzorom za materiálnu a 
finančnú pomoc a MŠK Kežmarok za poskytnu-
tie cien. 

Najlepší hráč turnaja:  
Rastislav Wikarski - 1.MFK Kežmarok U13
Najlepší brankár turnaja:
Bartek Hotarski - ZKP Zakopané
Najväčšia osobnosť turnaja:
Kamil Rosípal - ŠŠK Bílovec 

Kežmarok v oboch družstvách reprezento-
vali: Filip Regitko, Kristián Trošan - Filip Novák, 
František Lech, Filip Ďateľ, Rastislav Wikarski, 
Damián Pavlík, Marcus Mrázik,Daniel Tokarčík, 
Marcel Brand, Alexander Baláž, Filip Hanečák, 
Jaroslav Šperling, Leo Valenčík, Michal Zemja-
nek, Erik Dučák, Marek Kuruc, Adam Hoffmann

 Autor: PaedDr. D. Tokarčík
 ZŠ Nižná brána
 Foto: Milan Pavlík

Dvíhali divákov zo sedadiel

Celkové poradie:
1. 1. MFK Kežmarok U 13  
2. FK Vranov/Topľou
3. ŠŠK Bílovec 
4. MFK Tatran Liptovský Mikuláš
5. ZŠ Kom. Lipany
6. ZKP  Zakopané
7. MFK  Rožňava
8. 1. MFK Kežmarok U 12

Repre tím na majstrovstvách
v tancoch

Lenka Šepeľová - Matej Madeja 

Mladé športové talenty spolu s rodičmi.
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Futbal na vzostupe

V dňoch 29. - 31.1.2016 sa uskutočnili pre-
teky Európského pohára nepočujúcich v talian-
skom zimnom stredisku Schwemmalm-Ulten 
za účasti Kežmarčanov Martina Legutkého 
ml., Dávida Pristača a Terezky Pristačovej. Na 
túto sériu pretekov sme odchádzali naplniť si 
ambíciu v súvislosti s nie príliš úspešnými vý-
sledkami na 18-tych Zimných deaflympijskych 
hrách 2015 v Rusku, ktoré však boli ovplyvnené 
chorobou Dávida Pristača a trénera, ktorý pre 
chorobu nebol s pretekármi na žiadnych prete-
koch. Na pretekoch v Taliansku za účasti medai-
listov z Deaflympijády sa naše ambície naplnili 
len čiastočne, keď Dávidovi Pristačovi sa nepo-
darilo v kategórií muži v obrovskom slalome 
zvíťaziť. Po prvom kole bol na druhom mieste s 
minimálnou stratou. Presadil sa len v SG a Sup. 
comb. Svoju výkonnosť v slalome si stále udr-
žiava aj Martin Legutky ml. Príjemne prekvapila 
14-ročná Terezka Pristačova, keď medzi ženami 
v obrovskom slalome obsadila 5. miesto. 

Výsledky: Martin Legutky ml. Slalom 5. 
miesto, Super kombinácia. 8. miesto, David 

Pristač SG a Super kombinácia kat. Junior I. 
miesta, medzi mužmi: Super obrovský slalom 5. 
miesto,Sup. comb.4. miesto.

Terezka Pristačová v kat. Juniorka III. mies-
ta v Obrovskom slalome žien 5. miestom, SG 7. 
miesto.  Martin Legutky, tréner

šport

Po zimnej prestávke sa aj kežmarskí futbalisti 
pustili do prípravy na jarnú časť IV. ligy skupiny 
Sever. Kormidla sa ujal nový tréner Milan Sabo, 
ktorý naposledy trénoval ŠK Štrba. Mužstvo sa 
postupne dopĺňa o nových hráčov, ktorí by mali 
vystužiť kolektív a pomôcť splniť cieľ, záchranu 
v tejto súťaži. Keďže príchod nových hráčov je 
ešte potrebné administratívne dotiahnuť, po 
schválení ich mená vedieme pred štartom jar-
nej časti, ktorý je na programe 13. marca. Fut-
balový klub pokračuje v konsolidácii, je dobre, 
že do futbalu funkcionársky vstúpili aj niektorí 
bývalí hráči klubu. Za veľkej pomoci primátora 
mesta Jána Ferenčáka, ktorý je aj prezidentom 
klubu sa darí budovať skupinu sponzorov, bez 
ktorých by klub nemohol napredovať.

Okrem seniorov je dôležité, aby práca s mlá-
dežou mala čo najvyššiu kvalitu a tým, aby bola 
zabezpečená budúcnosť futbalu v  Kežmarku. 
O  to sa snaží manažér klubu Tibor Friedman, 
ktorý chce dosiahnu, aby spolupráca mládež-
níckych trénerov bola čo najlepšia v  záujme 
výchovy mladých talentovaných hráčov. Veď 
v  nedávnej minulosti aj v  Kežmarku vyrastali 
futbalové talenty, ktoré sa uplatnili aj vo vyšších 
súťažiach v  iných kluboch. Boli to napr. Milan 
Sciranka, František Vilím, František Sabadšág, 
Marek Figlár, Viktor Kornaj, Branislav Gallik či 
Filip Fejerčák. Aby neostalo len pri týchto me-
nách, o to sa musia zaslúžiť predovšetkým mlá-
dežnícki tréneri. Podľa vyjadrenia dlhoročného 

trénera Jaroslava Nováka, ktorému prešlo ruka-
mi veľké množstvo hráčov, je dnes o mládežníc-
ky futbal menší záujem. Aj preto je potrebné 
venovať mu zvýšenú pozornosť a podporu.

Presadiť sa v  dnešných časoch vo vyšších 
súťažiach nie je vôbec jednoduché. Mladí hráči 
tomu musia obetovať veľa voľného času a pra-
covitosť a  cieľavedomosť musí byť pre nich 
samozrejmosťou. Nech spomínaní hráči sú im 
príkladom! Napr. Viktor Kornaj 1984 svojou 
cieľavedomosťou a  pracovitosťou už 16 rokov 

oblieka dresy rôznych rakúskych klubov. Zo 
žiackeho tímu odišiel do športovej školy s  fut-
balovým zameraním do Popradu – Veľkej. Po-
tom sa rozhodol presadiť v športovej akadémii 
SV Horn v Rakúsku, kde sa v tvrdej konkurencii 
musel venovať aj štúdiu a dostal sa aj do výberu 
Nieder Osterriech. Kaďže patril medzi najlep-
ších strelcov, Austria Viedeň mu ponúkla angaž-
mán, kde strávil 4 roky prevažne v  rezervnom 
mužstve. Neskôr hral v  kluboch SV Ritzing (v 
priateľskom zápase si zahral aj proti Arsenalu), 
SV Wurmla, Stockerau. Aké ťažké je presadiť sa 
v ťažkej konkurencii pocítili okrem neho aj takí 
hráči ako Jež a  Jurčo, ktorí tam tiež pôsobili 
a v súčasnosti hrajú v slovenských prvoligových 
kluboch. Mimochodom, v  tejto akadémii vy-
rastal aj Alaba, ktorý v súčasnosti hrá za Bayern 
München. Na otázku, či sa ešte nevráti aj do ma-
terského klubu v Kežmarku, odpovedal: „Nikdy 
nehovor nikdy.“

Aj v  našich mládežníckych kolektívoch sa 
vo veľmi dobrom svetle ukazoval talentovaný 
Rastislav Wikarski, ktorý už svojimi výkonmi 
prerástol rovesníkov a hrá za FK Poprad. Veríme, 
že bude svoj talent naďalej rozvíjať a robiť dob-
ré meno nielen sebe, ale aj materskému klubu 
Kežmarok. Môže byť dobrým príkladom pre 
ďalších mladých chlapcov, že sa oplatí poctivo 
trénovať a plniť si postupne svoje futbalové sny.
 Autor: Ing. Pavol Fejerčák

 Foto: VK

Európsky pohár nepočujúcich

Talentovaný Viktor Kornaj v akcii.

Na stupňoch víťazov.
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PREDAJ
• Predám záhradku s chatkou v OV. 4523469.

INÉ
• Spoločnosť Wagon Trading spol. s.r.o., OZ Pop-
rad ponúka na prenájom kancelárske priestory v 
bývalej administratívnej budove VLaM na Bašto-
vej ulici č. 18 v Kežmarku. Možnosť prenajať si aj 
jednotlivé kancelárie. Bližšie info: 0903 641 365.

inzercia, spomienky

Riadková inzercia

NOVINY KEŽMAROK, mesačník, evidenčné číslo: EV 5329/16, 
ISSN 2453-7608, vydáva Mestské kultúrne stredisko Kežma-
rok, Starý trh č. 46, 060 01 Kežmarok, IČO: 00352179, dátum 
vydania: 1. 3. 2016, číslo novín 2/2016, ročník I., adresa redak-
cie: Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, email: noviny@kezmarok.sk, 
emilia.sedlacikova@kezmarok.sk, zuzana.slosarova@kezmarok.
sk, mobil: 0904 496 464, 0905 730 940. Sadzba a tlač: Tlačiareň 
Kežmarok GG, s.r.o.. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Redak-
cia si vyhradzuje právo krátenia príspevkov. Príspevky sú zverej-
ňované bez nároku na honorár. Uzávierka čísla bola 15. 2. 2016, 
vyšlo 1. 3. 2016.
Noviny Kežmarok sú pôvodne vydávané od roku 1993.

Dňa 8.1. 
2016 uplynuli 
2 roky, čo nás 
navždy opusti-
la naša drahá 
mamka Mária 
Figlárová

a 26.1.2016 uplynulo 10 rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý otec Michal 
Figlár.

 
Drahí rodičia, neustále na Vás spomí-

name a ďakujeme za Vašu lásku a dobro-
tu, ktorou ste nás zahŕňali.

S úctou na Vás spomínajú deti Vladi-
mír, Michal, Jozef  a Alenka s rodinami.

 
Kto ste ich poznali, prosím, venujte 

im tichú spomienku.

Odišla a v srdci 
nám bolesť zane-
chala, rýchlo a bez 
rozlúčky, to nikto 
z nás nečakal...

Dňa 11. febru-
ára 2016 uplynulo 

10 rokov od chvíle, čo nás navždy opusti-
la Anka Mravčáková, rod. Molčanyová.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku a modlitbu. 
S láskou spomína mama, 
synovia Rasťo a  Mirko s  rodinou, sestra 
Mária s manželom a rodinou.

Dňa 13. janu-
ára uplynuli dva 
roky, keď nás na-
vždy opustila naša 
milovaná mama, 
babka, sestra 
a  dcéra Mgr. Eva 

Chomová. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku.

Dňa 18. febru-
ára 2016 sme si 
pripomenuli 25 ro-
kov, čo nás navždy 
opustil milovaný 
syn a  brat Jozef 
Bretz.

Na krídlach anjela vzlietol v diaľ,
necíti bolesť, necíti žiaľ.
Necíti života bolestné muky,

tam niekde v diaľke ho objali
Pánové ruky.
Trpkosť osudu ho už nemučí,
našiel svoj pokoj v nebeskom náručí.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomína mama a súrodenci s rodinami

Dňa 1. marca 2016 uplynú 4 roky, 
kedy navždy dotĺklo milujúce srdce 
nášho drahého syna, brata Tomáša 
Kretta.

Osud je občas krutý, nevrát,i čo už 
raz vzal, zostanú iba spomienky a v srdci 
veľký žiaľ.

Ktorí ste ho poznali a  mali radi, ve-
nujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú
mama, otec, sestra 
a ostatná smútiaca rodina.

Smútok a žiaľ v srdci máme, s láskou 
spomíname.

Dňa 19. marca 2016 si pripomenieme 
28. smutné výročie, čo nás navždy opustil 
náš milovaný brat Jozef Vnenčák.

Ktorí ste ho poznali a  mali radi, ve-
nujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú sestry s rodinami

Dňa 27. marca uplynie 25 rokov 
od smrti môjho 
manžela, otca, 
deda Juraja Har-
mana. Ďakujeme 
všetkým, ktorí ste 
ho poznali a  pri 
tejto príležitosti si 
naňho spomeni-

ete.
Smútiaca rodina

Dňa 5. febru-
ára 2016 uplynuli 
dva roky, čo nás 
navždy opustila 
naša drahá mam-
ka, babka, sestra 
Mária Burkovičo-

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

 Smútiaca rodina

Ospravedlňujeme sa tým našim či-
tateľom, ktorých spomienku sme uve-
rejnili neskôr.

 Ďakujeme za pochopenie.

Spomienky

Na  počkanie opravím bicykel, kočík, nabrúsim náradie a iné. 
Imsport-  OPRAVA BICYKLOV, SKISERVIS A SLUŽBY.  0905 434 153, 
www.imsport.net.

Slovanet dáva za nového zákazníka internet zadarmo!
Telekomunikačný operátor Slovanet vo svojej jarnej ponuke propaguje 
výnimočnú možnosť, ako môže získať nový aj existujúci zákazník in-
ternet úplne zadarmo, a to dokonca až na 6 mesiacov. K existujúcim 
akciovým ponukám internetu, televízie, telefonovania a  ich zvýhod-
nených balíkov pridáva Slovanet svojim zákazníkom extra bonus. Ak 
existujúci zákazník operátora odporučí Slovanet svojmu známemu 
a on si ktorúkoľvek zo služieb zriadi, obaja získajú navyše zľavu vo 
výške jedného mesačného paušálu svojej služby. Túto zľavu môžu zá-
kazníci využívať opakovane až 6-krát ročne, čím si fakticky zabezpe-
čia využívanie služieb Slovanetu len za polovičnú cenu.
V ponuke Slovanetu sú internetové služby od 10 € alebo od 12 € (podľa 
typu pripojenia), digitálna televízia cez optickú linku s HD kanálmi a ar-
chívom od 9 € mesačne alebo digitálna káblová televízia už od 5 € me-
sačne. Aktuálne najžiadanejším internetovým programom operátora je 
optický internet s rýchlosťou až do 60 Mbit/s iba za 14 € mesačne, do-
stupný v mnohých častiach miest Bratislava, Poprad, Prešov, Brezno, 
Šamorín, Veľký Meder, Dunajská Streda, Banská Štiavnica, Zlaté Mo-
ravce, Kežmarok, Krupina, Stropkov, Turany, Turčianske Teplice a Ľu-
bica. V širšom okolí Nitry, Trebišova a Vranova nad Topľou je dostupné 
pevné bezdrôtové LTE pripojenie s rýchlosťou až do 100 Mbit/s, ktoré 
bude operátor čoskoro sprístupňovať aj ďalších lokalitách Slovenska.
Internet zadarmo od Slovanetu za získanie nového zákazníka môže 
mať existujúci zákazník – fyzická osoba alebo živnostník až do výšky 
100  € mesačne a  až 6x ročne bez ohľadu typ služieb, ktoré využí-
va. Viac informácií o  tejto možnosti, ako aj aktuálnu ponuku služieb 
záujemcovia získajú na webstránke www.slovanet.sk, návštevou 
ktoréhokoľvek predajného miesta alebo zavolaním na bezplatné číslo 
0800 608 608. Rovnakým spôsobom je možné jednoducho odporučiť 
aj nového zákazníka. Uvedené ceny sú s DPH.
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Stolnotenisový oddiel Severka Kežmarok 
naďalej vládne 4. Lige Podtatranskej bez pre-
hry. Hráči Severky Kežmarok si v poslednom 
zápase poradili s tretím Požiarnikom Rakúsy 
na ich pôde jednoznačne 17:1. Body za Kež-

marok získali: Róbert Popovič, Štefan Kelbel, 
Pavol Pojedinec po 4,5 Ondrej Koša 3,5. Tým-
to výsledkom si upevnili prvú priečku v 4.lige 
o 6 bodov pred Spišskou Starou Vsou a o 9 
bodov pred treťou Starou Ľubovňou. Najlep-
šiu úspešnosť v lige má Kežmarčan Štefan 
Vnenčák. 

Starší žiaci Severky Kežmarok postúpili 
do finálovej nadstavby 2. ligy Podtatranskej 
v zostave: Štefan Novotný, Martin Molčany, 
Karol Koša a Kristián Vojtičko. Poslednými ví-
ťazstvami na domácej pôde nad Veteránom 
Poprad 7:3, Spišskou Teplicou 7:3 a prenasle-

dovateľom v tabuľke Spišským Štiavnikom 8:2 
si upevnili prvenstvo na jej čele s  celkovým 
počtom 33 bodov. Najúspešnejším hráčom 
základnej časti je Kežmarčan Štefan Novotný.

Posledné nadstavbové kolo 2. Ligy Podtat-
ranskej usporiada domáca Severka Kežmarok 
dňa 19. marca 2016 na ZŠ Nižná brána.

Dorastenci v zostave: Tomáš Ištocy, Denis 
Vojtičko a Štefan Novotný  postúpili do finálo-
vej časti 2.ligy Podtatranskej. Vo finále ich čaká 
náročný súper Spišský Štiavnik. 

Ďakujeme klubu Severka Kežmarok za prí-
kladnú reprezentáciu mesta. (red)

šport

VOLEJBAL – ženy
06.02.2016      KV MŠK OKTAN Kežmarok – 1.BVK Bratislava   3:0
13.02.2016    KV MŠK OKTAN Kežmarok – VTC Pezinok    3:0
VOLEJBAL – kadetky 
07.02.2016      TU Košice – KV MŠK OKTAN Kežmarok     1:3, 0:3
VOLEJBAL – juniorky 
13.02.2016    VK Liptovský Hrádok – KV MŠK OKTAN 
 Kežmarok   3:0, 3:0

BASKETBAL – muži 
13.02.2016    BK MŠK Kežmarok – BK ŠKP Štart Bratislava    55:78
BASKETBAL – kadeti 
13.02.2016    BK MŠK Kežmarok – BSC Bratislava    59:61
14.02.2016    BK MŠK Kežmarok – BK Nitra     44:90 

FUTBAL – dospelí 
24.01.2016    FK Svit – 1.MFK Kežmarok   3:0 (príprava)
31.01.2016    FK V. Lomnica – 1.MFK Kežmarok   2:1 (príprava)
06.02.2016      1.MFK Kežmarok – Energetik V. Kapušany  5:0 (príprava)
14.02.2016    Štart Hrabušice – 1.MFK Kežmarok   3:2 (príprava)

ŠPORTOVÉ PODUJATIA
VÝSLEDKY – FEBRUÁR 2016

PROGRAM – MAREC 2016
VOLEJBAL – ženy 
5. a 6.3.2016  Slovenský pohár v Nitre
 (súperky: Slávia EU Bratislava, 
 1.BVK Bratislava, UKF Nitra)
12.03.2016      1.BVK Bratislava – KV MŠK OKTAN Kežmarok
 Ďalší program Play-off ešte nie je známy.
VOLEJBAL – kadetky
06.03.2016      ŠA Košice – KV MŠK OKTAN Kežmarok
20.03.2016    ŠK ELBA Prešov – KV MŠK OKTAN Kežmarok 
VOLEJBAL – juniorky 
12.03.2016    KV MŠK OKTAN Kežmarok – KV Brusno

BASKETBAL – muži 
12.03.2016    BK MŠK Kežmarok – PU Akademik Prešov 
BASKETBAL – kadeti 
12.03.2016    1.BK Michalovce – BK MŠK Kežmarok 

FUTBAL – dospelí 
13.03.2016    ŠK Štrba – 1.MFK Kežmarok 
20.03.2016    1.MFK Kežmarok – TJ Družstevník
 Vyšný Mirošov
27.03.2016     MŠK Spišské Podhradie – 1.MFK Kežmarok
FUTBAL – dorast 
26.03.2016    OŠK Spišský Štvrtok – 1.MFK Kežmarok 

HOKEJBAL – dospelí
05.03.2016   HKB Lion Svidník – HKB Mimisolar
 Kežmarok
12.03.2016    HKB Mimisolar Kežmarok – Jokerit Petržalka
13.03.2016    HKB Mimisolar Kežmarok – LGAZ Hokej
 Bratislava
19.03.2016    Imperial Vitamins Martin – HKB Mimisolar
 Kežmarok
26.03.2016  HKB Mimisolar Kežmarok – Kometa Vrútky

 Zmena programu vyhradená!

Stolnotenisti klubu Severka Kežmarok bodujú
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Premietanie s JADROm – Rio

Pridaj sa do nášho tímu v Kolibe Tri Studničky
v Demänovskej Doline, kde hľadáme

šikovných ľudí na nasledujúce pozície  

samostatný kuchár
a samostatný čašník

Ponúkame pracovný pomer
na dobu neurčitú,

strava a ubytovanie zabezpečené.

Bližšie informácie na mobilnom čísle: +421903 767 757
alebo info@domacakuchyna.eu

https://m.facebook.com/pages/KOLIBA-TRI-STUDNICKY/181492061702

Požadujeme prax, samostatnosť,
zodpovednosť, chuť pracovať a flexibilitu.

Vzťah k domácim zvieratám je vítaný.
Výkon práce je v krásnom prostredí

Nízkych Tatier.

Čo nám prinesie pútavé rozprávanie o ceste do mesta najznámejšieho kar-
nevalu? Dozvieme sa o tom, aký je to šok, ak máte len pár hodín na zbale-
nie a prepravu na medzinárodné letisko. Povieme si aj o tom, aký je človek 
maličký na letisku v Paríži, a prezradíme i to, ako je možné, že Brazílčan 
s tmavou pleťou na vás v Riu prehovorí čistou slovenčinou. A nie len to.
Môžete sa tešiť na pripravené občerstvenie a súťažné otázky, ktoré budú 
odmenené darčekmi priamo z Ria. 
Dobrodruhovia sa dozvedia viac o pripravovanej expedícii "NiKoPa novem-
ber 2016" (Nikaragua, Kostarika, Panama + Mexiko). Už teraz sa teším na
spoločné stretnutie v ZUŠ A. Cígera!  JADRO

,,Nikdy neprestávaj snívať, lebo iba vysnívaný sen sa môže
skutočne naplniť...“  (Jožo ŠLEBODA)

M E S T O   K E Ž M A R O K
OZNÁMENIE

O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ
PRE VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR 2016

Voľby do NR SR 2016 sa uskutočnia dňa 5. marca 2016 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

OKRSOK č. 1 - ZŠ Nižná brána, ul. Nižná brána 8
Biela voda, Hradská cesta, Michalská, Nad traťou, Pod traťou, Poľná, Pri zastávke, 

Tehelňa, Továrenská, Pradiareň, Strelnica
OKRSOK č. 2 - ZŠ Nižná brána, ul. Nižná brána 8

Pod lesom, Severná
OKRSOK č. 3 - Domov mládeže, ul. Garbiarska 1

Garbiarska, Možiarska, Nižná brána
OKRSOK č. 4 – Mestské kultúrne stredisko, ul. Starý trh 46

J. Kraya, Priekopa, Trhovište, Tvarožnianska, Fraňa Kráľa, Kostolné námestie, Nová, 
Slavkovská, Starý trh

OKRSOK č. 5 - Hotelová akadémia, ul. Dr. Alexandra 29
Baštová, Dr. Alexandra, Hlavné námestie, Hradné námestie, Hviezdoslavova, 

Toporcerova, Mesto Kežmarok
OKRSOK č. 6 – ZŠ Dr.D. Fischera, ul. Dr.D. Fischera 2

Hradný vrch, J. Jesenského, J. Záborského, Kamenná baňa, Kláštorná, Komen-
ského, Dávida Frölicha, Kukučínova, P.J. Šafárika, Rázusova, S. Tomášika, Štúrova, 

Ľubická cesta, Zochova
OKRSOK č. 7 – Klub dôchodcov, ul. Martina Lányiho 3

M. Lányiho, Nábrežná, Sihoť, Vyšný mlyn, Záhradná, Cintorínska, Huncovská
OKRSOK č. 8 – ZŠ Dr.D. Fischera, ul. Dr.D. Fischera 2

Gen. Štefánika, Dr. D. Fischera, Krvavé pole, Mučeníkov, Tatranská, Gaštanová, 
J. Chalupku, Suchá hora, I. Stodolu

OKRSOK č. 9 - ZŠ sv. Kríža, ul. Petržalská 21
Bardejovská, Košická, Levočská, Weilburská

OKRSOK č. 10 - ZŠ sv. Kríža, ul. Petržalská 21
Lanškrounská

OKRSOK č. 11 – Materská škola, ul. Karola Kuzmányho 41
Karola Kuzmányho, Obrancov mieru

OKRSOK č. 12 - ZŠ sv. Kríža, ul. Petržalská 21
 Petržalská, Južná
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Je tu mesiac marec a  s  ním 
aj Svetový deň obličiek.  Firma 
DIALCORP t.j. dialyzačné stre-
disko, a  nefrologická ambulan-
cia budú znova šíriť osvetu pod 
záštitou mesta Kežmarok a pána 
primátora PhDr. Mgr. Jána Fe-
renčáka.

Ani tento rok sme nezabud-
li a  znova chceme pokračovať 
v úspešnej každoročnej akcii, čo 
sa týka PREVENCIE OCHORENÍ 
OBLIČIEK a MERANIA TLAKU 
KRVI verejnosti.

10. marca od 9.00 do 12.00 
hod. vám zmeriame krvný tlak 
na piatich stanovištiach v meste. 
Nájdete nás v  priestoroch MÚ, 

Okresného úradu Kežmarok, 
v  lekárni LUNA, v  obchodnom 
centre Tesco a  na autobusovej 
stanici.

Vieme, že nemáte čas navští-
viť lekára. Práve preto tu budeme 
v  tento deň. Tak nezabudnite, 
v  dopoludňajších hodinách 
zase budú po meste  označené 
stanovištia, kde fundovaní pra-
covníci budú merať krvný tlak.

Tešíme sa, že v hojnom poč-
te prídete a  využijete možnosť 
urobiť niečo pre svoje zdravie!

 DiS. Mája Bílá
 vrchná sestra strediska 

 DIALCORP 

Deň obličiek

Spoločnosť Dr. Antona Ge-
nersicha v Budapešti poskyt-
la mestu Kežmarok finančnú 
odmenu pre najlepších auto-
rov stredoškolskej odbornej 

činnosti (SOČ), ktorí napíšu 
svoje práce na historickú 
tému “ Genersichovci a Kež-
marok“, prípadne na iné 
historické témy týkajúce sa 

lekárskych osobnosti Kež-
marku  19. storočia. Prvé dve 
práce budú tohto roku od-
menené spoločnou sumou 
100 dolárov. 

 Viac informácii poskytne
 Mgr. Milan Choma

 milan.choma1@gmail.com
 

 (red)

Dňa 5. februára 2016 si žia-
ci 5. a 9. ročníkov mohli overiť 
svoje praktické zručnosti a  ve-
domosti PRVEJ POMOCI a  kar-
diopulmonálnej resuscitácie 
(KPR). Tieto praktické aktivity 
a  prezentácie pripravili peda-
gógovia a   študenti Strednej 
zdravotníckej školy v  Popra-
de.

Študenti zo SZŠ nám ukázali 
ako ošetriť rôzne druhy pora-
nenia, ako správne previesť re-
suscitáciu a stabilizovanú polo-
hu. Bol to pre nás zážitok vidieť 
rôzne realistické zobrazenia 
rán, či riešiť modelové situácie, 
ako napríklad otvorená zlo-
menina, rezné rany, krvácanie 
z  nosa, popáleniny, dusenie....
Okrem toho, sa žiaci mohli na-
učiť polohovať raneného, ako a 
kedy použiť stabilizovanú po-
lohu alebo protišokovú polo-
hu. Predviedli nám Heinlichov 

a Gordonov manéver na figurí-
ne pri dusení.

Týmto by sme sa chceli po-
ďakovať pedagógom a študen-
tom SZŠ z Popradu za odbornú 
prezentáciu, za trpezlivosť a za 

čas, ktorý nám venovali pri ná-
cviku prvej pomoci.

  Karin Vaverčáková
  ZŠ Nižná brána 

Dňa 5. 11. 2016 prišli na našu 

školu učitelia a žiaci zo Strednej 
zdravotníckej školy v  Poprade, 
a my sme sa mohli zúčastniť 
praktického nácviku prvej po-
moci. Tento kurz mal pre nás 
veľký význam, pretože nás na-
učil, ako sa zachovať v situác-
iách, keď ozaj môže ísť niekomu 
o  život, a  aké opatrenia máme 
urobiť skôr, ako príde lekár.

Dozvedeli sme sa tiež, čo ro-
biť, ak sa niekto dusí. Vyskúšali 
sme si na figurantoch ošetrenie 
popálenín, či iných porane-
ní. Taktiež sme sa naučili, ako 
správne resuscitovať, ak je nie-
kto v bezvedomí a nedýcha

Z tohto kurzu sme si istotne 
všetci niečo odniesli aj určite by 
bolo dobré, keby sme sa mohli 
častejšie zúčastňovať takýchto 
nácvikov. Všetkým učiteľom a 
žiakom veľmi pekne ďakujeme.

  Gabriela Majerová      
 ZŠ Nižná brána

Súťaž pre mladých autorov

Nácvik prvej pomoci: skôr, než príde lekár ...

mozaika26

Kurz prvej pomoci absolvovali žiaci druhého stupňa.
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 Mária Brozmanová, 
Jozef Novysedlák, 

Mikuláš Macala,
 Petra Kriváčková
 v inscenácii hry
 Rysavá jalovica.

Predpredaj vstupeniek na tel. c. 053/417 32 75 alebo e-mailom prevadzka@spisskedivadlo.sk.

13.
NEDEĽA

16.00
TRI PRASIATKA A VLK
Ladislav Farkaš

Rozprávka o troch prasiatkach nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov. 2 € 

11.
PIATOK

12.30
NOVOVESKÍ ŠTUDENTI
Imre Farkas

Znova po 50-tich rokoch v podaní vtedajších i terajších študentov.
Organizované 
predstavenie

11.
PIATOK

16.00
NOVOVESKÍ ŠTUDENTI
Imre Farkas

Znova po 50-tich rokoch v podaní vtedajších i terajších študentov.
Organizované 
predstavenie

12.
SOBOTA

19.00
NOVOVESKÍ ŠTUDENTI
Imre Farkas

Znova po 50-tich rokoch v podaní vtedajších i terajších študentov. 2 € 

18.
PIATOK

19.00
ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
Ján Palárik

Jedna z najhranejších slovenských komédií vo vynikajúcej interpretácii režiséra J. Sládečka a hercov SD. 4 € 

2 € 

2.
STREDA

19.00
NEDOROZUMENIE
Albert Camus

Dráma slávneho francúzskeho spisovateľa a dramatika, v ktorej členovia rodiny  
márne hľadajú cestu k šťastiu a ich úsilie končí tragicky.

15.
UTOROK

8.30
ZBERNÉ STREDISKO
Dušan Kovačević

Komédia plná balkánskeho humoru.

23.
STREDA

19.00
DON JUAN V PEKLE
George Bernard Shaw

Za hriešny život pošle autor Dona Juana do pekla na stretnutie sa so svojimi obeťami. 2 € 

30.
STREDA

19.00
ŽIVOT NIE JE DIVADLO
Olga Tokaczuk

Emotívny príbeh muža na samote. 2 € 

16.
STREDA

8.30
MASTNÝ HRNIEC
Július Barč-Ivan

Výsmešná komédia o zmätkoch v dome profesora Babíka, ktorého omylom vyhlásili za ministra.

8.
UTOROK

9.00
PÁN TRAGÁČIK A TEMPLÁRI
Zbigniew Nienacki / Kamil Žiška, Tibor Kubička

Dobrodružná výprava Pána Tragáčika a jeho troch kamarátov za legendárnym pokladom templárov. VYPREDANÉ

6.
NEDEĽA

16.00
BALTAZÁR BANÁN
Martin Barčík

Rozprávková komédia s pesničkami pre deti o zelenáčovi Banánovi,  
ktorý sa s pomocou kamarátov pasuje so svetom. 2 €

20.
NEDEĽA

16.00
PÁN TRAGÁČIK A TEMPLÁRI
Zbigniew Nienacki / Kamil Žiška, Tibor Kubička

Dobrodružná výprava Pána Tragáčika a jeho troch kamarátov za legendárnym pokladom templárov. 2 €

9.
STREDA

19.00
KAROL
Sławomir Mrożek

Hra o hľadaní vzájomného porozumenia. 2 €

3.
ŠTVRTOK

10.00
RYSAVÁ JALOVICA 
Martin Kukučín

Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici. 2 € 15
. r
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3.
ŠTVRTOK

19.00
RYSAVÁ JALOVICA 
Martin Kukučín

Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici. 5 € 

17.
ŠTVRTOK

10.00
SPIŠSKÉ ROZPRÁVKY (Za dve kvapky veľa vody)

Kamil Žiška, Tibor Kubička

Rozprávka o zázračnej sile vody a pomoci iným. VYPREDANÉ

17.
ŠTVRTOK

19.00
JÁNOŠÍK ALEBO PRAVDA JE LEN JEDNA
Jozef Mokoš

Hra s pesničkami o tom, ako sa z obyčajného človeka stane zbojník, hrdina a národná legenda. 6 €

31.
ŠTVRTOK

19.00
JÁNOŠÍK ALEBO PRAVDA JE LEN JEDNA
Jozef Mokoš

Hra s pesničkami o tom, ako sa z obyčajného človeka stane zbojník, hrdina a národná legenda. 6 €

VYPREDANÉ

VYPREDANÉ

Zmena programu vyhradená!

4.
PIATOK

19.00
ŽENSKÝ ZÁKON (po špiski)
Jozef Gregor Tajovský

Slovenská klasika v spišskom nárečí. 5 €

VÝROČNÁ CENA ZA RÉŽIU SLF ZA ROK 2014

9.
STREDA

10.00
PEVEC BOŽÍ
Július Barč-Ivan

Príbeh o priateľstve a zrade, o bojoch proti viere a evanjelickom farárovi a autorovi prvého 
evanjelického spevníka Cithara sanctorum, Jurajovi Tranovskom. 2 €

Pre dôchodcov mesta SNV a okolie

28.
PONDELOK

16.00
PEVEC BOŽÍ
Július Barč-Ivan

Príbeh o priateľstve a zrade, o bojoch proti viere a evanjelickom farárovi a autorovi prvého 
evanjelického spevníka Cithara sanctorum, Jurajovi Tranovskom.

DK TRISIA TŘINEC ČR
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16.
STREDA

13.00
BIELE NOCI
Fiodr Michajlovič Dostojevskij

Jeden z najkrajších príbehov o láske v svetovej literatúre. 2 €

14.
PONDELOK

10.00
ZBERNÉ STREDISKO
Dušan Kovačević

Komédia plná balkánskeho humoru. 3 € 

Pre dôchodcov mesta SNV a okolie

19.
SOBOTA

19.00
ZBERNÉ STREDISKO
Dušan Kovačević

Komédia plná balkánskeho humoru. 6 € 

23.
STREDA

10.00
HÁJNIKOVA ŽENA
Pavol Országh Hviezdoslav

Majstrovské dielo veľkého básnika. 2 € 

50. repríza

30. repríza




