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Motor-Car Poprad, spol. s r. o., Partiz`nska 3800, 058 01  Poprad
tel. (. 052/789 56 01 | kia@motor-car-poprad.sk | www.motor-car-poprad.sk
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Bližšie informácie o ponuke a financovaní sa dozviete u našich predajcov. Ponuka platí do vypredania zásob. Kombinovaná spotreba paliva 
4,7-7,6 l/100 km, emisie CO2: 124-177 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Terasa . Parkovanie aj vo dvore.

Otvorené:
Po-Štv: 10:00 - 22:00 hod

Pia: 10:00 - 24:00 hod
Sob: 16:00 - 24:00 hod

ADEO CAFE BAR, Michalská 18, KEŽMAROK
www.b5centrum.sk

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

ŠKODA Rapid Spaceback ScoutLine s cenovou výhodou až 1 900 €. Je jedno, 
či ste adrenalínový nadšenec alebo máte radšej pokojné prechádzky s rodinou. 
ŠKODA Rapid ScoutLine vyhovie všetkým požiadavkám. Teraz aj s výhodným 
Financovaním na jednotku len za 1 % z ceny vozidla, pričom si prvú splátku 
nastavíte podľa svojich možností. Navštívte svojho predajcu ŠKODA ešte dnes 
a príďte si po nový model ŠKODA Rapid v limitovanej edícii ScoutLine.
www.skoda-auto.sk

NA VŠETKO, 
ČO VÁS BAVÍ

Kombinovaná spotreba a CO2 automobilov Rapid Spaceback ScoutLine: 3,6 – 4,9 l/km, 94 – 114 g/km. Ilustračné foto.

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

AUTONOVA,s.r.o.
Priemyselný areál 
Východ 3406
058 01 Poprad

Untitled-275   1 30.6.2016   8:51:13
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Na siedmom európskom samite

spravodajstvo

V tomto roku boli novinkami materské cen-
trum pre rodičov s maličkými detičkami, konský 
taxík, vláčik Maguráčik, dobový tábor,... Aj keď sa 
zdá, že už niet čo vymyslieť, organizátorom sa 
napokon vždy podarí prekvapiť. 

Ako to všetko začalo? Sprievodom mestom 
a  dobýjaním hradieb areálu. Salvy z  dela boli 
naozaj ohlušujúce. Skupiny historického šermu, 
jazdci na koňoch, trubači... urobili peknú šou. Po-
tom už nasledovalo otvorenie festivalu. 

„Dvadsaťšesť rokov nie je náhoda, nie je im-
provizácia, to už je tradícia. Tradícia, ktorá nadvä-
zuje na 500- až 600-ročnú skúsenosť. Tohtoročný 
festival má v logu hrnčiarstvo a  kníhtlač. Inými 
slovami má logo kultúru, vzdelanie a  prácu. 
Kultúra a práca je niečo, na čom sa dá stavať. Je 
to teda nielen tradícia, nielen pohľad dozadu, ale 
pevne verím, že je to hlavne pohľad dopredu, 
pretože to sú veci, ktoré potrebuje nielen toto 
mesto a  okres, ale aj celé Slovensko,“ povedal 
hosť festivalu splnomocnenec pre najmenej roz-

vinuté okresy, poslanec NR SR Anton Marcinčin. 
„Prečo sa takáto veľká udalosť odohráva 

v  Kežmarku? Mesto má dosť uzavreté histo-
rické jadro - mestskú pamiatkovú rezerváciu 
s cennou architektúrou od gotiky po súčasnosť, 
s národnými kultúrnymi pamiatkami i pamiat-
kou UNESCO. Kežmarok - niekdajšie slobodné 
kráľovské mesto - malo už od r. 1269 právo 
týždenného trhu, od r. 1655 dokonca štyroch 
výročných trhov! Ležal na dôležitej obchodnej 
ceste, ktorá spájala Orient so severom Európy 
a mal predpoklady pre rýchly rozvoj nielen ob-
chodu, ale predovšetkým remesiel. V meste 
v 15. - 19. storočí pracovalo vyše 40 cechov,“ 
povedal v  úvode primátor mesta J. Ferenčák. 
Privítal všetkých hostí, ktorí prišli na naše sláv-
nosti: generálneho konzula Maďarskej republiky 
a 23 predstaviteľov piatich partnerských miest.

A festival plný remeselníkov, umelcov a návš-
tevníkov sa mohol začať. 

 Text a foto: -sedl-

Všetci Kežmarčania a  priaznivci remesiel nielen z  našej vlasti, ale 
aj z okolitých štátov netrpezlivo čakali na 8. júl, deň, kedy sa začal 
prvý z troch dní 26. ročníka Európskeho ľudového remesla. Prípra-
vy naň trvajú vlastne celý rok a ostatný polrok organizačný výbor 
pracoval na plné obrátky. Pripraviť niečo nové, čo tu ešte nebolo, to 
je poriadny oriešok. Každý ročník je niečím nový, niečím zaujímavý.
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Opäť po roku v Kežmarku
Slovenské národné
povstanie a Kežmarok

O pár dní si pripo-
menieme 72. výročie 
Slovenského národ-
ného povstania. Má-
lokto si uvedomuje, 
že prvé boje povsta-
leckých jednotiek 

s Nemcami sa odohrali práve pri Kežmar-
ku. Samotné mesto i  vojenská posádka 
bola obsadená Nemcami. Povstalecké 
velenie v Poprade vypracovalo plán ako 
Kežmarok získať späť. Boj o mesto trval 
dva dni – 30. a  31. augusta 1944. Po-
vstalci útočili v smere od Veľkej Lomnice 
a Huncoviec, ale aj od Levoče a Ľubice. 
Kežmarok sa im však nepodarilo dobyť. 
Nemcom došli z  Poľska na pomoc tan-
kové jednotky, ktoré povstalcov zatlačili 
až k  Popradu. V  bojoch o mesto padlo 
24 slovenských vojakov a  partizánov. Tí 
sú pochovaní na starom cintoríne v Kež-
marku. Od konca augusta 1944 v meste 
a okolí pôsobili nacistické zložky – mo-
bilizačná jednotka SS, jednotka poľného 
žandárstva, zmobilizovaní spišskí Nemci 
vytvorili domobranu – Heimatschutz, 
príslušníci Pohotovostných oddielov 
Hlinkovej gardy a nemecká bezpečnost-
ná polícia. 30. augusta 1944 sa k  nim 
pridali okupačné jednotky Wehrmachtu 
a  jednotky SS, ktoré sem dorazili z Poľ-
ska. V  prvých septembrových dňoch 
roku 1944 dorazila z Prešova do Kežmar-
ku aj jednotka Zvláštneho komanda ZbV 
27. Príslušníci Zvláštneho komanda sa 
zúčastňovali represií v  okolí Kežmarku. 
Na hrade bolo zriadené nemecké veliteľ-
stvo, väznica a usídlilo sa tu aj Gestapo. 
Robili tam výsluchy zajatých povstalcov 
a  v  rohu hradného nádvoria Nemci po-
pravovali. Až 27. januára 1945 sa obyva-
telia dočkali vytúženej slobody.

Po dlhých desaťročiach sa snažím 
dokumentovať tieto významné udalosti 
dejín, aby sa na ne nezabudlo. Podarilo 
sa mi vydať päť kníh o vojnových udalos-
tiach pod Tatrami a šiesta je pred dokon-
čením. Pomáham aj rodinám pri hľadaní 
hrobov ich padlých predkov. Od roku 
2010 som pomohol nájsť miesto posled-
ného odpočinku 13 padlých, o osude 
ktorých rodiny netušili viac ako 70 rokov. 

 Marcel Maniak 

Na Európskom summite regiónov v  Bra-
tislave 9. júla primátor mesta Kežmarok Ján 
Ferenčák prednášal o skúsenostiach sloven-
sko-poľskej spolupráce. V poradí siedme 
stretnutie regiónov bolo jednou z kľúčových 
udalostí na začiatku slovenského predsedníc-
tva v Rade Európskej únie. Témou rozhovorov 
boli investície s dôrazom na spájanie ľudí, 

miest a zdrojov. Rozhovory sa týkali otázok, 
ako uľahčiť súčinnosť a zjednodušenie fondov 
únie s ďalšími finančnými nástrojmi. Primátor 
Ján Ferenčák predstavil projekt EZÚS-u zame-
raný na budovanie cyklistických chodníkov 
v našom regióne s názvom Historická, kultúr-
na a prírodná cesta okolo Vysokých Tatier.

 -red-

Mesto pulzovalo výnimočným podujatím.
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Primátor mesta pred časom 
oslovil Slovenskú technickú uni-
verzitu Bratislava, konkrétne Ústav 
urbanizmu a územného plánova-
nia s tým, aby sa študenti zaoberali 
vo svojich diplomových prácach 
rozvojom nášho mesta. Dnes už 
absolvent Jakub Sekereš pricesto-
val do Kežmarku začiatkom júla, 
aby predstavil projekt svoj, ale aj 
kolegov, ktorý bol pracovne zane-
prázdnený. 

Jedna diplomová práca riešila 
sídlisko Juh s  výstavbou nových 
rodinných domov aj bytov vyššej 
kategórie, ale i administratívnych 
budov. Druhá diplomová práca sa 
zaoberala úsekom od evanjelické-
ho kostola po železničnú stanicu 
s  odvážnym cieľom dať dopra-
vu pod komunikáciu tak, aby od 
dnešného Zlatého Bažanta vzniklo 
nové námestie prepojené s  cen-
trom mesta.

Primátor, ktorý sa verejného 
predstavenia diplomových prác 
zúčastnil, si vie predstaviť realizá-
ciu bytov vyššieho štandardu na 
sídlisku a chce sa inšpirovať využi-
tím parku pri evanjelickom kostole. 
O využití tohto územia už prebieha 
diskusia. Ako uviedol, niektoré kro-
ky vedia robiť už teraz tak, aby sa 
ďalšie projekty dali uskutočniť hoci 
aj o 10 či 20 rokov. 

 -sedl- 

Mladý architekt (vľavo) sa pri-
pravuje na prezentáciu.

	 Filmové leto je v našom meste v plnom prúde. Aj tento rok sa 
koná niekoľko premietaní v rámci projektu Asociácie slovenských filmo-
vých klubov €urópske filmy za €uro, ktorý do Kežmarku prichádza druhý 
raz. Iba za symbolické 1 euro  si diváci môžu aj počas augusta pozrieť 
zaujímavý film. Ide o druhú „kotúčovú“ snímku počas filmového leta. 
Pätnásteho augusta je na programe nórska kriminálka Mortena Tyldu-
ma Lovci hláv, nakrútená podľa predlohy rovnomennej knihy Joa Nes-
bøa.

	 Dobromat.sk umožňuje registrovaným občianskym združe-
niam z nákupov, ktoré sa realizujú cez internetové obchody, získavať pe-
niaze. Ktokoľvek, kto plánuje nákup na internete a zároveň by chcel pod-
poriť neziskový sektor, navštívi pred nákupom stránku http://dobromat.sk. 
Vyberie obchod, v ktorom chce nakúpiť a združenie, ktoré nákupom pod-
porí. Za toto vyplatí obchod Dobromatu províziu, ktorý ju následne pošle 
na účet vybraného združenia. Cena nie je nijakým spôsobom navýšená a 
napriek tomu prispeje nakupujúci vybranému združeniu sumou vo výške 
niekoľkých percent z nákupu.

	 Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad oznamu-
je, že historická tatranská  električka KOMÉTA bude premávať na tratiach 
tatranských elektrických železníc na trase Poprad – Starý Smokovec – 
Tatranská Lomnica – Starý Smokovec – Poprad ešte 14. a 28. augusta.

	 Poslanci Prešovského samosprávneho kraja 27. júna rozdeľovali 
dotácie a niečo sa ušlo aj Kežmarčanom. LO MŠK na zvýšenie bezpečnosti 
pri tréningu mladých lyžiarov dostane 2 000 € a Klub volejbalu MŠK Oktan 
Kežmarok na prípravu 20. ročníka memoriálu Františka Mizdoša a 7. roč-
ník Medzinárodných majstrovstiev SR veteránov mužov a žien vo volejbale 
1000 €.

	 V Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o., zazna-
menali v roku 2015 iba 132 pôrodov cisárskym rezom, čo je najmenej zo 
všetkých pôrodníc na Slovenku. Vyplýva to z hodnotenia pôrodníc, kto-
rú už piaty rok organizovali Health Policy Institute a portál rodinka.sk. 
Celoslovenský priemer cisárskych rezov v roku 2015 je 30,2 %. Najnižší 
počet cisárskych rezov bol v pôrodnici v Kežmarku (14,2 %), v Trenčíne 
(14,6 %) a v Trebišove (15,9 %). V niektorých pôrodniciach boli zazname-
nané alarmujúce hodnoty pomeru počtu cisárskych rezov až na hodno-
tu nad 45%.

	 Počas víkendu od 30. júna do 3. júla stála Birell brána, ktorá po-
máha hendikepovaným, na Štrbskom plese. Projekt Nezastaviteľní prilákal 
rekordných 7 378 ľudí. Tí svojim pohybom na bicykli či peši popod špeciál-
nu bránu pomohli hendikepovaným mladým ľudom. Za každého, kto ňou 
prešiel, prispela značka nealkoholického osvieženia Birell, organizátor Ne-
zastaviteľných, 20 centov na konto projektu. Celkovo sa počas predĺženého 
víkendu podarilo vyzbierať 1 475,60 eur.

	 V  auguste sa medzi významnými dňami objavil jeden zau-
jímavý. Ak o  tom neviete, 10. augusta máme Záhaľčivý deň (a dokon-
ca s veľkým Z). Inak sa ešte v tomto druhom mesiaci letných prázdnin 
objavujú aj ďalšie významné dni: 6. 8. je Svetový deň boja za zákaz 
jadrových zbraní, 9. 8. Medzinárodný deň solidarity s bojom žien v Ju-
hoafrickej republike a  Namíbii, Deň Nagasaki a  Medzinárodný deň 
pôvodného obyvateľstva sveta, 12. 8. Medzinárodný deň mládeže, 
13. 8. Medzinárodný deň ľavákov, 19. 8. Svetový humanitárny deň 
a 23. augusta si pripomenieme Európsky deň obetí stalinizmu a nacizmu 

 Pokračovanie na str. 6

V skratke Inšpirácie pre mesto

Pripravení na dohodu

„Ľubica má zriadenú komisiu na 
spoluprácu s Kežmarkom. Uvidíme, 
čo bude ďalej, ale môžem iba kon-
štatovať, že sme pripravení sa do-
hodnúť. Som rád, že sa táto otázka 
otvorila,“ uviedol starosta Ľubice 
Ján Kapolka a  dodal, že územie 

nepovažuje za sporné. Podľa neho 
majú smolu ľudia, ktorí vlastnia 
byty na hranici katastrálnych území 
a  Ľubica i  Kežmarok chcú upraviť 
túto hranicu tak, aby sa byty dali 
odkupovať. „Nevidím v  tom nejaký 
veľký problém. Pred štyrmi rokmi 
sme túto otázku otvorili znovu, ale 
vtedy to nechcel riešiť primátor Kež-
marku. Inak, hranica medzi mestom 
a  obcou sa upravovala pred štyrmi 
rokmi. Na vŕšku je lokalita, kde sa 
stavajú domy, niektoré sú už dokon-
čené. Hranica katastrálneho územia 
prechádzala týmito pozemkami. 
S  mestom sme sa vtedy dohodli, 
konkrétne sa na tom zhodli obec-
né i  mestské zastupiteľstvá, takže 
v praxi kompromis funguje. Takisto 
sa dá upraviť aj to, čo ostáva,“ zdô-
raznil Kapolka a  ako konštatoval 
ďalej, o spor by išlo vtedy, ak by bol 
problém na súde, ale nič také podľa 
neho neexistuje.   -bel-

Otázka rozdelenia katastrálneho územia medzi Kež-
markom a Ľubicou rezonuje aj tomto čísle našich no-
vín. Ako sme vás už informovali, mesto zriadilo špe-
ciálnu komisiu. Zaujímalo nás, aký je vývoj v obci.

Vďaka dotácii z Environmentálne-
ho fondu bude zateplená budova 
Základnej školy Dr. D. Fischera 
i telocvičňa. 
 Text a foto: - bel-
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„V celoročnej nocľahárni boli 
drevené postele, ktoré sa často 
lámali. Teraz sme im poskytli 
nové, kovové, ktoré by mali vy-

držať viac. Chceli by sme, aby 
v nich boli aj nové, umývateľné 
matrace. Práve o  tom už roku-
jeme s prezidentom Slovenskej 

humanitárnej rady,“ konšta-
toval Peter Mikulášik, magis-
trálny rytier a  riaditeľ projektu 
Flamatt. Pri odovzdávaní daru 

pre ľudí bez strechy nad hla-
vou nechýbal ani primátor Ján 
Ferenčák: „Vítam každú pomoc, 
ktorá bola tentokrát venovaná 
ľuďom bez domova.“ 

Bez pravidiel to nejde
Mesto Kežmarok prevádz-

kuje nocľaháreň, kde môžu 
ľudia bez domova prísť večer, 
osprchovať sa, oprať si veci 
a  vyspať sa. Jeho kapacita je 
16 postelí a  aj tu platia isté 
pravidlá – ráno sa z  neho od-
chádza. Nové postele zvýšili 
štandard zariadenia. „Je po-
trebné si uvedomiť, že nie vždy 
vieme, ako sami skončíme, nie-
kedy sú životné osudy ťažké. 
Mesto robí všetko preto, aby 
sa zvýšil hygienický štandard 
v  nocľahárni a  snažíme sa po-
dávať pomocnú ruku ľuďom 
bez domova. Niektorí sú už 
zaradení do verejnoprospeš-
ných prác,“ zdôraznil primátor 
a  dodal, že v  Kežmarku je do 
60 bezdomovcov, čo je na také 
malé mesto neúmerne veľa. 
Preto je podľa neho potrebná 
spolupráca napríklad s  rádom 
Maltézskych rytierov, cirkvami, 
rôznymi charitami a štátom. 

 Text a foto: -bel-Nové postele už v nocľahárni slúžia ľuďom bez strechy nad hlavou.

Darček nocľahárni od Maltézskeho rádu

Prvý júlový deň dostali ľudia bez strechy nad hlavou darček od Mal-
tézskeho rádu. Odvtedy využívajú nové postele a  tiež vynovené 
priestory v Nocľahárni na Slavkovskej ulici. 

Členské štáty by mali sprísniť pravidlá kontroly zbraní na 
streľbu slepými nábojmi a znemožniť tak ich konverziu na 
zbrane schopné ostrej streľby. Vyplýva to z pozmeňujúcich 
návrhov k predloženej smernici o strelných zbraniach, ktoré 
schválil výbor Európskeho parlamentu (EP) pre vnútorný trh. 

Poslanci tak chcú odstrániť legislatívnu 
medzeru, ktorú využili teroristi pri minu-
loročnom útoku v Paríži. Výbor zároveň 
schválil viaceré výnimky pre múzeá, zbe-
rateľov, športových strelcov a poľovníkov.

 
Kontrola zbraní na streľbu
slepými nábojmi
 Členské štáty by podľa poslancov mali 

zaviesť prísnejšie pravidlá kontroly akustic-
kých expanzných zbraní. Akákoľvek strel-
ná zbraň, ktorá bola upravená na streľbu 

slepými nábojmi, by na základe výborom 
schválených pozmeňovacích návrhov mala 
z dôvodu rizík spojených s jej možnou kon-
verziou na ostrú strelnú zbraň podliehať 
pravidlám EÚ.

 
Zohľadnenie obáv športovcov,
poľovníkov, múzeí a zberateľov
  Návrh Európskej komisie zaraďoval 

mnohé strelné zbrane, ktoré legálne využí-
vajú poľovníci a športoví strelci, do kategó-
rie A - strelné zbrane zakázané na civilné 

využitie. Výbor EP pre vnútorný trh obme-
dzil kategóriu A na strelné zbrane so špeci-
fickými vlastnosťami, napríklad poloauto-
matické zbrane schopné vystreliť viac, ako 
21 nábojov bez opätovného nabitia. Nová 
legislatíva by nemala obmedziť dostup-
nosť strelných zbraní bežne využívaných 
na odstrel škodcov, napríklad pušky kalib-
ru 22. Tie by mali byť súčasťou kategórie B 
- strelné zbrane podliehajúce oprávneniu. 
Poslanci tiež vyňali z pôsobnosti smernice 
vojenských záložníkov, na ktorých by sa tak 
mali vzťahovať iba vnútroštátne pravidlá. 
Výbor zároveň schválil výnimky pre múzeá 
a zberateľov, ktorí budú môcť po splnení 
prísnych podmienok vlastniť zbrane vo 
všetkých štyroch kategóriách, vrátane za-
kázaných zbraní.

 Ján Jakubov
 tlačový atašé

Poslanci sprísnili pravidlá kontroly zbraní
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a Medzinárodný deň spomienky na obchod s  otrokmi a  jeho zrušenie 
(UNESCO).  

	 Ľubovnianske múzeum sprístupnilo svoje expozície skanzenu, 
ale i hradu, aj pre nevidiacich a nepočujúcich návštevníkov. Ide o projekt 
prezentácie kultúrneho dedičstva pre znevýhodnené skupiny obyvateľ-
stva. Pre nevidiacich je na hrade a v  skanzene vodiaca línia, sprievodné 
texty v Braillovom písme a makety dreveníc a hradu. Pre nepočujúcich je 
prostredníctvom QR kódov nahovorený text. Za aktivity v tejto oblasti zís-
kalo múzeum dve ocenenia v programe Slovensko bez bariér.

	 Sledovaný párik orlov krikľavých, známych ako Anička 
a Arnold, budú tento rok bez potomka. Samica 40 dní zohrievala vajíč-
ko, ale malé orlíča neprežilo. V minulosti mohli pracovníci Správy TANAP 
sledovať pohyb samičky pomocou miniatúrnej vysielačky, ktorú mala 
umiestnenú na chrbte. Tá jej však počas tohtoročného návratu na Slo-
vensko z jej zimoviska v Afrike odpadla. Aktuálne ju ochranári pozorujú 
už len ďalekohľadom. Vzhľadom na to, že Anička si v apríli vybrala iné 
hniezdo a nie to umelo vytvorené ochranármi, tak sa nepodarilo zreali-
zovať ani online prenosy. Aničku už ochranári nebudú sledovať, pretože 
si potrebuje od nich oddýchnuť.

	 Železnice Slovenskej republiky rovnako ako po minulé roky 
upozorňujú na mimoriadne nebezpečné zábavky detí a  mládeže na že-
lezničných tratiach a  v  ich blízkosti. To, čo sa pre tínedžerov môže zdať 
ako výborná zábava, znamená vážne ohrozenie bezpečnosti a plynulosti 
železničnej dopravy a aj pre samotných aktérov môže znamenať ohroze-
nie života. Pri takýchto prípadoch ŽSR úzko spolupracujú so železničnou 
políciou, ktorá sa snaží odhaľovať a postihovať tieto protizákonné skutky. 
Podľa zistení aj z vyjadrenia polície vyplýva, že väčšinou dochádza k týmto 
udalostiach v  období školských prázdnin, resp. v  dňoch mimoškolského 
vyučovania.

	 Hokejisti a hokejbalisti sa spojili pre dobrú vec. Najprv absol-
vovali zápas, ktorý sa skončil remízou, ale hlavný bod podujatia prišiel 
až po ňom. Na exhibícii sa vyzbieralo 2 350 eur, ktoré následne Milan 
Glevaňák odovzdal Filipovi a jeho mame Sylvii Rusnákovej. 

	 Na celom území Tatier bolo zistených 1 232 kamzíkov, z  toho 
165 tohtoročných mláďat, ktoré tvoria viac ako trinásť percent z celkovej 
populácie. V  liptovskej časti Tatier napočítali naši lesníci spolu s pracov-
níkmi Správy TANAP-u 184 kamzíkov, z  toho 30 mláďat a  v  poľskom Tat-
ranskom národnom parku zaznamenali do sčítacích hárkov 385 kamzíkov, 
z toho 78 mláďat. Predovšetkým počet novonarodených kamzíčat je dôka-
zom, že kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra ssp.tatrica) má na 
oboch stranách Tatier veľmi dobré prírodné podmienky.

	 Letisko Poprad - Tatry otvorilo svoje brány pre dovolenkárov 
už 17. júna, kedy sa uskutočnil úvodný charterový let do Burgasu. Do 
portfólia letov počas letnej sezóny 2016 pribudli charterové lety do al-
bánskej Tirany, gréckeho Araxosu a v neposlednom rade z  izraelského 
Tel Avivu. Prvé tri destinácie sú zamerané predovšetkým na cestujúcich 
zo Slovenska, ktorí letia za slnkom, morom a oddychom. Do Bulharska 
sa lieta tak, ako po iné roky aj lietadlom spoločnosti BulgarianAirChar-
ter typu MD 82 so sedačkovou kapacitou 164 miest, lety do Albánska 
vykonáva letecká spoločnosť Adria lietadlom typu Bombardier CRJ-900 
s počtom sedadiel 86 a spoločnosť Travel Servis prevádzkuje lety do Bul-

 Pokračovanie na str. 26

V skratke
Pokračovanie zo str. 4

V  prvom rade slúži občanom ako 
navigácia, kde na úrade čo vybavia, 
práve tu dostanú informácie. Ďalej 
je tu pokladňa, a súčasne praco-
visko, kde si môžu dať overiť pod-
pisy, osvedčovať úradné listiny, ale 
aj vybaviť rybárske lístky... Druhá 
pracovníčka má na starosti hospo-
dárenie úradu, jeho bezproblémo-
vý chod, vydávanie kancelárskych 
a  čistiacich prostriedkov, tu je 
koncentrovaná registratúra celého 

mestského úradu. Práve tu sa vy-
bavujú aj verejné zbierky a  záber 
verejného priestranstva pokiaľ ide 
napr. o kultúrne akcie. 
„Novinkou je, že sa na mieste prvé-
ho kontaktu už dá platiť platobnou 
kartou. Čas ukáže, aká agenda sa 
ešte dá skĺbiť, čo z práce kontaktné-
ho pracoviska odobrať, pridať,“ po-
vedala nám samostatná odborná 
referentka Antónia Semaňáková.
 -sedl-

Prvý kontakt dôstojnejší

Keď vstúpime do nových priestorov, vnímame 
atmosféru a fakt, či sa cítime dobre. Prvý do-
jem je dôležitý. Vstup do radnice získal nedáv-
no úplne nový vzhľad a vyšší štandard. Miesto 
prvého kontaktu je prerobené a  dnes oveľa 
dôstojnejšie. Navyše, ponúka širšie služby.

Hospodárime s prebytkom

Rezervný fond sa môže v  súlade so 
zákonom použiť na kapitálové vý-
davky mesta, resp. na investičné zá-
mery. „Tieto finančné prostriedky sa 
môžu vynaložiť aj na úhradu splátky 
istín jednotlivých úverov, či už zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania, 
alebo komerčných úverov,“ podotkla 
Sedláková a dodala, že ich je možné 
taktiež využiť pri rôznych haváriách 
a živelných pohromách. Vtedy môžu 
mestu veľmi pomôcť. Preto je dobré, 
ak sa v prípade  rezervného fondu 
myslí aj na urgentné a nepredvídané 
udalosti.
„Momentálne sú finančné prostried-
ky uložené na termínovaných úč-
toch, ale sú rozvrhnuté tak, aby boli 
k  dispozícii v  čo možno najkratšom 
čase, napríklad v prípade núdze,“ 
zdôraznila vedúca ekonomického 
oddelenia. 
Za posledné obdobie ide v  Kežmar-
ku o  prvý takýto vysoký prebytok 
rozpočtového hospodárenia. V  roku 
2014 bol prevod do rezervného fon-

du vo výške 274-tisíc, v  roku 2013 
109-tisíc a  v  roku 2012 bol schodok 
vo výške 603-tisíc €. Z toho vyplýva, 
že mestu sa v súčasnosti darí a hos-
podárenie naznačuje veľmi dobrú 
finančnú kondíciu Kežmarku. 
 -bel-

Mesto vykázalo za minulý rok prebytkom rozpoč-
tového hospodárenia vo výške 1 551 418,63 €. 
„Tie budú po schválení záverečného účtu preve-
dené do rezervného fondu,“ konštatovala vedúca 
ekonomického oddelenia Adriana Sedláková.

EĽRO v číslach
Viete, že...
... tohtoročné EĽRO privítalo 
60-tisíc návštevníkov?
... svoju prácu tu prezentovalo 
200 remeselníkov?
...na prípravách festivalu sa po-
dieľalo 200 usporiadateľov?
... bolo rozložených 96 stánkov?
... účinkujúcich bolo 800?
... máme dve kráľovné 26. roč-
níka EĽR-a: Máriu Bukovinovú 
a Margitu Kormošovú z  Vikar-
toviec, ktoré spracovávajú ľan?
... ďalší ročník EĽRO sa bude ko-
nať 7. až 9. júla 2017?
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zdravie

	Počas júna a začiatkom júla boli po-
merne vysoké denné teploty. Mohli by 
ste dať našim čitateľom pár odporúčaní, 
ako sa počas horúčav chrániť? 

- Leto je často spojené aj s horúčavami a in-
tenzívnym slnečným žiarením. Dôsledkom 
sú vysoké teploty vzduchu a  intenzívne ul-
trafialové – UV žiarenie, spojené so všetkými 
dopadmi na ľudský organizmus. Tak, ako aj 
u iných vplyvov na človeka sú najzraniteľnej-
šie skupiny deti, seniori a ľudia s chronickými 
ochoreniami (napr. srdcové zlyhávanie, vy-
soký krvný tlak, ischemická choroba srdca). 
Konkrétne poškodenia sú úpal, úžeh, dehy-
dratácia a  zápal kože spôsobený slnečným 
žiarením.

Dehydratácia
- Medzi dôležité opatrenia patria: dostatoč-
ný pitný režim, ochrana pred priamym slneč-
ným žiarením s dopadom na nechránenú po-
kožku. Konkrétne to znamená, že je potrebné 
dodržiavať denný príjem tekutín od 1,5 - 2,5 l 
tekutín denne. Pri výraznejšej fyzickej aktivite 
je potrebné tento príjem tekutín ešte zvýšiť, 
často aj o 1- 2 l tekutín za deň. Dôležitý je aj 
druh prijímanej tekutiny s preferenciou pitnej 
vody, vlažného čaju optimálne izbovej tep-
loty. Menej vhodné sú sýtené, sladké, veľmi 
chladné nápoje. Podobne nevhodný je príjem 
alkoholu či káva. Čiastočne sú vhodné aj mi-
nerálne vody, ale so zastúpením k pitnej vode 
asi 2 až 3:1 v prospech pitnej vody. Podobne 
dôležité je aj časové rozdelenie príjmu tekutín 
s  preferenciou vypitia minimálne 1/3 príjmu 
tekutín v  ranných hodinách a  1/3 okolo po-
ludnia. Je vhodné skôr zabezpečiť príjem te-
kutín po malých množstvách a častejšie. 

Úpal
- Čo sa týka ochrany pred UV žiarením je 
vhodné používať ľahké, priedušné oblečenie, 
nosiť pokrývku hlavy. Je vhodné skrátiť pobyt 

na priamom slnku na minimum, ak je to mož-
né. V prípade nevyhnutnosti, alebo pri opaľo-
vaní sa chrániť opaľovacím krémom s vyšším 
UV filtrom, vhodnejšie od renomovaného vý-
robcu. 

Zápal kože
- Pri slnečnom žiarení sú citlivejší ľudia so 
svetlými vlasmi a svetlou pokožkou, preto sa 
odporúča začínať slnenie s kratším pobytom 
na slnku a v čase slabšieho žiarenia. Dôležité 
je aj ošetrenie pokožky po slnení. V prípade 
závažnejšieho postihnutia kože je potrebná aj 
konzultácia s lekárom.

Úžeh
- Úžeh, nazývaný tiež tepelný úpal, spôso-
buje veľmi vysoká teplota prostredia, alebo 
ťažké horúčkové ochorenie, pri ktorom sa veľ-
mi zvýši telesná teplota. Čo sa týka ochrany 

pred prehriatím, je vhodné hlavne u starších 
osôb preferovať pobyt v  chladnejších, even-
tuálne aj klimatizovaných miestnostiach. Ta-
kisto platí potreba dodržiavania pitného reži-
mu. Pohyb na slnku obmedziť v poludňajších 
hodinách na minimum, skôr byť v  tieni. Na 
vychádzky je vhodné využívať čas v ranných 
a večerných hodinách. 

	Leto je spojené aj s aktívnym pohy-
bom. Veľmi obľúbeným športom sa stá-
va cyklistika. Určite ste sa počas svojej 
praxi stretávali s rôznymi úrazmi spoje-
ných s touto aktivitou. Na čo pri bicyklo-
vaní nezabúdať?

- Na záver by som ešte chcel zdôrazniť po-
trebu používania prilieb cyklistami. Ako býva-
lý záchranár si každoročne pamätám na ťažké 
úrazy spôsobené pádmi z bicykla, alebo kolí-
ziou s motorovými vozidlami. Pozitívny efekt 
použitia prilby mám potvrdený po vlastnom 
páde z  bicykla. Nosenie prilby pri úraze do-
káže predísť až v  90 % úmrtiu a  závažnému 
poraneniu pri týchto úrazoch. Je potrebné 
požívať kvalitnú prilbu, so správnymi rozmer-
mi, správne uchytenú na hlave popruhmi. 

	Ďakujeme za cenné rady a želáme 
veľa síl do ďalšej práce.

- Dúfam, že všetky tieto preventívne opat-
renia uvedené v  článku budú účinné a  že aj 
vaše leto sa skončí bez potreby návštevy leká-
ra všeobecne.

 Zuzana Šlosárová

Na čo si pri horúčavách dávať pozor?

V  našej pravidelnej rubrike o  zdraví sme sa 
tentokrát zamerali na najčastejšie problémy, 
s ktorými sa počas leta stretávame. To je spoje-
né s horúčavami a malé deti, ako aj starší ľudia, 
by sa mali chrániť pred slnkom. Pripravili sme 
pár otázok, na ktoré nám tentoraz odpove-

dal MUDr. Ján Hencel. Ak sa chcete zapojiť do tejto rubriky 
o zdraví, vaše otázky s heslom „ZDRAVIE“ nám posielajte na 
noviny@kezmarok.sk do 15. 8. a my sa za vás opýtame, ako si 
s problémom poradiť. Odpovede uverejníme v ďalšom čísle.

Prvý prázdninový týždeň sa deti z Kežmarku a okolia pod vedením organizátorov mie-
stnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu učili základy rybárčenia v detskom ry-
bárskom tábore vo Vrbove. Medzi silne chlapčensky zostavenom tíme našlo svoje miesto 
aj niekoľko dievčatiek. Deti trávili prevažnú časť pri vode, niekoľkokrát si užili kúpanie na 
termálnom kúpalisku a nocovali v chate rybárskeho zväzu. Zážitkov, zábavy aj rýb naz-
bierali detváky počas siedmych dní kopec a už teraz sa tešia na ďalší ročník. Lovu zdar!
 Text a foto: -red-
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Aj keď pôvodné plány boli také, že si 
väčšinu prác urobia sami, v  extrémnych 
horúčavách to nešlo. Darmo, niektorí čle-
novia už majú po sedemdesiatke a síl ubú-
da každým rokom. Našťastie, pomocná 
ruka sa našla a  chlapi z  mestskej polície 
si vykasali rukávy. V piatok 24. júna v čase 
osobného voľna sa stretli policajti v  ci-
vile, aby pomohli našim seniorom. Ruku 
k dielu priložil aj primátor mesta, ktorý si 
v  prestávkach medzi rokovaniami našiel 
čas, prezliekol sa do pracovného a  chytil 
sa lopaty. Ako sám hovorí, má rád fyzic-
kú prácu a keď je to práca na dobrej veci, 
nechcel pri nej chýbať. A veru odviedli kus 
poctivej roboty. Pomaly sa začali črtať ob-
rysy športoviska, vytýčené sú už trasy na 
petang, ruské kolky, šípky a možno časom 
aj na minigolf. Priestoru je dosť. Za budo-
vou denného centra bol dlho nevyužívaný 
pozemok, kde občania z  blízkych domov 
chodili venčiť svoje psíky. Dnes už štvor-
nohí priatelia majú vybudované nové WC. 
Bol uzavretý z  troch strán, chýbal iba kus 
plota, osadenie bráničky a  priestor získal 
majiteľa. Nie, nebude to športovisko vy-
hradené len pre členov centra, aj iní Kež-
marčania sa môžu prísť zahrať, alebo len 
tak si posedieť. Pravda, vždy v prítomnosti 
zodpovedného.

Keď sa spojí dobrá vôľa, chuť a pocho-
penie, sny sa plnia. Tak ako tie, ktoré mali 
naši seniori v Dennom centre v Kežmarku.

 
 -sedl-

Keď sa spojí dobrá vôľa, chuť a pochopenie

Všetko sa začalo pekným snom: mať svoje vlastné športovis-
ko, kde by sa mohli stretávať priatelia rovnakého veku, kde 
by sa mohli venovať športom, ktoré ešte zvládnu, oddýchnuť 
si na lavičke a podebatovať navzájom... P. Novotný, zástupca 
vedúcej Denného centra v Kežmarku, šiel aj s celým klubom 
za svojim snom. Z mesta sa dočkali plnej podpory a pocho-
penia a výsledky sa dostavili. 

Práca šla pekne od ruky.

Herňu s názvom Detský svet po stenách 
zdobia postavičky z rozprávok, sú tam rôz-
ne hračky a celá je zariadená tak, aby si deti 
nemohli ublížiť, ale aby mohli rozvíjať zruč-
nosti. Je dobre situovaná, rodičia môžu se-
dieť na terase a sledovať, čo ratolesti robia 
a deti zas majú blízko ku svojim rodičom.

„Mali sme dlhodobú požiadavky od 
hostí fajčiarov na zriadenie priestoru, kde 
by mohli fajčiť nielen cigarety, ale aj cigary, 
ktoré sme vo fajčiarskej miestnosti nechce-
li dovoliť, lebo ich bolo cítiť v celom hoteli. 

V  záujme dodržiavania zákona o  ochrane 
nefajčiarov sme s  tým dosť bojovali. Aby 
sme vyšli v  ústrety všetkým, zriadili sme 
priestor pre fajčiarov,“ povedala nám riadi-
teľka hotela Sylvia Holopová.

Nové priestory boli otvorené 28. júla. 
Hotel pripravil aj kultúrny program, kde 
vystúpil slovenský Amstrong Peter Ondria. 
Otvorenie nadväzovalo na júnové podu-
jatie Varíme zdravo a rýchlo, kde Michaela 
Králiková, druhá v súťaži Masterchef v roku 
2012, pred divákmi pripravovala svoje špe-

ciality. Kultúrnu časť programu robilo duo 
Alvet z  Viedne. Prekvapením bolo, že ne-
hrali symfonickú hudbu, ale hudbu z  rôz-
nych muzikálov, čo bolo veľkým osvieže-
ním. Pre spestrenie sme mali pripravenú aj 
módnu prehliadku historických kostýmov 
v podaní študentov a učiteľov zo Strednej 
školy Biela voda. V  druhej časti študenti 
predviedli supermoderné letné klobúky. 

„Večera sa ako čestný hosť zúčastnil aj 
predseda Asociácie historických a zámoc-
kých hotelov z Rakúska, ktorému sa podu-
jatie veľmi páčilo a aj mu veľmi chutilo. Ako 
hovorí, je vidieť, že u  nás varíme poctivo. 
Poctivosť, ktorou bolo známe Rakúsko, sa 
pomaly vytráca. My sa však držíme tradícií 
a sme na to hrdí,“ ukončila rozhovor S. Ho-
lopová.

 -sedl-

Pribudlo nové krídlo aj s detskou herňou

V júni ukončil hotel Hviezdoslav rekonštrukciu posledného 
krídla, kde pribudli 4 izby a dva apartmány. V spodnej časti 
niečo pribudlo aj pre malých návštevníkov, pretože aj det-
ský návštevník je veľmi dôležitý. 
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Vaše vystúpenie počas festivalu EĽRO 
malo veľký úspech. Predstavte našim čita-
teľom svoju kapelu.

Kandráčovci vystupujú od roku 2004, naj-
skôr pod hlavičkou Ľudová hudba Ondreja 
Kandráča. Až neskôr názov zľudovel a zmenil 
sa na dnešnú podobu. Ku kmeňovým mu-
zikantom patrí kontrabasista Martin Leško, 
akordeonista Milan Maťaš, multifunkčným 
hudobníkom je Ľubomír Šebej, ktorý hrá na 
cimbale, gitare a  perkusii a lídrom kapely je 
huslista a moderátor Ondrej Kandráč. Reper-
toár našej skupiny je zložený z melódií rôz-

nych kútov Slovenska, najčastejšie z východ-
ného Slovenska. Obľúbené sú i ukrajinské, 
rusínske, či poľské piesne. V poslednej dobe 
dopĺňame hlavne piesne autorské. Kežmarča-
nia určite poznajú piesne Dva duby, Včielka, 
Na kostolnej veži. Nová pesnička Kone vrané 
vyjdú na najbližšom profilovom CD.

Ako sa vám páčilo kežmarské publi-
kum?

Kežmarské publikum bolo vždy srdečné 
a úprimné, aj teraz tomu bolo tak. Vnímali 
sme úžasnú atmosféru, ktorá nás nabíjala po-

zitívnou energiou, hralo sa nám mimoriadne 
dobre. Kombinácia dobrej atmosféry a plné-
ho námestia nemôže nikdy sklamať. Dúfame, 
že aj diváci a návštevníci EĽR-a sa cítili fajn.

Počuli ste o festivale Európskeho ľudo-
vého remesla už skôr?

O tomto festivale idú chýry už pekných pár 
rokov, je to propagácia našej kultúry, našej 
krajiny, našich šikovných a zručných majstrov 
a remeselníkov. Je dobré, že festivaly takého-
to typu sa organizujú a zachovávajú sa tak tra-
dície pre mladších. Celé mesto žije týmto fes-
tivalom, a to je dobre, hrávame v zahraničí aj 
na podobných podujatiach, najmä v Poľsku, 
kde vlastne šírime dobré meno nášho Sloven-
ska a našou hudbou ho propagujeme. Zatiaľ 
sa nikto nesťažoval. Samozrejme, žartujem. 
EĽRO a Kežmarok idú k sebe, toto mesto má 
množstvo krásnych zákutí, má svoju bohatú 
históriu, leží pod Tatrami, sú tu dobrí ľudia.  
Je to ideálny festival na ideálnom mieste. 

 Zuzana Šlosárová

Kandráčovci na festivale mnohých očarili

Vo večernom programe festivalu EĽRO sa predstavili Kandrá-
čovci a ich hostia - Monika Kandráčová, Anna Poráčová, Tere-
za Mandzáková, Veronika Šolstýsová, Orchester Jula Selčana 
a Zbor sv. Cecílie. Kandráčovci tunajších okúzlili. Ľudia sa za-
bávali, spievali a tancovali. Na to, ako sa Kežmarok páčil hu-
dobníkom, sme sa opýtali manažéra skupiny Janka Koščáka. 

Pri výskume života Hedvigy Márie Szirmayo-
vej sme v  Spišskom archíve v  Levoči objavili 
dotazník, v ktorom samotná Hedviga zodpove-
dala na rôzne otázky. Tie boli smerované pria-
mo na jej vlastnosti a záľuby. Prostredníctvom 
odpovedí sa môžeme  ponoriť do bohatého 
vnútorného sveta tejto ženy a aspoň čiastočne 
vykresliť jej osobnosť.  

Hedviga si na ľuďoch cenila čestnosť a dob-
rotu. Na mužoch jej imponovala samostatnosť, 
nezávislosť a  džentlmenské spôsoby. Na  že-
nách si vážila ochotu pomôcť a  nábožnosť. 
Samu seba opísala ako nostalgickú osobu, tú-
žiacu po živote v lone svojich starobylých pred-
kov. Rada sa vracala do minulosti a spomínala 
na staré časy. K  takýmto návratom sa utiekala 
práve v  staršom veku, kedy sa ťažko vyrovná-
vala so samotou a s pokrokom vedy a  techni-
ky, píše: „Nemám rada hypermoderné technické 
vynálezy, letectvo a  fabriky,  tiež mi vadia príliš 
moderní ľudia.“ V tomto období túžila už len po 
pokojnom živote strávenom v rozjímaní.

Paradoxom k  tejto vlastnej charakteristike 
je množstvo ciest, ktoré počas života Hedviga 
podnikla. Precestovala množstvo európskych 
štátov a jej hnacím motorom sa stalo umenie. 
To dalo zmysel jej životu a možno, ako povedal 
Pablo Picasso, zmylo z  jej duše prach každo-
dennosti. 

Hedviga sa o  umenie nielen zaujímala, ale 
v  Kežmarku sa snažila o  zachovanie a  obno-
venie umelecko-historických pamiatok. V roku 

1962 napísala na Pamiatkový úrad sťažnosť 
z dôvodu odstránenia 300-ročného mosadzné-
ho lustra z farského kostola sv. Kríža v Kežmar-
ku. Na úrad Pamiatkovej starostlivosti sa obráti-
la aj so žiadosťou o zaradenie vlastného domu 
na Hlavnom námestí č. 46 do plánu opráv a re-
konštrukcií. O radu ju žiadal Ing. Ladislav Kiefer 
v súvislosti s výberom farby na fasádu Marián-
skeho kostola. 

Myšlienka založenia múzea v  Kežmarku sa 
v roku 1931 stala skutočnou a vo vstupnej veži 
hradu bolo otvorené mestské múzeum. Svojim 
dielom prispeli aj Hedviga s mamou Eleonórou, 
keď ešte v roku 1930 darovali múzeu zarámo-
vaný obraz Artura Görgeya, jeho parte a ces-
tovné toaletné potreby. Ani vysoký vek (v tom 
čase mala už 76 rokov) jej nebránil vyjadriť svoj 
názor a odporúčania pre zaobchádzanie s his-
torickými a  umeleckými pamiatkami v  meste. 
V  sakristii dreveného evanjelického kostolíka 
navrhla zriadiť malé múzeum, kde by sa dali vy-
stavovať sakrálne predmety a obrazy. Na dome 
prof. Grosza a Buchholza žiadala umiestniť pa-
mätnú tabuľu. Upozornila na premaľované pô-
vodné nápisy na viacerých budovách v meste, 
ako aj na zničené staré náhrobné kamene na 
historickom cintoríne. 

Výtvarné umenie bolo Hedviginou srdco-
vou záležitosťou. V obľube mala velikánov ako 
Tintoretta, Michelangela, Tiziana, Velázqueza, 
Claude Lorraina aj menej známych starších ho-
landských maliarov. Poeticky vyznieva jej opis 

obľúbenej farby: „Farba oblohy pri západe slnka 
nad Neapolským zálivom, teda modrá, oranžová 
a ružová.“ 

O  tom, že Hedviga bola sčítaná žena, niet 
pochýb. Čítala publicistickú a odbornú literatú-
ru rôzneho druhu, ale predovšetkým z oblasti 
dejín umenia. Srdcu blízke jej boli historické 
i biografické romány. Obľubovala aj poéziu. Pri 
nej mohla zanechať realitu a vydať sa na cestu 
bezhraničnej fantázie. 

 (pokračovanie v ďalšom čísle novín)
 Autor: Mgr. Ivana Ščensná

Barónka, ktorá nebola barónkou (časť 4)

kultúra, história

Hedviga Mária Szirmayová.
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Všímavý občan 
Tretieho júna o  23.55 h sa na linke 159 

policajti dozvedeli, že sa po Petržalskej ulici 
prechádza skupina mládencov, ktorí sa bavia 
prevracaním smetných nádob. Hliadka zis-
tila, že išlo o štyri osoby, ktoré sa ku skutku 
priznali. Smetné nádoby dali na pôvodné 
miesto a následne boli vyriešení v blokovom 
konaní na mieste. 

Žobrajúce deti
Piateho júna o 13.50 h opäť zazvonila lin-

ka 159. Na parkovisku pred Tescom boli dve 
deti, ktoré vtieravým spôsobom žobrali od 
ľudí peniaze. Hliadka zistila, že išlo o dvoch 
bratov, z  ktorých sa jeden priznal. Peniaze 
mal od okoloidúcich pýtať na to, aby si mo-
hol spoločne s  bratom kúpiť cigarety. Obe 
osoby boli spoločne s  rodičmi predvede-
né na útvar mestskej polície. Zistenie bolo 
oznámené na sociálnu kuratelu detí a  ná-
sledne boli obaja vyriešení v zmysle zákona. 

Popíjajúca mládež 
Desiateho júna o 20.15 h sa policajti cez 

t. č. 159 dozvedeli, že mládež na detskom 
ihrisku na Petržalskej ulici pravdepodobne 
popíja alkoholické nápoje. Hliadka na mieste 
našla troch mladistvých zjavne pod vplyvom 

alkoholu. Tí boli predvedení na útvar mest-
skej polície kvôli skúške na zistenie množ-
stva alkoholu v dychu. Následne boli spísané 
záznamy a  telefonicky vyrozumení rodičia, 
s ktorými bol vykonaný pohovor.

Z verbálneho útoku fyzický 
Dvanásteho júna o  4.55 h bolo na číslo 

159 oznámené, že na Hviezdoslavovej ulici 
pred potravinami Nonstop má oznamovateľ 
problém s partiou mládencov, ktorí na neho 
verbálne útočia. Na mieste bolo viacero 
osôb zjavne pod vplyvom alkoholu. Pri zisťo-
vaní ich totožnosti pokračovali verbálne úto-
ky. Dve osoby nereagovali na výzvu hliadky 
mestskej polície a fyzicky na seba zaútočili. 
Preto boli použité donucovacie prostried-
ky a tieto osoby boli predvedené na útvar 
mestskej polície. Následne boli vykonané 
potrebné úkony a osoby boli vyriešené 
v blokovom konaní.

Epileptický záchvat
Štrnásteho júna o 9.50 h hliadka mestskej 

polície spozorovala pri pochôdzkovej čin-
nosti na Baštovej ulici osobu, ktorá pri zapar-
kovanom vozidle odpadla, začala sa triasť, 
dostavala kŕče do rúk a nôh. Pravdepodobne 
išlo o epileptický záchvat. Preto ju uložili do 

stabilizovanej polohy, privolali RZP a násled-
ne zistili totožnosť tejto osoby. Pracovníci 
RZP pacienta prevzali a odviezli na ošetrenie.

Spadnuté stromy 
Sedemnásteho júna o  9.50 h znovu za-

zvonilo číslo 159. Na Garbiarskej ulici v par-
ku pri tanku a neskôr pri strednej škole pod 
vplyvom silného vetra spadli dva stromy. 
Operačná služba udalosť oznámila hliadke 
a hasičom. Hliadka po príchode na miesto 
zabezpečovala a  odkláňala dopravu v  spo-
mínaných úsekoch do ukončenia pílenia 
spadnutých stromov. 

Agresívna osoba
Tridsiateho júna o 21.05 h hliadka mest-

skej polície prechádzala so služobným 
vozidlom po Ul. Gen. Štefánika. Neznáma 
osoba sa postavila pred služobné vozidlo, 
hlasno kričala, nereagovala na výzvu hliad-
ky, javila známky agresivity. Preto boli voči 
nej použité donucovacie prostriedky a  táto 
osoba  bola predvedená na útvar mestskej 
polície. Tam sa vykonali potrebné úkony. 
Osoba prešla aj skúškou na prítomnosť alko-
holu v dychu, ktorá mala pozitívny výsledok. 
Prípad je v štádiu riešenia. 

 Poznačil: kpt. Jozef Bukovina 
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Partnerské mesto český Lanškroun

Pohľad späť 
Lanškroun bol pôvodne kráľovským 

mestom, neskôr sa dostal do majetku cirkvi 
a  potom patril svetským feudálom. Ako 
čas plynul, bol vlastníctvom Zbraslavského 
kláštora, Litomyšlského biskupstva, Zdeňka 
Kostku z  Postupic, Pernštejnovcov, Adama 
Hrzána z Harasova a Lichtenštajnovcov. Veľké 
strádanie zažil Lanškroun počas tridsaťročnej 
vojny, kedy bol drancovaný habsburským 
a švédskym vojskom. V roku 1789 ho vyhlásili 
za municipalné mesto, od r. 1850 bol sídlom 
okresného hajtmanstva a  od roku 1960 je 
okresným mestom. 

Partnerstvo s Kežmarkom
Ako nám prezradil starosta Lanškrounu 

Radim Vetchý, partnerstvo s Kežmarkom trvá 
už veľmi dlho. „Spolupracujú naše školy – od-
borné učilištia a  stredné odborné školy. Raz 
ročne sa stretávajú na veľkej akcii kaderníkov, 
nechtárok a kozmetičiek. To je jedna z aktivít 

a  ďalšou rozvinutou je spolupráca medzi 
poľovníkmi. Náš myslivecký spolok spolu-
pracuje s  kežmarskými poľovníkmi. Chodia 
na výmenné pobyty a delia sa o svoje skúse-
nosti,“ vysvetlil Vetchý a dodal, že v Kežmarku 
bol druhý raz a je to pre neho veľmi inšpira-
tívne. Niektoré veci, ktoré tu  videl vlani, sa 
pokúsili zakomponovať do  lanškrounských 
mestských slávností. „EĽRO je nádherná ak-
cia, stretávajú sa tu ľudia z niekoľkých krajín, 
nielen z Čiech, ale aj partnerské mestá, účin-
kujúci z mnohých krajín. Pre Kežmarok je to 
veľká udalosť a podľa môjho názoru ju robíte 
veľmi dobre,“ zdôraznil starosta Lanškrouna.

Súčasnosť
Dnešný Lanškroun je mestom s  rozvinu-

tou podnikateľskou činnosťou, najmä v  ob-
lasti elektroniky, strojárenstva a papierenské-
ho priemyslu. Zároveň je mestom stredných 
škôl, živej kultúry a  moderných športovísk. 
Je správnym centrom regiónu pre 22 obcí 

s takmer 23 tisíckami obyvateľov. Lanškroun 
leží na ceste I/73 (Brno – Svitavy – Poľsko). 
Končí tam krátka železničná trať z Rudoltic.

Pamiatky
Ak zavítate do Lanškrounu, určite si po-

zrite Lanškrounský zámok, Renesančnú rad-
nicu, Děkanství, Kostol sv. Anny, Kostol sv. 
Maří Magdaleny,  Kostol sv. Václava, budovu 
gymnázia, kašňu s delfínmi a most so socha-
mi. Oplatí sa nakuknúť aj do hospody Krčma 
a  obdivovať môžete aj pamätný strom na 
Ulici Na Výsluní - Chromcovu lipu a ďaší pa-
mätný strom na križovatke ulíc Českých bratří 
a Dvorská.

 -bel- 
 Foto: oficiálna stránka mesta

Radnica v Lanškroune. 

Partnerské mesto Kežmarku – český Lanškroun bol založený 
spolu s okolitými dedinami v polovici 13. storočia. Prvá pí-
somná zmienka však pochádza až z roku 1285.
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anketa

V sobotu sa festival rozbehol naplno. Ulicami mesta 
sme sa museli doslova predierať, niektoré stánky boli po-
maly nedostupné. Využili sme enormný záujem o Európ-

ske ľudové remeslá a opýtali sme sa náhodne vybraných 
účastníkov ako sa im páči tohtoročný festival, odkiaľ do-
cestovali a či k nám chodievajú častejšie. 

Jozef L., Svit

Pricestovali sme aj s  manželkou už asi 
po ôsmykrát. Máme radi tento festival, 
lebo tu postretáme veľa známych, vidíme 
krásne výrobky a  majstrov, ktorí ich vyrá-
bajú. Pricestovali sme síce normálnym vla-
kom, ale obdivovali sme ten parný a  fakt, 
že železničná stanica bola pekne vyzdobe-
ná a hrala tam hudba.

Erika L., Svit

Stretnem tu veľmi veľa známych ľudí, 
ktorí sú už ako my na dôchodku. Dôchod-
covské akcie sa u nás robia veľmi málo, tak 
tu sa postretáme. Všeličo si poobzerám 
a  ešte som len vstúpila na trhy, som tu 
niečo vyše hodiny a už som minula 38 eur, 
lebo vždy treba niečo kúpiť deťom, vnúča-
tám. Pôjdeme sa najesť, pozrieme kultúru. 
Som tu s manželom, so švagrom a dcérou.

Štefánia S., Detva
Som tu prvýkrát a je to tu úúúúžasnééé.

Ondrej M., Podbrezová

O festivale som sa dozvedel od priateľ-
ky, tá mi povedala o zaujímavej akcii. Som 
tu prvý, ale určite nie poslednýkrát. 

Katarína H., Poprad

Som z  Popradu a  som šperkárka. Keď 
ma vyberú na EĽRO, veľmi sa teším. Teraz 
som tu štvrtýkrát. Tento ročník sa mi veľmi 
páči, je taký svieži. Bola som sa pozrieť aj na 
výstave kníhtlače, ktorá ma veľmi zaujala. 

O rok sa budem znovu uchádzať o to, aby 
ma na trhy vybrali. Svoje výstavy robím aj 
v  Bratislave, v  Rakúsku. V  súťaži Podnika-
teľka roka som bola druhá najúspešnejšia 
živnostníčka v roku 2013 a bojujem za to, 
aby to u nás živnostníci mali jednoduchšie 
v legislatíve.

Oľga M., Gelnica

Ešte sme len prišli, ale páči sa mi tu, pre-
to sem chodievam pravidelne. Prišli sme 
celý autobus cez Jednotu dôchodcov Slo-
venska a už sme sa sem všetci veľmi tešili. 
Zobrala som na výlet aj dcéru a  vnučku, 
nech vidia, ako je tu krásne.

Miroslav K., Kežmarok

Priamo na festivale som desiaty rok 
a páči sa mi tu všetko. Je tu veľa možností, 
stánkov, dobrý kultúrny program. Kežma-
rok počas EĽR-a ožíva.

 
 Text a foto: Emília Sedláčiková

Tento ročník bol „svieži“
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EĽRO v obrazoch

EĽRO 2016 má dve 
nové kráľovné re-
mesiel - Máriu Bu-
kovinovú a Margitu 
Kormošovú z Vikar-
toviec.
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Osobnosť profesora 
Alfréda Grosza je Kež-
marčanom a  priazniv-
com tatranskej vysoko-
horskej turistiky známa.

Horolezec, geograf, 
spisovateľ, ochranca 

historickej lyceálnej knižnice a propagátor 
Tatier sa narodil 26. augusta 1885. Miloval 
Tatry a  na jeho pamiatku bol vytvorený 
v Doline Bielej vody chodník, ktorý smeruje 
od parkoviska Biela voda k bývalej Kežmar-
skej chate, k  pietnemu miestu venované-
mu osobnosti prof. Grosza.

Pozývame vás na 2. ročník turistického 
prechodu Chodníkom profesora Grosza, 
ktorý sa uskutoční pod záštitou primátora 
mesta Kežmarok Jána Ferenčáka v  sobotu 
27. augusta, a to za každého počasia.

Zraz a prezentácia účastníkov: 
Parkovisko na Bielej vode o 9.00 h.

Stretnutie účastníkov:
Chata pri Zelenom plese – cca o 13.30 h.

Trasa:
Biela voda - Šalviový prameň – Pokryv-

ník – Veľké Biele pleso – Chata pri Zele-
nom plese – Biela voda.

Parkovanie pre účastníkov pochodu je 
zabezpečené bezplatne (heslo: Oto).

Pri prezentácii je možnosť zakúpenia 
lístku na občerstvenie na Chate pri Zele-
nom plese za zvýhodnenú cenu vo výške 
5 € (guláš, chlieb, pivo, resp. nealko ná-
poj). Odmena najstaršieho a najmladšieho 
účastníka pochodu je zaručená.

Nezabudnite na zdravotné pripoistenie 
v horách, lebo každý sa zúčastňuje pocho-
du na vlastné riziko. Bližšie informácie: Oto 
Rozložník 0907 393 587.

 G. Bodnárová
 MsÚ, marketing

Organizátori:
Turist-Diving Service
Oto a Miroslav Rozložníkovci
Mesto Kežmarok
Štátne lesy TANAP-u
Mesto Vysoké Tatry
Chata pri Zelenom Plese
Chata Plesnivec

Meštianske chodníčky

Ti
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Druhý ročník turistického prechodu Chodníkom
profesora Grosza

V  májovom vydaní mesačníka Novi-
ny Kežmarok sme vyzvali dobrovoľníkov, 
ktorí by nám posunuli informáciu o stave 
studničiek v okolí mesta.

Skupina nadšencov pod vedením Deni-
sa Nahálku nielen odpovedala, ale okolie 
studničky upratala a dobrovoľne zdevas-
tovanú studničku opravila.

Za všetkých smädných ĎAKUJEME.
 
 G.Bodnárová
 MsÚ, marketing

Ďakujeme nadšencom za opravu studničky

Studnička Ilamka

Studnička je na pravej strane cyk-
lochodníka smerujúceho ku hájovn 
a do Zlatnej doliny. Pri záhradkách 
treba odbočiť doprava po poľnej ceste 
a vojsť pri prvom vchode do lesa. 

Pred opravou. Po oprave.
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programy

30. 7. 2016 – 6. 8. 2016
Letné premietanie kina Iskra na Kežmarskom hrade

5. 8. 2016 (piatok) o 16.00 h 
KEŽMARSKÉ KULTÚRNE LETO – Hudobné piatky
vystúpenia umelcov a hudobných skupín z Kežmarku a okolia
Hlavné námestie – malé javisko pri radnici

6. 8. 2015 (sobota) od 9.00 do 11.00 h
KEŽMARSKÉ KULTÚRNE LETO
„TATRANSKÝ VETERÁN 2016“
prehliadka historických vozidiel spojená s kultúrnym programom
Hlavné námestie v Kežmarku 

7. 8. – 10. 8. 2015 (nedeľa – streda) o 21.30 h
Letný bažant kinematograf
7. 8. 2016 (nedeľa) – Stratení v Mníchove
8. 8. 2016 (pondelok) – Eva Nová
9. 8. 2016 (utorok) – Wilsonov
10. 8. 2016 (streda) - Pelíšky
Hlavné námestie v Kežmarku

12. 8. 2016 (piatok) o 16.00 h 
KEŽMARSKÉ KULTÚRNE LETO – Hudobné piatky
vystúpenia umelcov a hudobných skupín z Kežmarku a okolia
Hlavné námestie – malé javisko pri radnici

Od 15. 8. do 19. 8. 2015 (pondelok – piatok)
KEŽMARSKÉ KULTÚRNE LETO
– Koncerty na korze
hudobný program ZUŠ A. Cígera 
Hlavné námestie – malé javisko pri radnici 

19. 8. 2016 (piatok) o 16.00 h 
KEŽMARSKÉ KULTÚRNE LETO – Hudobné piatky
vystúpenia umelcov a hudobných skupín z Kežmarku a okolia
Hlavné námestie – malé javisko pri radnici

Od 22. 8. do 26. 8. 2015 (pondelok – piatok)
KEŽMARSKÉ KULTÚRNE LETO
– Koncerty na korze
hudobný program ZUŠ Petržalská 
Hlavné námestie – malé javisko pri radnici 

26. 8. 2016 (piatok) od 16.00 h 
KAPELAFEST
- podtatranský festival hudobných skupín
- multižánrová rozlúčka s letom 
Hlavné námestie – veľké javisko pri radnici

28. 8. 2016 (nedeľa) o 14.00 h
72. výročie SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
- bojové ukážky a sprievodný kultúrny program
Kežmarský hrad

30. 8. 2016 (utorok) o 16.00 h 
KEŽMARSKÉ KULTÚRNE LETO
Leto s TŠC Tempo Kežmarok
Hlavné námestie – veľké javisko pri radnici

VÝSTAVA vo Výstavnej sieni BARÓNKA,
Hlavné námestie 46, Kežmarok
od 8. 7. 2016 do 5. 8. 2016
- výstava venovaná cechu hrnčiarov a kežmarským kníhtlačiarom
 Zmena programu vyhradená!

PROGRAM     MsKS

Tipy  z augustového  programu

11. – 12. 8. (štvrtok, piatok) o 19.00
Matky rebelky
(komédia, USA, 2016, 101 min, titulky, MP15, 3,50 €)

13. – 14. 8. (sobota, nedeľa) o 17.00 – 3D
20. – 21. 8. (sobota, nedeľa) o 17.00 – 2D
Tajný život maznáčikov
(animovaná komédia, USA, 2016, 90 min, dabing, MP, 5/3,50 €)

13. – 14. 8. (sobota, nedeľa) o 19.00
Zozn@mka
(komédia, ČR, 2016, 90 min, pôvodné znenie, MP12, 3,50 €)

15. 8. (pondelok) o 19.00

– filmový klub (€urópske filmy za €uro)
Lovci hláv
(dráma, Nórsko, 2011, 100 min, titulky, MP12, 1 €)

20. – 21. 8. (sobota, nedeľa) o 19.00
Star Trek: Do neznáma 3D
(akčný/sci-fi, USA, 2016, 122 min, MP12, 3,50 €)

22. 8. (pondelok) o 19.00
– filmový klub (€urópske filmy za €uro)
Mladosť
(dráma, Tal./Franc./Švajč./ V. Brit., 2015, 118 min,
titulky, MP15, 1 €)

24. 8. (pondelok) o 19.00
– filmový klub

Rodinný film
(dráma, ČR/Nem./Slov./Franc./SR, 2015, 95 min,
pôvodné znenie, MP15, 2 €)

27. – 28. 8. (sobota, nedeľa) o 17.00
Doba ľadová: Mamutí tresk
(animovaná komédia, USA, 2016, 95 min, dabing, MP, 3,50 €)

27. – 28. 8. o 19.00 – 3D (sobota), 2D (nedeľa)
Ben Hur
(historický/dobrodružný, USA, 2016, titulky, MP15, 3,50 €)

29. 8. (pondelok) o 19.00
– filmový klub (€urópske filmy za €uro)
Zbrusu Nový zákon
(komédia, Bel./Franc./Lux., 2015, 113 min, titulky, MP12, 1 €)

PROGRAM KINA                August 2016
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Pekné ocenenia získali naši 
žiaci na celoslovenskej vý-
tvarnej súťaži zameranej na 
národnú históriu v  Námesto-
ve pod názvom Gorazdovo 
výtvarné Námestovo. Diplom 
a 1. miesto získala Viktória Chu-
dá (7 rokov), čestné uznanie 
má Frederik Nagy (13 rokov), 
Sandra Zichačková (14 rokov) 
a Barbora Ambrozová (17 ro-
kov). V súťaži Výtvarno - hudob-
né nálady 2016 vo Zvolene boli 

ocenení: Zlaté pásmo – Milan 
Lábus, Zuzana Lizáková, strie-
borné pásmo – Tobias Ronner, 
Maroš Kočiš, Jakub Uhrin, Ja-
kub Komara, Zuzana Britaňá-
ková, Daniel Celba, bronzové 
pásmo - Roland Kaprál, diplom 
za účasť – Ella Šterbáková, Len-
ka Drozdová, Viktória Galliková, 
Veronika Goldiňáková, Jana 
Krompaščíková, Nela Čarno-
gurská a Samuel Klubert.

V  12. ročníku Szabóov gra-

fický Lučenec s  medzinárod-
nou účasťou mali možnosť 
stvárniť tanec vo všetkých jeho 
podobách v  grafickej forme. 
Tretie miesto v  II. kategórií zís-
kala Mária Svitanová a  čestné 
uznanie v I. kategórii Alexandra 
Čekovská. 

Všetkým našim žiakom, kto-
rí budú pokračovať v štúdiu aj 
v  školskom roku 2016/2017, 
prajeme veľa fantázie a radosť 
pri ďalších tvorivých aktivitách.

  
 Gabriela Kornajová,
                            ZUŠ A. Cígera

Ocenenia pre výtvarníkov

Ocenení žiaci zo ZUŠ A. Cígera v Kežmarku.

Záver školského roka pre žiakov výtvarného 
odboru ZUŠ A. Cígera bol opäť úspešný. Po-
tešili nás ocenenia z  celoslovenských súťa-
ží s  medzinárodnou účasťou. Pedagogické 
vedenie a  usilovná práca žiakov prinášajú 
svoje ovocie.

Vo výstavnej sieni Barónka boli do 1. júla 
Farebné stopy. Tento zaujímavý názov 
niesla  výstava klauzúrnych prác žiakov 
Strednej umeleckej školy v Kežmarku. Pod 
prezentáciu vydarených diel v  oblastiach 
propagačné výtvarníctvo, fotografický 
dizajn, konzervátorstvo a reštaurátorstvo 
drevorezieb sa organizačne podpísalo 
Mestského kultúrne stredisko a SUŠ. 
Študenti na výstave ukázali nielen svoju 
šikovnosť, ale aj poriadnu dávku kreati-
vity.
 
 Text a foto: -bel-

Mesiac prázdnin už majú žiaci a študenti za sebou, ale aj tak sa as-
poň prostredníctvom fotografie vrátime na záver školského roka. 
Takto sa lúčili na dva mesiace s lavicami v ZŠ Grundschule Kežmarok. 
 Text a foto: -bel- 

Žiaci 8.A zo ZŠ Nižná brána upratovali tesne pred koncom školského 
roka okolie tanku v parku pri hrade. Táto iniciatíva mala zaujímavý 
podtext - upratovanie vymenili za školský výlet.
 Text a foto: -bel-
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Tradične býva koniec roka 
v triede sovičiek plný očkávaní. 
Chystajú sa nočné hry, a to zna-
mená, že konečne zažijeme tú 
tajomnú noc plnú prekvapení. 
Aj keď sú to nočné hry, začínajú 
už od rána. Na pozvanie Janky 
Tyrpákovej (uč. v tejto triede) 
prišiel dvojnohý pes Rexo so 
svojim kamarátom Gerom. Do-
zvedeli sme sa od nich množ-
stvo zaujímavých vecí. Nastala 

konečne príprava na nočné 
hry. Nikto okrem Zdenky (tiež 
uč. tejto triedy) nevedel, čo 
sa bude diať. Rozlúčili sme sa 
s  rodičmi divadielkom Krtkova 
Obľúbená lúčka, pásmom ľu-
dových piesni a  básňou o  bu-
dúcom školákovi v  podaní To-
máška Kovalčíka.

No a  konečne nastal ten 
správny čas naozajstnej zába-
vy. Zábava to nie je len tanec 

a hry. Deti rozdelené do dvoch 
skupín testovali svoje vedo-
mosti, orientáciu v prírode pod-
ľa značiek. Chyba bola v tom, že 
nám túto zábavu pokazili deti 
zo sídliska svojím vyčíňaním 
a ničením značiek (boli to deti, 
ktoré predtým zažívali takúto 
atmosféru čarovnej noci). My 
sme sa nevzdali a  plnili sme 
ďaľšie úlohy. Napokon sme na-
šli aj poklad! A nie iba jeden, ale 
dva. Ten druhý bol ukrytý v na-

ozajstnej truhlici. Po diskotéke 
nasledovala hygiena, rozprávka 
na dobrú noc a sníčky snívajúce 
sa v spacích vakoch unaveným, 
no šťastným deťom.

Zobúdzal nás vtáčí spev 
a otázka detí: „Budeme tu spať 
aj dnes? My nechceme ísť ešte 
domov".

 Za všetky rozžiarené 
 očká a šťastné srdiečka 
 Zdenka Jankurová.

 MŠ Severná

Čarovná noc 

Deti s Rexom.

Začína sa noc...

mozaika

Poslednú májovú nedeľu 
absolvovalo 20 nadšencov 
turistiky z  Kežmarku turistic-
ký prechod v Slovenskom raji 
po trase Podlesok - Prielom 
Hornádu - Kláštorská roklina - 
Kláštorisko - Malý Kyseľ - Glac-
ká cesta - Pod Vtáčím hrbom 
- Nad Podleskom - Podlesok 
(cca 15 km). V krásnom májo-
vom počasí a plní aj adrenalí-
nových zážitkov absolvovali 
účastníci vydarené turistické 

podujatie. Najmladšími účast-
níkmi boli Rebeka Čorbová 
(9 r.) a  Ester Čorbová (13 r.), 
najstarším bola Marta Dam-
merová.

Účastníci podujatia aj tou-
to cestou ďakujú Igorovi Kučá-
rovi za zorganizovanie podu-
jatia a Františkovi Fedákovi ml. 
za zabezpečenie dopravy.

 
 Stanislav Škára 
 Foto: Jozef Joppa

Výlet v Slovenskom raji

Po predchádzajúcich dvoch 
úspešných ročníkoch operné-
ho benefičného galakoncertu 
v  Kežmarku pozýva Opera Slo-
vakia, o. z., na svoj tretí s názvom 
Operné gala 2016. Ten sa bude 
konať 30. augusta o 17.00 h 
v Drevenom evanjelickom arti-
kulárnom kostole v Kežmarku. 

Sólistami večera budú vy-
nikajúci slovenskí operní spe-
váci, ktorí úspešne prezentujú 
našu krajinu na zahraničných 
javiskách, takže o  to vzácnej-
šie je obdivovať ich talent na 
domácej scéne. Pozvanie pri-
jali sopranistka Mária Porub-
činová, tenorista Peter Berger 
a  barytonista Pavol Kubáň. 
Účinkujúci vystúpia s klavírnym 
sprievodom Júlie Grejtákovej. 
Program koncertu bude pozo-

stávať z  diel majstrov svetovej 
opernej literatúry a  piesňovej 
tvorby slovenských autorov. 
Umelci budú opäť účinkovať 
bez nároku na honorár a výťa-
žok z koncertu sa tento raz ve-
nuje neziskovej organizácii Sve-
tielko pomoci, ktorá poskytuje 
komplexnú celoročnú pomoc 
onkologicky chorým deťom 
a ich rodinám na východnom 
Slovensku počas liečby, po lieč-
be, v terminálnom štádiu života 
dieťaťa a po jeho strate. Hlav-
ným projektom organizácie je 
detský mobilný hospic, ktorý 
v regióne východného Sloven-
ska poskytuje zdravotnú sta-
rostlivosť nevyliečiteľne chorým 
deťom v domácom prostredí. 

 
 -red-

Operné gala
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Prezradíte nám o vašej novinke nie-
čo viac?

Ide o „predzvesť“ znovu založenia špor-
tových tried v  ZŠ Nižná brána. V  spolupráci 
s centrom voľného času chceme od septembra 
zriadiť športovú hokejovú predprípravku pre 
prvákov a druhákov s tým, že budú mať tréning 
3- až 4-krát do týždňa. Dva tréningy budú na 
suchu v telocvični a v našom športovom areáli, 
dvakrát sa bude korčuľovať na ľade v zimnom 
štadióne v  Levoči. Deti budú pod odborným 
dohľadom trénerov a niektorých rodičov, ktorí 
majú k  hokeju blízko. Takto vytvoríme základ 
pre budúce športové triedy, pretože tie môžu 
vznikať od 3. ročníka základnej školy.

Budete mať kvôli tomu špeciálne 
upravené vyučovanie? Je určená kapa-
cita žiakov, aby ste mohli takúto triedu 
otvoriť?

Vyučovanie nebude špeciálne upravené. 
Všetky aktivity budú presunuté na popolud-
nie. Rátame s tým, že do nášho výberu by sme 
chceli začleniť žiakov z  našich kežmarských 

škôl a  chceme dať ponuku aj deťom z  nášho 
okolia. Vidíme veľký potenciál aj v  okolitých 
obciach, ktoré sú blízko Kežmarku. Možno 
takto trochu odbremeníme aj Poprad, lebo vie-
me, že o hokej má záujem veľa detí, ktoré zatiaľ 
iba trénujú a  nehrajú na zápasoch. Z  vlastnej 
skúsenosti viem, že športovec dokáže výkon-
nostne rásť len v súťažných stretnutiach a zá-
pasoch.

Nebude to pre rodičov finančne ná-
ročné, ak sa bude cestovať dvakrát v 
týždni do Levoče? A prečo práve Levo-
ča?

V Poprade je zimný štadión dosť vyťažený, 
preto sme predbežne dohodli tréningy v  Le-
voči. Skoro všetky náležitosti, čo sa týka cesto-
vania a prenájmu štadióna zabezpečí mestský 
športový klub, lebo ľadový hokej bol od začiat-
ku členom MŠK.

Kedy sa tí, ktorí majú záujem o hoke-
jovú prípravku, môžu prihlásiť?

Celý nábor a  ďalšie formality zverejní-

me v  auguste a  v  septembri sa môžu hlásiť. 
Verím tomu, že do 15. septembra nábor aj 
výber dokončíme a  následne budeme môcť 
trénovať. Hlásiť sa môžu všetci na našej 
škole, buď priamo u  mňa, alebo na našom 
ekonomickej oddelení či v  centre voľné-
ho času. V  školskom roku 2016/2017 pôjde 
o „predvoj“ - najprv bude fungovať prípravka, 
ale v  ďalšom roku by sme chceli začať s  čin-
nosťou športových tried od 3. ročníka. Plánu-
jeme zachovanie určitej postupnosti – najskôr 
sa pripraviť a potom to „rozbehnúť“. Verím, že 
po období 6 rokov, kedy bol hlad po hokeji 
v Kežmarku, nastane boom a hokej v Kežmar-
ku sa opäť rozbehne na plné obrátky.

 -bel-

Hokejová prípravka už v septembri

V  ZŠ Nižná brána pripravujú od septembra zaujímavú no-
vinku. Otvoria tam hokejovú prípravku pre prvákov a dru-
hákov. A práve o tom sme sa porozprávali s riaditeľom zák-
ladnej školy Dušanom Tokarčíkom.

Dušan Tokarčík

V Kežmarku sa 11. júla začal šiesty ročník Futbalového kempu. „Chlapci dvojfázovo trénovali od pondelka do piatku. Jeden deň mali relaxač-
ný, boli sa okúpať, aby si oddýchli od futbalu a trochu sa vyšantili,“ informoval nás tréner Ladislav Melikant a dodal, že sa im prihlásilo 90 detí 
od 6 do 12 rokov. „Mali sme aj mladších aj starších chlapcov, hlavné pre nás bolo, že majú záujem o futbal. Keďže je o kemp veľký záujem, 
zopakujeme si ho aj v auguste,“ zdôraznil Ladislav Melikant. Text a foto: -bel- 
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Futbalový turnaj mladších 
dorastencov (ročník narodenia 
2000/2001) vo futbale O pohár 
primátora mesta Kežmarok má 
svojho víťaza. Stal sa ním tím 
BKS Bochnia. Druhá priečka 
patrí Odeve Lipany, tretia FK 
Poprad a štvrtý bol 1. MFK Kež-
marok. Najlepším brankárom 
sa stal Severín Marcin z  BKS 
Bochnia, najlepším strelcom je 
Michal Hovančík z Odevy Lipa-
ny a  najlepším hráčom Adam 
Hudáček z  1. MFK Kežmarok. 
Na turnaji sa odovzdávali aj pla-
kety pri príležitosti 95. výročia 
futbalového klubu BKS Bochnia 
a  20. výročia mládežníckeho 
klubu Mosir Bochnia. Dostali 
ich Roman Kukla a  Sabiha Baj-
da.

Výsledky zápasov:
FK Poprad – MFK St. Ľubovňa 
1:0, Šihglár.
MFK Kežmarok - Odeva Lipany 
0:3, Hovančík 2, Robotin.
FK Poprad – BKS Bochnia 0:1, 
Tábor.
MFK Kežmarok – Sokol Borzecín 
3:0, Hudáček 2, Matalik.
BKS Bochnia – MFK St. Ľubovňa 
1:0m Gurega – Begal.
Odeva Lipany – Sokol Borzecín 
3:0, Hovačík, Filip, Martah.
St. Ľubovňa – Borzecín 5:0, Kuba 
2, Furtkievič 2, Drobiňák.
Kežmarok – Poprad 0:2, Lapšan-
ský 2.
Lipany – Bochnia 0:2, Tábor, Au-
gustín.

 Jaroslav Novák, tréner
 Tibor Fridman, viceprezident

Pohár primátora patrí Bochnii

Už po šiestykrát sa konal CVČ hokejbalovo-športový tábor v Kežmar-
ku. Zúčastnilo sa na ňom 80 detí, ktoré mali každý deň rôzny aktívny 
program. Skladal sa z tréningov na hokejbalovom a futbalovom ihris-
ku. Nechýbali loptové hry, kolektívne športy, besedy, výlety na kúpalis-
ko či do zoologickej záhrady.
 Text a foto: Milan Glevaňák 

The Red Rats nechýbalo na 
najväčšom európskom hokejbalo-
vom turnaji, na ktorom sa zúčast-
nilo 32 mužstiev rozdelených do 
8 skupín po 4 tímy. Vo svojej skupine 
sa Kežmarok umiestnil na peknom pr-
vom mieste, a to iba s jedným inkaso-
vaným gólom. Zápas o  tretie miesto 
sme hrali proti tímu Chlapci z Martina. 
Dá sa povedať, že išlo o  najťažší boj.  
Vo svojom mužstve sme mali skvelých 
hráčov. Spoločne sme zápas vyhrali 
6:2 a na krk sme si zaslúžene zavesili 
medaily od Vladimíra Orszagha. 

Mužstvo bolo zložené z  hráčov 
z  Kežmarku, ale i  zo Spišskej Belej 
v  bránke s  Milanom Glevaňákom, 

ktorý nechytal za Kežmarok viac ako 
3 roky. Vytvorila sa jedna veľká su-
per partia, kolektív a  zároveň silné 
mužstvo na ľade. Získali sme krásne 
zážitky a krásne medaile. Veľkým prí-
nosom bolo vyhlásenie Borisa Oravca 
za najlepšieho strelca turnaja. 

Zloženie tímu: Ľubomír Malina, 
Šimon Pisarčík, Sebastián Ugray, Bo-
ris Martančík, Denis Kundľa, Samuel 
Szucs, Martin Krempaský, Radovan 
Dejneka, Martin Čarnogurský, Bo-
ris Oravec, Dominik Glevaňák, Peter 
Pavličko, Oskar Šlachtič, Lukáš Zadžo-
ra, Michal Šišmič, v  bránke Milan 
Glevaňák, tréneri Dávid Mikša a  Ján 
Brejčák.  -gle-

The Red Rats s bronzom

Skupinové zápasy
The Red Rats Kežmarok - ISKRA Banská Bystrica

3:1
Országh CUP 2016  (1. kolo, Skupina E)3:1
The Red Rats Kežmarok - PANTHERS Senica

1:0
Országh CUP 2016  (2. kolo, Skupina E)
HBK ČADCA - The Red Rats Kežmarok 

0:4
Országh CUP 2016 (3. kolo, Skupina E)
Zápasy o postup

The Red Rats Kežmarok - Slovensko U18
1:0

Országh CUP 2016  2. predkolo play-off (1. zápas)
1 The Red Rats Kežmarok - Slovensko U20

3:2 s.n.
Országh CUP 2016 Štvrťfinále (1. zápas)
1 The Red Rats Kežmarok - HbK ONE TAXI BANSKÁ BYSTRICA

3:4 s.n.
Országh CUP 2016 Semifinále (1. zápas)
The Red Rats Kežmarok - Chlapci z Martina

6:2
Országh CUP 2016 o 3. miesto (1. zápas)

Na kurtoch na Štarte a Poľ-
nej ulici v Kežmarku si od 10. 
do 12. júna zmerali sily priaz-
nivci tenisovej dvojhry. V  ka-
tegórii mužov sa v dvoch sku-
pinách bojovalo o postup do 
semifinále. Pohár pre víťaza si 
v hlavnej kategórii po tuhom 
boji odniesol Ján Dubiel. 

Výsledky v  kategórii mu-

žov: seminifinále Maniak – 
Grohmann 7:6, 6:2, Dubiel – 
Kravárik 6:1, 6:0, finále Dubiel 
– Maniak 6:3, 4:6, 10:8. 

Víťazmi v  kategóriách 
chlapcov sa stali Rasťo Badžo 
(7 rokov), Patrik Klimek (10 ro-
kov), Dominik Schmidt (12 ro-
kov) a Alex Badžo (15 rokov).

 (red)

Tenisový turnaj

Klub volejbalu MŠK Oktan 
Kežmarok a  volejbaloví vete-
ráni Kežmarku v  spolupráci 
s mestom Kežmarok uspo-
riadajú jubilejný 20. ročník 
Memoriálu Františka Mizdoša 
a súčasne 7. ročník Medziná-
rodných majstrovstiev Sloven-
ska veteránov mužov a  žien 
vo volejbale. Ten sa uskutoční 
v  sobotu 13. augusta od 7.30 
h s centrom v  areáli ZŠ Nižná 
brána. Na podujatí sa zúčastni 
vyše 30 družstiev zo Sloven-
ska, Českej republiky, Ukrajiny, 
Poľska a Rumunska. V prípade 

priaznivého počasia sa bude 
hrať na antukových kurtoch 
a  ihriskách s  umelou trávou, 
v  telocvični tejto školy, ako 
aj v  telocvični ZŠ Hradné ná-
mestie 38 a v MŠH V. Jančeka.

V  prípade nepriaznivého 
počasia sa bude hrať v  MŠH 
V. Jančeka a v  ostatných telo-
cvičniach škôl. Srdečne pozý-
vame priaznivcov volejbalu 
na prehliadku volejbalového 
umenia veteránov tohto špor-
tu. 

 
 Stanislav Škára

Medzinárodný
volejbalový turnaj



Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

7/2016 šport

U našich severných susedov 
sa v polovici júla konal medzi-
národný futbalový turnaj žia-
kov (ročníky 2003 a 2005) s ná-
zvom Zgierz Cup 2016.

Na tomto podujatí nechýli 
ani naši chlapci a  v  prvej ve-
kovej kategórii (2003) obsa-
dili v  konečnom poradí druhé 
miesto za Veras Soccer Acade-
my New York a pred domácim 
Zgierzom. Najlepším branká-
rom sa stal Filip Regitko, naj-
lepšími strelcami boli Damián 
Pavlík a  Rastislav Wikarski (po 
6 gólov) a za najlepšieho hráča 
bol vyhlásený Rastislav Wikar-
ski. 

Výsledky:
1. MFK Kežmarok – Milan Scu-
ola Calcie Lódž 8:0 (Pavlík 3, 
Wikarski 2, Baláž, Želinský, F. 
Hanečák).
Veras Soccer Academy Nex 
York – 1. MFK Kežmarok 6:0.
1. MFK Kežmarok – Wlókniarz 

Zgierz 6:1 (Pavlík 3, Wikarski 2, 
Šperling).
1. MFK Kežmarok – Boruta 
Zgierz 4:2 (Wikarski 2, G. Kara-
binoš, Želinský).

V  druhej vekovej kategó-
rii (2005) patrí Kežmarčanom 
v konečnom poradí 4. priečka. 
Najlepším hráčom sa stal Filip 
Ďateľ.

Výsledky:
1. MFK Kežmarok – Boruta 
Zgierz 4:1 (G. Karabinoš 2, F. 
Hanečák, Š. Hanečák).
Widzew Lódž – 1. MFK Kežma-
rok 2:0.
1. MFK Kežmarok – Wlókniarz 
Zgierz 1:0 ( F. Hanečák).
GKS Bedlno – 1. MFK Kežma-
rok 1:1, 3:2 na penalty (G. Ka-
rabinoš).
Veras Soccer Academy New 
York – 1. MFK Kežmarok 2:0.

 Pavol Fejerčák, tréner

Turnaj v Poľsku

Organizátori 8. kola Východ 
road ligy - mesto Kežmarok a CK 
MŠK Kežmarok pripravili 80 km 
dlhý okruh, ktorý 43 zúčastneným 
pretekárom predstavili v 12 stup-
ňovej teplote v silnom vetre a le-
jaku. Napriek tomu všetci v zdraví 
došli do cieľa. Z našich Dušan Ko-
zel obsadil celkovo štvrté miesto 
a druhé miesto v kategórii B, keď 
pár desiatok metrov pred cieľom 
z prvej priečky letel na mačacích 

hlavách k zemi a prišiel o vedenie. 
Tomáš Zelinka skončil v kategórii 
U23 desiaty. Vlado Kráľ prišiel do 
cieľa trochu sklamaný na štvrtom 
mieste v kategórii C, keď tesne 
prišiel o bronz pre nedorozume-
nie v navigácii pred cieľom. Ma-
túš Kostolník došiel v kategórii 
U23 dvanásty.

Organizátori vyhlásili aj sú-
ťaž tímov, v ktorej Jantex získal 
striebro.  -ck-

Počasie ich neodradilo

Pretekalo sa aj napriek zlému počasiu.

1. júla ožili priestory Domu stretávania, kto-
rý patrí Karpatsko-nemeckému spolku Kežma-
rok. Stretlo sa tu tak, ako každý rok, viac ako 60 
detí, ktoré strávili týždeň plný hier, zábavy, ale 
aj trénovania nemeckého jazyka. Nechýbala 
ani grilovačka a  rodičovský večer. Aby si zna-
losti nemčiny lepšie utvrdili, celý čas komuni-
kovali s vedúcimi tábora v nemeckom jazyku. 

Tábor bol s  náboženskou tematikou. Deti 
dostali príbeh z biblie a na jeho základe potom 
kreslili obrázky, modelovali postavičky. Nechý-
bali však ani športové aktivity, riaditeľ Grund-
schole umožnil táborníkom používať školské 
ihrisko.

Celý tábor finančne zabezpečujú dobrovoľ-
níci z Nemecka, ktorí pozbierajú príspevky od 

sponzorov a  veľká pomoc prichádza aj z  Ra-
kúska. Rodičia detí, ktoré tu boli, platili len 10 
eur za celý týždeň a pritom mali zabezpečený 
obed, pitný režim, sladkosti... 

 Text a foto: -sedl-

Tábor po nemecky sa vydaril

V tábore bolo veselo.

22
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inzercia, spomienky

PREDAJ
• Predám stavebný pozemok v Malom 
Slavkove o rozlohe 2130m2. Cena 15€/m2. 
Dohoda možná. 0918 532 176.

INÉ

• Zber jabĺk v Taliansku.  0950 665 147.

• Prebytky okrasných drevín za znížené 
ceny ponúkam na Michalskej 23. 
Stála ponuka vonkajších bonsajov.
0907 315 187.
• Kvalitné nátery striech, lacno.
0907 545 258.
• Nátery striech lacno, rýchlo, kvalitne. 
0915 334 786.
• Na počkanie opravím bicykle, ko-
čík, nabrúsim náradie a iné. Import 
– OPRAVA BICYKLOV, SKISERVIS 
A SLUŹBY, 0905 434 153,
www.imsport.net

Riadková inzercia

Stále je ťažko a  smutno nám 
všetkým, nič už nie je také, aké bolo 
predtým. Všade okolo chýba aj po 
rokoch Tvoj hlas, mal si rád život, my 
Teba a Ty nás. Čas plynie, ako tichej 
rieky prúd, kto Ťa mal rád, nemôže 
zabudnúť. Tak, ako voda svojím to-

kom plynie, krás-
na spomienka na 
Teba nikdy nepo-
minie.

Dňa 24. 7. 
2016 sme si pri-
pomenuli 5. vý-

ročie od úmrtia Mariána Marcineka. 
Spomína mama a  ostatná smútiaca 
rodina. 

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťaž-
ko bez Teba byť. Láska však smrťou 

nekončí, v  našich srdciach budeš 
stále žiť. 

Dňa 3. augus-
ta 2016 uplynú 
4 roky od úmrtia 
našej drahej sestry 
Márie Šoltýsovej.

 S  láskou spo-
mína otec Michal, 

sestry Božena a Anna a bratia Pavol 
a Dušan s rodinami.

Dňa 28. 7. 
2016 sme si pripo-
menuli 30 rokov 
od úmrtia nášho 
otca Michala Oro-
lína.

S láskou spomínajú dcéry a vnú-
čatá.

Spomienky

• Okresný súd Kežmarok hľadá 
na zastupovanie počas MD/RD 
mzdárku/personalistku a  správky-
ňu majetku. Info na tel. č. 052/88 
84 140.

Ďakujem primárovi MUDr. 
Petrovi Bártovi,  a celému ko-
lektívu v Nemocnici Dr. Vojte-
cha Alexandra v Kežmarku na 
oddelení dlhodobo chorých. 
Viem si oceniť ťažkú prácu, 
ktorú vykonávajú, nakoľko ide 
u mňa o opakovanú hospitali-

záciu. Veľmi si cením aj to, že 
je u vás malá kaplnka.  

Vážený pán primár, prajem 
vám z celého srdca zdravie 
a veľa životného optimizmu 
do ďalšej práce.

 Kristína Sviežená

Vďaka za opateru

mail: lyziarsky.klub.kk@gmail.com
web: www.kkweb.sk/lomsk

kontakt: 095168176

Bezčasovosť. To mi napadlo, 
keď som sa prvýkrát v  živote 
pozrela na Kežmarok z  veže 
mestského úradu. Čosi súvi-
siace s  geniom loci ma prinú-
tilo zamyslieť sa na tým, ako 
jedinečne vnímam čas práve 
na tomto kúsku našej planéty. 
Napriek tomu, že sa tu žije dy-
namicky a  moderne, história 
nechala v  Kežmarku taký au-
tentický odtlačok, že doslova 
núti človeka zastaviť sa a  žas-
núť. Domáci si to možno neu-
vedomujú, ale návštevníci od-
chádzajú z  Kežmarku doslova 
očarení. A  ani sa im nedivím. 
Málokde je tak zvláštne popre-
pletaná minulosť a  súčasnosť. 
Malebné uličky priam nabáda-
jú, aby sa človek zamyslel nad 
tým, kto tam žil ešte predtým, 
ako tá, či oná budova dostala 
novú fasádu či okná. Aké osudy 
sa odohrávali na námestí vyst-

lanom mačacími hlavami? Kto 
sa opieral o  staručké gaštany 
a sníval o svojom šťastí? Kde sa 
podeli ľudia, ktorí dali Kežmar-
ku jeho súčasnú podobu? Otá-
zok sa mi vynára pri prechádz-
kach Kežmarkom snáď tisíce. 
V  hlave mi bez toho, aby som 
mohla zasiahnuť do deja, beží 
film o breze, ktorá má štyri kme-
ne a  stojí za hradbami a  hneď 
vedľa sú bytovky, kde bývajú 
ľudia súčasnosti. Uvedomujú 
si vôbec, keď sa ráno zobudia, 
akou nádherou sú obklopení? 
O  minulosť sa dá v  Kežmar-
ku potknúť na každom kroku 
a  pritom je tak plasticky pre-
pojená s  moderným svetom. 
Preto ma nikto nepresvedčí, že 
sa tu každý deň nedejú zázra-
ky. Lebo tým najväčším z  nich 
je práve existencia Kežmarku 
v jeho dnešnej podobe. 

 -bel-

Zamyslenie
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Vzhľadom na zmenu le-
gislatívy a  zmenu právnych 
pomerov na Slovensku bolo 
potrebné prijať nové doku-
menty potrebné na riadne fun-
govanie mestskej polície a  za-
čatie procesu modernizácie 
mestskej polície. Preto bol na 
zasadnutí mestského zastupi-
teľstva v Kežmarku 15. 2. 2016 
uznesením č. 3/2016 prijatý 
nový Štatút MsP Kežmarok, 
ktorý určuje hodnostné ozna-
čenie jej príslušníkov. Vo VZN č. 
24/2015 o  ďalších výstrojných 
súčiastkach príslušníkov MsP 
v  Kežmarku sú zapracované 
možnosti a variantnosť obleče-
nia mestskej polície. Pôvodné 
rovnošaty mestskej polície boli 
obnosené a  vznikla potreba 
nahradiť ich novými. Preto sa 
počas roka 2015 a  v  prvých 

mesiacoch roku 2016 začal 
pripravovať model novej uni-
formy MsP . Prípravou modelu 
bol primátorom mesta povere-
ný náčelník MsP Kežmarok plk. 
Jozef Marhefka, ktorý vytvoril 
menšiu pracovnú skupinu za 
účasti Zlatice Svitanovej zo 
Strednej umeleckej školy Kež-
marok, Viery Štupákovej, pro-
tokolistky, ktorý pripravovali 
model novej uniformy. Nový 
model uniformy bol schválený 
primátorom mesta v júni 2016 
a  slávnostne predvedený na 
otvorení EĽRO 2016 v  piatok 
8. júla, kde zožal úspech. Je to 
aj darčekom mestským policaj-
tom pri príležitosti 25. výročia 
vzniku MsP Kežmarok.

 
 -jm-

 Foto: -bel-

Policajti v slávnostných
uniformách

Mestská polícia Kežmarok vznikla po schvá-
lení Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 
na jar v  roku 1991. V  tomto období sa pri-
pravili a zaviedli do praxe  nové dokumenty 
a interné normatívne akty potrebné na  za-
bezpečenie riadneho chodu mestskej polí-
cie a zabezpečilo sa aj vystrojenie príslušní-
kov MsP.

Policajti svoje slávnostné uniformy prvýkrát ukázali počas EĽRO. 

V každom meste sa stretá-
me s rovnakým problémom – 
chov psov. Pre starších spolu-
občanov je pes často jediným 
spoločníkom, s  ktorým trávia 
svoj čas, vedú rozhovory, cho-
dia na prechádzky. Na druhej 
strane, psy dokážu znepríjem-
niť život ostatným, hlavne ex-
krementami. Ako sa s  týmto 
problémom pasujeme u nás?

Všeobecne záväzné naria-
denie o psoch pre mesto Kež-
marok je v štádiu prípravy. Zo 
zákona o psoch 282/2002 Zb. 

vyplýva, že mesto je splno-
mocnené upraviť podmienky 
ich držania, pridelenie evi-
denčných známok, označe-
nie nebezpečných psov, ako 
aj vymedzenia priestoru pre 
voľný pohyb psa, resp. kde je 
voľný pohyb zakázaný. U  nás 
je touto úlohou poverená 
mestská polícia, ktorá pri-
pravuje príslušný dokument. 
Ten schváli mestské zastupi-
teľstvo a  až potom vstúpi do 
platnosti.

 -sedl-

Bude vás zaujímať

Vytrvalé dažde cez víkend 
od 15. do 17. júla vyvolávali 
obavy. Hliadka mestskej polí-
cie v pondelok 18. júla o 6.30 
h počas svojej pravidelnej kon-
troly našla poškodené autá. Na 
Záhradnej ulici nápor dažďa 
nevydržal strom a odlomil sa z 
neho veľký konár. Ten poškodil 
zaparkované autá.

 -sedl-

Krízový štáb mesta monito-
roval vývoj situácie toku Ľubica 
a  hotových poldrov.  Počas ví-
kendových dažďov  ich hladi-
na nestúpla  vôbec, alebo len 
nepatrne. Do vyhlásenia stup-
ňa ohrozenia 2 (čo je rovný me-
ter) chýbalo potoku ešte 20 cm. 

Hladina sa ustálila v  nedeľu 
a následne v najbližších 24 hodi-
nách  vody opadli. Je dobré, že 
protipovodňová ochrana  fun-
guje ešte pred dostavbou veľ-
kého poldra  v  Zaľubici, ktorá je 
avizovaná na rok 2017.

 Red, foto M. Bachleda

Čo dokáže dážď
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Pitný režim je potrebné dodržiavať stále, 
ale horúčavy si žiadajú aj niečo navyše. Príjem 
tekutín by sme mali automaticky zvýšiť. A pi-
tie môže byť nielen osviežujúce, ale aj chutné. 
Ak neveríte, skúste si doma urobiť niektorý 
z vybraných receptov. 

Rýchla ľadová káva
Potrebujeme: 2 kávové lyžičky instantnej 

kávy, kryštálový cukor, kocky ľadu, vodu, mlie-
ko, vanilkovú zmrzlinu, toping (napríklad čo-
koládový, karamelový, jahodový – podľa vašej 
chuti a fantázie).

Postup: Do uzatvárateľnej malej fľaše (asi 
1,5 dcl) s viečkom nasypeme kávu, cukor, zale-
jeme asi do polovice studenou vodou. Fľašou 
trasieme kým sa nevytvorí pena. Do pohára na 
kávu nasypeme kocky ľadu, prilejeme kávovú 
penu, zalejeme mliekom a premiešame. Pridá-
me vanilkovú zmrzlinu, polejeme toppingom 
podľa vlastného výberu a podávame. 

Citronáda
Domáca klasika. Nenáročná na prípravu, 

ale lahodná a osviežujúca:
Potrebujete: 2 litre vody, šťavu z 2 citró-

nov, kôru z 1 citróna, 3 lyžice hnedé-
ho cukru (podľa chuti), mätu, ľad.

Postup: Vodu nalejte do džbánu a 
rozmiešajte v nej cukor. Citróny a mätu 
dôkladne umyte a osušte. Z jedného 
citróna postrúhajte kôru a pridajte ju 
do vody. Primiešajte šťavu z 2 citrónov 
a lístky mäty. Pre výraznejšiu chuť môžete je-
den citrón pokrájať na kocky alebo kolieska 
a pridať do limonády. Podávajte vychladenú 
s kockami ľadu.

Zázvorová limonáda
Potrebujete: 2 litre vody, 150g čerstvého 

zázvoru, kôru z 3 citrónov, hnedý cukor, limet-
ku, mätu.

Postup: Pripravte si džbán na 2 litre limo-
nády. Zázvor nastrúhajte a dajte ho do džbá-
nu, pridajte k nemu hnedý cukor podľa chuti 
a kôru z 3 citrónov. Polovicu viazaničky mäty 
a všetko zalejte horúcou vodou tak aby bolo 
všetko ponorené. Nechajte trochu vychlad-
núť a dolejte studenou vodou. Do limonády 
pridajte zvyšok mäty a jednu limetku pokrája-
nú na mesiačiky. Podávajte vychladené, podľa 
chuti pridajte ľad.

Letné nápoje
Baran (21. 3. – 20. 4.) - V au-

guste sa začnú prejavovať vaše 
potreby medziľudského kontaktu. Nezadaní sa 
začnú viac rozhliadať okolo seba a hľadať spriaz-
nenú dušu. Hviezdy ukazujú, že sa im bude 
v nadväzovaní nových kontaktov dariť. 

Býk (21. 4. – 21. 5.) - August bude značne 
rozumový. Situácie, z ktorých nevyjdete víťazne, 
beriete často ako osobnú prehru. Konečne sa 
naučíte brať také situácie ako ponaučenie. 

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) - Každý problém sa 
dá vyriešiť v pokoji dospelou konverzáciou ale-
bo kompromisom. V auguste to pre Blížencov 
platí dvojnásobne. Tomuto prístupu však musia 
byť otvorené obe strany. 

Rak (22. 6. – 22. 7.) - Z takmer dokonalého 
sveta vytrhne Rakov august. Obklopení samými 
šťastnými ľuďmi zabudnete na vonkajšie dianie 
a môže sa stať, že závažná situácia, ktorá si bude 
žiadať vašu pozornosť a okamžité riešenie, vám 
takmer utečie. 

Lev (23. 7. – 22. 8.) – V auguste odštartuje 
Levom zdanlivo nekončiaci kolotoč udalostí 
v zamestnaní. Vyskytne sa hneď niekoľko akút-
nych problémov, ktoré bude treba okamžite 
riešiť. 

Panna (23. 8. – 22. 9.) - Obzvlášť v auguste 
z vás bude priam sálať pozitívna energia. Potom 
nie je divu, že majú Panny toľko nápadníkov. 
Každý chce byť vo vašej spoločnosti, sršíte vti-
pom a pozitívnu energiu vysielate na všetkých 
okolo. 

Váhy (23. 9. – 23. 10.) - Drobné nezhody, 
ktoré v auguste prídu v zamestnaní aj v medzi-
ľudských vzťahoch, môžete jednoducho napra-
viť ústretovým gestom. Malá pozornosť, či po-
zvanie na obed iste poteší.

Škorpión ( 24. 10. – 22. 11.) - V  auguste 
budú rozkvitať dlhodobé vzťahy. Ak ste zo za-
čiatku roka mali problémy, teraz sa vám budú 
vyhýbať. S partnerom ste na rovnakej vlne a ro-
zumiete si aj bez slov. 

Strelec (23. 11. – 21. 12) - August podľa ho-
roskopu nebude váš šťastný mesiac. Vo vzťahu 
sa Strelci stretnú s nedôverou partnera, spôso-
benou tým, že ste v posledných mesiacoch trá-
vili príliš veľa času bez neho. Snažte sa pochopiť 
jeho pocity a vyjsť mu v ústrety. Romantické ges-
to zaiste poteší každého.

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.) - Budete si mu-
sieť poradiť sami. Tentokrát nečakajte od nikoho 
pomocnú ruku. Kolektívna spolupráca prestáva 
fungovať a keď ide do tuhého, každý si snaží za-
chrániť vlastnú kožu, bez ohľadu na ostatných. 

Vodnár (21. 1. – 20. 2.) - Toto obdobie vo 
Vodnárovi začína prebúdzať pudy a volanie 
prírody je čím ďalej jasnejšie. Zatúžite spoznať 
svoju spriaznenú dušu. Aj keď nie ste práve spo-
ločenský typ, nebojte sa vyraziť do spoločnosti. 

Ryby (21. 2. – 20. 3.) - Partner o vás môže 
mať starosti. Síce sú tieto obavy možno nepod-
ložené, svoju drahú polovičku by ste však nemali 
odbiť bez vysvetlenia. Keď sa porozprávate, všet-
ko sa rýchlo urovná. 

Horoskopy

V súdnom procese vykonáva vrahov ob-
hajca krížový výsluch patológa:
„Kým  ste  podpísali  úmrtný list,  skontrolo-
val ste pulz?“
„Nie.“
„Vypočuli ste si, či mu tlčie srdce?“
„Nie.“
„Vykonali ste skúšku dychu?“
„Nie.“
„Takže, keď  ste  podpísali  úmrtný list,  neboli ste  si 
istý, či je ten človek mŕtvy?“
„No,  poviem  to takto:  Mozog  toho  chla-
pa  som  mal  v  krabici  na stole.  Ale je mož-
né, že behá niekde vonku a venuje sa právu.“ 

Doktor, architekt a programátor diskutujú o tom, 
ktoré  povolanie je  staršie. Už  došli  na  samý  po-
čiatok,  k  Rajskej  záhrade a  doktor  hovorí: „Le-
kárska  profesia je  evidentne  najstaršia,  preto-
že  Eva  bola stvorená  z  Adamovho  rebra,  a  to 
bol ohromný chirurgický výkon.“
Architekt  zjavne  nesúhlasí: „Zoberte si  záhra-
du  samotnú.  Predtým  bol len  chaos  a  prázdno-
ta,  než  Boh  stvoril  onú  záhradu a  celý svet.  Tak-
že Boh musel byť architekt.“
Programátor,  ktorý  doteraz len  počú-
val,  sa  ozýva:  „To je pekné,  ale  odkiaľ  myslí-
te, že sa vzal ten chaos?!“ 

A  „kameňák“ na záver:

Včera som so svojimi kamarátkami vyrazila na 
večierok. Manželovi som povedala, že sa vrátim o 
polnoci.  „Sľubujem ti, miláčik, že sa nevrátim ani 
o minútu neskôr!" Vyhlásila som a vyrazila. Ale ve-
čierok bol fantastický. Drinky, tančeky, znovu drin-
ky a znova tančeky, ešte viac drinkov. Bolo to také 
skvelé, že som zabudla na čas. Keď som sa vrátila 
domov, boli tri hodiny v noci. Vchádzam do bytu, 
ako myška otváram dvere a vtom počujem tú pre-
kliatu kukučku v hodinách, ako kuká  trikrát!  Keď 
som si uvedomila, že manžel sa pri tom kukaní 
môže prebudiť, zakukal som sama ešte deväťkrát. 
Bola som na seba hrdá, že aj keď som opitá ako 
delo, dostala som taký dobrý nápad a podarilo 
sa mi vyhnúť nepríjemnosti s  manželom.  Rýchlo 
som si ľahla a zaspávala s myšlienkou na to, ako 
som inteligentná. Počas raňajok sa manžel opýtal, 
kedy som sa vrátila z večierku.  A tak hovorím, že 
presne o polnoci, ako som sľúbila.  Nič nehovoril 
a ani nevyzeral, že by mal nejaké pochybnosti. „To 
je skvelé, som zachránená," pomyslela som si 
a utrela pot z čela. „Vieš, musíme vymeniť tie naše 
kukučkové hodiny.“ Zbledla som a so strachom sa 
pokorne pýtam: „Áááno?  A prečo, miláčik?" A on 
na to: „Vieš, dnes v noci kukučka zakukal trikrát, 
potom neviem, ako to urobila - vykríkla Ó bože!, 
znovu zakukala štyrikrát, vyvracala sa v predsie-
ni, zakukala ešte trikrát a spadla so smiechom 
na  podlahu.  Kukla ešte raz, stúpila na mačku 
a prevrátila stolík v obývačke. Potom ma poslala 
do teplých krajín a zvalila sa vedľa mňa. Nakoniec 
zakukala naposledy a začala chrápať." 

Zasmejme sa

relax
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harska a Grécka lietadlom typu Boeing 737 s kapacitou 189 alebo 148 
miest. Let na trase Tel Aviv - Poprad - Tatry bude počas celej sezóny pre-
vádzkovaný talianskou leteckou spoločnosťou NEOS s lietadlami typu 
Boeing 737- 800 s kapacitou 186 cestujúcich, každý utorok do 30. augus-
ta.

	 Počas roka 2015 v Prešovskom kraji vstúpilo do manželstva 
4 839 párov, čo je najviac za posledných 10 rokov. V rámci okresov najviac 
sobášov na 1000 obyvateľov zaznamenal okres Stará Ľubovňa (7,3) a naj-
menej okres Medzilaborce (3,8). Priemerný vek ženícha i nevesty za desať 
rokov vzrástol približne o 2 roky. Ženísi mali v priemere 31 rokov a nevesty 
28 rokov. Najvyšší priemerný vek ženíchov aj neviest bol zaznamenaný 
v okrese Poprad (u ženíchov 33 rokov, u neviest 29,5), a naopak, najnižší 
v okrese Kežmarok (u ženíchov 28 rokov, u neviest 26 rokov).

	 Tak, ako každý rok Podtatranské múzeum v Poprade pripra-
vuje Letnú čitáreň. Najbližšie si návštevníci môžu vypočuť zaujímavú 
prednášku Archeológia zblízka 10. augusta o 20.00 h. Prednášať bude 
Matúš Hudák z Podtatranského múzea v Poprade. V stredu 24. augusta 
tiež o 20.00 h je na programe Z histórie Podtatranského múzea v Popra-
de s prednášajúcou Magdalénou Bekessovou, riaditeľkou Podtatranské-
ho múzea v Poprade.

	 V rámci EĽR-a sme v Kežmarku mali zriadenú historickú reštau-
ráciu U  čiernej panej kľučiarky. Jedálny lístok bol historicky ladený a  vy-
chádzal zo stredovekých jedál nášho mesta. Boli to predovšetkým hydina 
a bravčové kolienka, ktoré boli veľkou špecialitou. A nechýbali ani praclíky, 
typické pečivo Kežmarku. 

	 V piatok 26. augusta tak, ako každý rok, pripravuje hotel 
Hviezdoslav večer s  grilovaním a  country hudbou, ktorý má svojich 
priaznivcov. Mnohí sa ho zúčastňujú pravidelne. Hudba zo Spišskej No-
vej Vsi, ktorá sem chodieva, si vie nájsť cestu k poslucháčom.

	 Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v  Kežmarku, n. o., v júni 
ukončila štvorročné splácanie záväzkov voči svojim veriteľom. Od roku 
2013 do 2016 ich všetky splatila a v súčasnosti hospodári bez vytvárania 
ďalších dlhov. Pre nemocnicu išlo o veľmi náročné obdobie, keď musela 
z iba vlastných zdrojov zabezpečiť svoju štandardnú činnosť a neustále 
hľadať rozvojové programy s cieľom finančnej stability. Reštrukturalizácia 
je podľa dostupných informácií prvou v segmente poskytovateľov lôžkovej 
zdravotnej starostlivosti.

	 Colníci colného úradu Prešov vykonali koncom júna vo svo-
jom regióne kontrolnú akciu pod názvom „taxíky“, zameranú na dodr-
žiavanie zákona o  používaní elektronickej registračnej pokladnice zo 
strany taxislužieb. Colníci vykonali 6 kontrol, pričom nedodržiavanie 
zákona zistili až v piatich prípadoch. Za tieto porušenia udelili pokuty vo 
výške 1 650 €.

Dokončenie zo str. 6

V skratke

1. Projekt: „Obnova meš-
tianskeho domu č. 52 na ulici 
Hlavné námestie 52 v Kež-
marku s číslom ÚZPF 2658/1“

Na obnovu meštianskeho 
domu, v blízkosti radnice mesto 
získalo dotáciu 25  000 € z Minis-
terstva kultúry Slovenskej repub-
liky. Celkový rozpočet projektu je 
39 964,00 €. Z peňazí sa majú vy-
meniť okná, dvere, obnoviť fasáda 
a urobiť nová strecha.

 „Realizované s finančnou pod-
porou Ministerstva kultúry Slo-
venskej republiky“ 

2. Projekt: „Rozšírenie 
bezpečnostného kamerové-
ho systému v meste Kežma-
rok v oblasti prevencie kri-
minality“

Mesto získalo dotáciu 13 000 € 
z Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky na zakúpenie 5 kamier 
a  2 monitorov. Kamery využi-
je mestská polícia. Umiestnené 
budú v centre, na historickom cin-

toríne a  na sídliskách. Ukončenie 
projektu je naplánované do konca 
roka. Celkový rozpočet je vo výške 
22 041,00 €.

 „Projekt bol finančne podpo-
rený Ministerstvom vnútra Slo-
venskej republiky“ 

3. Projekt: „Zateplenie ob-
jektu Základnej školy a telo-
cvične ul. Dr. Fischera 2, Kež-
marok“

Z  celkového rozpočtu pro-
jektu na zateplenie budovy ZŠ 
Dr. Fischera vo výške 230 462,00 € 
mesto z Environmentálneho fon-
du získalo dotáciu 108 379,- €. Zá-
merom je zvyšovanie energetickej 
účinnosti a  šetrenie výdavkov na 
kúrenie. 

„Realizované s finančnou pod-
porou Environmentálneho fon-
du.“ 

Policajti vykonali v ponde-
lok 11. júla popoludní na úze-
mí Prešovského kraja kontrolu 
zameranú na dodržiavanie 
ustanovených alebo obmedze-
ných rýchlostí jazdy, dynamiku 
jazdy a správanie sa nemotoro-
vých účastníkov na cestách. Na 
akcii sa zúčastnilo 124 policaj-

tov z dopravnej, poriadkovej 
a železničnej polície. Pri kon-
trole zistili 225 priestupkov, 
z ktorých 199 vyriešili bloko-
vou pokutou, 20 previnilcov 
napomenuli a šesť priestupkov 
bude riešiť príslušný dopravný 
inšpektorát. 

 -red-

Predstavujeme
úspešné projekty

Dávali pokuty
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inzercia

N Á B Y T O K

DREVONA
R

DREVONA NÁBYTOK
MICHALSKÁ 73, KEŽMAROK

tel: 0918 605 347
e-mail: 47@drevona.sk

po-pia: 8:30-17:00, So: 8:00-12:00

PODPORUJEME SLOVENSKÉ VÝROBKY

rozmer lôžka 160x200
2-lôžko s rolovateľným roštom
REA NINA

149€

+421 949 487 177 kozmetikasimi@gmail.com@

Simona Brillová
Hlavné námestie 182/14

060 01 Kežmarok



ŠKOLA HROU
ZAHRAJTE SA A NAKÚPTE VŠETKO DO ŠKOLY 

S ÚSMEVOM NA TVÁRI.

WWW.FORUMPOPRAD.SK

Nezabudnite na:

peračník
ceruzky
strúhadlo
švihadlo
lepidlo v tube
športová obuv s bielou podrážkou

atramentové pero 
fľaša na pitie 
desiatový box
obaly na zošity
vrecúško na úbor

Školská taška a jej obsah:

Kompletný zoznam pomôcok a školských potrieb 
nájdete na našom webe:

PRIPRAVTE SA DO ŠKOLY U NÁS.

HERŇA FORUM 22.8 -  4.9. 
každý deň v čase 15:00 - 19:00
Vyskúšajte viac ako 70 spoločenských hier, 
ktoré rozvíjajú logické myslenie, pamäť 
a matematické schopnosti 
a vyhrajte zaujímavé ceny.




