
xxxxxxxxx

OVINY
EŽMAROK

Vydáva Mestské kultúrne stredisko
v Kežmarku

December

2016

11

Kultúrno-spoločenský
mesačník mesta

Nemocnica má
nového riaditeľa

Najkrajšie sviatky roka v Kežmarku

str. 5

Spolupráca
s Poľskom

str. 8

Nedajte
sa okradnúť

str. 17

viac na stranách 14 a 15



Kultúrno-spoločenský mesačník mestaKultúrno-spoločenský mesačník mesta

STIHL KEŽMAROK
Michalská 71

www.centrum-b.sk
0905 694 845

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

ŠKODA BEZ STAROSTÍ
Prenajmite si auto a jazdite bez starostí 

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Fabia: 3,4 – 4,8 l/100 km, 88 – 110 g/km. Ilustračné foto.

Užívajte si každý deň bezstarostné cestovanie s dlhodobým prenájmom auta ŠKODA Bez Starostí. Mesačne platíte stále rovnakú sumu,  
potom len tankujete a o všetko ostatné sa postaráme my. 
Hlavné výhody dlhodobého prenájmu
1.  Na začiatku nemusíte investovať veľkú sumu. Úspory si môžete užiť na svoje záľuby.
2. ŠKODA Bez Starostí v sebe zahŕňa:
 ›   prenájom vozidla s kompletným  

poistením

 
›   servisné úkony spojené s bežným  

opotrebením vozidla

 
› sezónne pneumatiky a ich prezutie
› garanciu Mobility Premium

3. Po skončení zmluvy môžete rovno presadnúť do nového auta.
www.skoda-auto.sk

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

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

Untitled-1381   1 21.9.2016   8:34:19

Chráňte svoj domov.
Cíťte sa bezpečne

už od

20 €

Viac sa dočítate
na 17. strane.
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Nastal ten čas

Vážení spoluobčania, milí Kežmarčania,
„a je tu čas Vianoc“... 

- čas radostného očaká-
vania, kresťanskej ná-
deje, ale aj hodnotenia 
končiaceho sa roka. Čas, 
keď sme pod vplyvom 
vianočnej atmosféry 
ľudskejší. Čas, keď si 
hlbšie uvedomujeme 

„cenu“ rodiny a  našich najbližších. Čas, keď 
jasnejšie dokážeme oddeliť podstatné od ne-
podstatného. Čas, keď vidíme aj to, čo v „behu“ 
každodenného života zostáva nepovšimnuté. 
Čas, keď sa nám naliehavejšie ozýva vlastné 
svedomie (to, ktoré nemožno oklamať). Čas re-
kapitulácie a poďakovania.

Pred komplexným hodnotením roka v  ja-
nuárovom čísle Novín Kežmarok mi dovoľte, 
prosím, aspoň zopár aktuálnych údajov zo ži-
vota mesta. Zaiste si pamätáte, že vo februári 
2016 sa Kežmarok stal miestom výjazdového 
zasadnutia vlády Slovenskej republiky. Mesto 
v  súčasnosti začína zužitkovávať pridelené 
vládne dotácie. V tomto roku sa nám podarilo 
po 46 rokoch vrátiť kópiu sochy Svetlonosky 
na pôvodné miesto ku Novému evanjelickému 
kostolu, kde stála od r. 1895. Podarilo sa nám 
presťahovať mestskú knižnicu do zrekonštru-
ovanej budovy na Hradnej ulici, na radnici 
vytvoriť dôstojné miesto prvého kontaktu, za-
tepliť základnú školu na Ulici Daniela Fischera, 
zrekonštruovať strechu a  vybaviť telocvičňu 
na základnej škole Nižná brána, ale aj vybu-
dovať prvú etapu cyklochodníka. Mimovládna 
nezisková organizácia na podporu ekonomic-
kých a sociálnych reforiem INEKO uvádza naše 
mesto v Prešovskom samosprávnom kraji na 
1. mieste, v celoslovenskom rebríčku na8. mies-
te. Verím, že pozitívne hodnotíte atraktívnejšie 
EĽRO i Kežmarské trhy, ako aj   hodnotné kul-
túrne podujatia mesta. Dlhodobo kritický stav 
kežmarskej nemocnice riešime v prospech oby-
vateľov mesta. Dôstojne sme oslávili 110. výro-
čie dovezenia telesných pozostatkov najzná-
mejšieho kežmarského hradného pána Imricha 
Tökölyho do Kežmarku. Obnovili sme tradíciu 
udeľovania cien osobnostiam, ktoré sa zaslú-
žili o  rozvoj mesta. Novým čestným občanom 
Kežmarku sa stal husľový virtuóz európskeho 
formátu Mikuláš Jelinek. 

Dovoľte mi, prosím, poďakovať sa všetkým 
tým, ktorí v tomto roku aktívne prispeli k zve-
ľaďovaniu nášho mesta, ako aj tým, ktorí akým-
koľvek spôsobom skvalitnili a spríjemnili život 
jeho občanom. „Z tej duše“ vám želám pokojné 
a požehnané vianočné sviatky a v novom roku 
dobré zdravie, radosť z  práce, osobnú i  rodin-
nú pohodu. V nadchádzajúcom roku sa budem 
tešiť na vašu aktívnu občiansku účasť na živote 
mesta. Ján Ferenčák

 Primátor mesta Kežmarok

Po správe o  plnení uznesení nasledoval 
návrh všeobecne záväzného nariadenia o po-
skytovaní dotácií z vlastných príjmov. Zmenu 
toho pôvodného si vyžiadalo zapracovanie 
ustanovení zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej 
zodpovednosti právnických osôb. Nasledo-
val dodatok č. 5 k  zásadám hospodárenia 
s majetkom mesta, ktorý upravuje podmien-
ky zverenia majetku do správy rozpočtovým 
a príspevkovým organizáciám mesta a úpra-
vy sadzieb za prenájom hokejbalového ihris-
ka v areáli školy Dr. D. Fischera 2. 

Program pokračoval návrhom na zmenu 
zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti 
Technické služby, s. r. o., Kežmarok. Ten zrušil 
obmedzenia podnikateľskej činnosti vo firme 
v rozsahu veľkoobchodu a maloobchodu na 
určené komodity a zrušil predmety podni-
kateľskej činnosti, ktorú spoločnosť nevyko-
náva. Konkrétne ide o plnenie a predaj sifó-
nových a šľahačkových bômb a  bombičiek, 
plnenie tlakových nádob na plyn a plnenie 
plynových zariadení. Poslanci odsúhlasili 
zmenu rozpočtu na r. 2016,  zmenili termín 
konania ďalšieho rokovania mestského za-
stupiteľstva, ktoré sa uskutoční 14. decembra 
o 10.00 h a kalendárny plán svojich zasadnutí 
na budúci rok. Potom sa venovali ukonče-
niu likvidácie organizácie Tatranský podnik 
MP štátny podnik Kežmarok, ktorá trvala od 
11. decembra 1992 do 30. septembra 2016. 

Výsledok hospodárenia predstavuje viac 
ako 9  400 € a  zostatok finančného majetku 
viac ako 60  500 €. Po rozdelení nepoužité-
ho zostatku ostalo mestu, ako zakladateľovi, 
52 919,67 €. Svojimi hlasmi poslanci v ďalšej 
časti rokovania rozhodli o prenájme športo-
vísk v ZŠ Dr. D. Fischera pre centrum voľného 
času, nájme bytu č. 31 na Weilburskej ulici 
a  o  opakovanom nájme bytov na uliciach 
Generála Štefánika a Lanškrounskej. Súhlasili 
tiež s návrhom na zriadenie vecného breme-
na spoločnosti G Systems Spiš.

V závere rokovania, ktoré kvôli Nemocni-
ci Dr. Vojtecha Alexandra, n. o. (tejto téme sa 
venujeme v osobitnom článku) trvalo sedem 
hodín, poslanci schválili žiadosť o poskytnu-
tie finančného príspevku na rezbárske sym-
pózium. -bel- 

Na programe aj prenájmy bytov

Na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa okrem 
nemocnice poslanci venovali aj ďalším dôležitým témam.

Neprehliadnite
Mesto Kežmarok upozorňuje, že ter-

mín úhrady druhej splátky dane z ne-
hnuteľnosti a miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady, ktorý bol stanovený na 31. 10. 
2016, uplynul. Správca dane je v prí-
pade nedodržania termínu splatnosti 
splátky povinný vyrubiť úrok z omeš-
kania za oneskorenú úhradu. 

Rekonštrukcia parku pred Zlatým bažantom sa už začala. Asfalt na celej ploche nahradí 
dlažba, zlikviduje sa chodník od autobusovej zastávky po svetelnú signalizáciu, rozšíri sa ze-
leň a vymenia sa prvky drobnej architektúry (lavičky a smetné koše). Celý park sa skompleti-
zuje a podľa plánu by mal byť ukončený do konca tohto roka. Text:-sedl- 

 foto: -bel-  
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 	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť ozna
muje, že v prípade porúch na verejnej vodovodnej  a kanalizačnej sieti 
bude počas vianočných sviatkov k dispozícii aj mimo pracovných dní 
od 7.00 do 22.00 h. Kontaktovať môžete Call centrum 0850 111 800.

	 Po druhýkrát sa 23. novembra uskutočnilo celoslovenské 
testovanie žiakov 5. ročníkov z  matematiky a  slovenského jazyka. 
V Kežmarku si svoje vedomosti preverilo približne 50 detí zo ZŠ Nižná 
brána, 81 zo ZŠ Daniela Fischera a 52 z Grundschule. Testovanie sa tý
kalo aj žiakov so špeciálnymi vzdelávacími poruchami.

	 Policajti rozdávali v Kežmarku reflexné prvky. Cieľom tejto 
aktivity bolo prispieť k bezpečnosti chodcov, ktorí  patria k najzraniteľ
nejším účastníkom cestnej premávky. Reflexné prvky sú veľmi dôležité 
práve v tomto ročnom období, kedy sa rýchlo stmieva a je často hmla.

	 Gabriela Kantorková je poverená dočasným zastupovaním 
riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku.

	 V novembri uplynulo 10 rokov, odvtedy, čo Stredná odbor
ná škola na Garbiarskej ulici vydala prvú učebnicu Romistky na Sloven
sku.  Ako prví na Slovensku začali vyučovať tento predmet. Všetci na 
Slovensku na učebnicu už len nadväzovali...

	 Podľa štatistík boli u chlapcov, ktorí sa narodili v roku 2016 
v našej nemocnici, najčastejšie používané mená Jakub, Ján a Samuel. 
Medzi nezvyčajnými boli zaznamenané chlapčenské mená Liam, Ge
rard, Nathaniel a Radwan. U dievčat dominujú mená Ema, Anna a Jas
mína. Nezvyčajné boli Kaila a Samanta.

	 V decembri si pripomenieme významné dni. Hneď prvého je 
Deň boja proti AIDS, 6. Deň svätého Mikuláša, patróna detí, desiateho 
je Deň ľudských práv, 18. Medzinárodný deň poštovej známky a filate
lie a 20. Medzinárodný deň ľudskej solidarity.

	 Jedenásteho novembra ste mohli priamo v  uliciach nášho 
mesta prispieť na známu zbierku Hodina deťom.

	 Od 1. decembra nájdete Kežmarskú informačnú agentúru 
v priestoroch novej mestskej knižnice.

	 Od  3. do  5. novembra sa v hoteli Satel v Poprade uskutočnil 
8. zjazd Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianskeho zdru
ženia nevidiacich a slabozrakých ľudí. Momentálne má viac ako 4 000 
členov. Zjazdu sa zúčastnil aj prezident SR Andrej Kiska. 

	 Vo štvrtok 17. novembra sa konalo spomienkové podujatie 
na Skalnatej chate. Stretli sa tam priaznivci lyžovania a tí, ktorí poznali 
lyžiarsku legendu Vlada Krajňáka,.

	 Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slo
venska pripravila štvrtý ročník fotografickej súťaže, v ktorej fotografi 
zachytili krásy a zaujímavosti Prešovského kraja. Víťazné a finálové fo
tografie uvidí verejnosť aj na putovnej výstave. Absolútnym víťazom 
a  držiteľom ocenenia Grand Prix sa stal Mariána Kurica s  fotografiou 
Starec a hora, ktorá vznikla pri Spišskej Belej. 

	 Spišský hrad zatvorí svoje brány 13. novembra a až do jari 

V skratke

Krásne popoludnie

Do Kežmarku zavítal britský veľvyslanec na Slovensku Andrew Garth. 
Ako konštatoval pri podpise do pamätnej knihy mesta, vrátil sa sem po 
šiestich mesiacoch. Veľvyslanca prijal primátor Ján Ferenčák.   -bel-

Takmer celá sála s kapaci-
tou  300 miest v  mestskom kul-
túrnom stredisku bola obsadená. 
Konalo sa tu Popoludnie úcty 
k starším, ktoré pripravili pre se-
niorov mesto Kežmarok a  mest-
ské kultúrne stredisko. Po prího-
vore primátora babky a  dedkov 
potešili svojim tancom deti z MŠ 

Severná a tanečníci z TŠC Tempo. 
Hosťom podujatia bol spevák 
Ľubo Virág, držiteľ piatich zlatých 
platní. Ten potešil prítomných 
nielen klasikou, tanečnou hud-
bou, evergreenmi, ale aj pesnič-
kami na želanie. Po programe na 
seniorov čakalo občerstvenie.

 Text a foto: -sedl-

 Pokračovanie na str. 6
 Barónke si môžete do 5. decembra pozrieť výstavu Portrétov Branislava 
Štefánika. Každý z nich má špecifickú atmosféru – jeden vás prinúti iba 
obdivovať krásu modelky, iný evokuje konkrétnu emóciu.  -bel- 
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Búrlivá diskusia
Zakladateľom neziskovej organizácie Ne-

mocnica Dr. Vojtecha Alexandra bolo v roku 
2004 mesto Kežmarok. Nehnuteľný majetok 
patrí mestu. Podľa predloženej zmluvy sa 
mala prenajať na dvadsať rokov „no-čke“. 
Nesúlad názorov medzi poslancami a  pri-
mátorom vznikol preto, lebo, ak by bol 
návrh prijatý, mesto by stratilo akýkoľvek 
dosah nad svojim majetkom. „Podpísaním 
predloženého štatútu by mesto prišlo o za-
stúpenie v  správnej rade, a  tým aj o  vplyv 
nad činnosťou a  smerovaním nemocnice,“ 
zdôraznil Ján Ferenčák. Návrh na zloženie 
budúcej rady zabezpečoval výlučné zastú-
penie pre spoločnosť PP Partnership, s. r. o., 
ktorej jediným vlastníkom je Tomáš Tvarů-
žek. „Mesto má záujem na rozvoji nemocnič-
ných služieb. Hájim verejný záujem občanov 
a  takýto nevýhodný návrh nikdy nepodpí-
šem,“ povedal primátor. Na zastupiteľstve 
sa ďalej rokovalo o dodatku k zakladateľskej 
listine nemocnice a následnej zmene štatú-
tu. Zámerom bolo prinavrátiť rozhodovacie 
právomoci mestu. Primátorov protinávrh 
nakoniec poslanci po vyše 5-hodinovej 

búrlivej diskusii schválili. Na tomto mies-
te je ešte potrebné pripomenúť, že do ne-
mocnice vstúpila spoločnosť PP Partnership 
začiatkom roka 2010. O  štyri roky neskôr 
kežmarskí poslanci podobný návrh prenáj-
mu nemocnice na dvadsať rokov neschválili. 
Podľa niektorých zdrojov totižto zariadenie 
do prenájmu od mesta mala nepriamo zo-
brať iná spoločnosť. Oslabovanie pozície 
mesta sa opakovalo každé dva roky - od 
roku 2010 zmenou pomerov členov strán.

Nové vedenie
V novej správnej rade je predsedom Milan 

Gacík a spomedzi seba zvolili ďalších dvoch 
členov mestskí poslanci – o nemocnici budú 
rozhodovať Jozef Matia a  Ladislav Jendrej-
čák. Ďalším členom je Ján Hencel. „Hovorí 
sa, že nemocnica prestáva objednávať, že 
dochádza k  elemininácii niektorých zdra-
votných činností. Nič také sa nedeje. Všetky 
procesy fungujú tak, ako sú naplánované,“ 
uviedol Milan Gacík a dodal, že personálne 
zmeny na vedúcich postoch fungovanie ne-
mocnice neovplyvnia. Novým riaditeľom sa 
stal Viktor Halíř, ktorý má za sebou viacero  

postov v zdravotníctve. Bol výkonným riadi-
teľom polikliniky v Bratislave, námestníkom 
pre styk s verejnosťou so zdravotnými pois-
ťovňami v nemocnici vo Zvolene, skúsenosti 
má s  neštátnym zdravotníckym sektorom 
a  so sociálnou sférou. „To dobré si zoberie-
me a pôjdeme ďalej,“ povedal riaditeľ, ktorý 
sa najprv zoznámil s personálom a všetkými 
oddeleniami v nemocnici. 

Dušou nemocnice je personál
Nemocnica má v súčasnosti 286 zamest-

nancov, z  toho je 35 lekárov, 165 zdravot-
ných sestier a pôrodných asistentiek a počet 
dopĺňa pomocný personál, administratívne 
a robotnícke profesie. „Zamestnancom a pa-
cientom je jedno, či je v nemocnici strategic-
ký partner A alebo B. Ide o to, aby mali za-
mestnanci vytvorené podmienky na prácu 
a aby za svoj výkon dostávali plat. Pacienti 
požadujú kvalitnú a  dostupnú zdravotnú 
starostlivosť,“ podotkla počas besedy v Kež-
marskej televízii Janka Bartková, poverená 
zastupovaním riaditeľa nemocnice. Na jej 
slová reagoval primátor, ktorý konštatoval: 
„Lekári a celý zdravotnícky personál sú du-
šou zariadenia. Ak  pacienti do nemocnice 
chodia, znamená to, že konkrétni odborníci 
robia svoju prácu dobre. Preto chce mesto 
vytvoriť také podmienky, aby mohla naša 
nemocnica poskytovať všetky potrebné 
služby.“  -bel-

Nemocnica má nového riaditeľa a správnu radu

V  uplynulých dňoch rezonovala takmer vo všetkých mé
diách téma kežmarskej nemocnice. Na rokovaní mestského 
zastupiteľstva totiž neprešiel nevýhodný poslanecký návrh 
o nájme a štatúte tejto zdravotníckej inštitúcie a následne 
bola odvolaná stará a schválená nová správna rada. Potom 
bol vymenovaný nový riaditeľ.

Projektanti skontrolovali koncom novembra skutkový stav zimného štadióna. Okrem iné-
ho sa zaujímali aj chladiace zariadenie.
 -bel-

Nemocničné čakárne.
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(s výnimkou vianočných a veľkonočných sviatkov) bude neprístupný. 
Novinkou tejto sezóny bolo spustenie mobilnej aplikácie Spišský hrad, 
ktorá je prístupná v piatich jazykoch a umožňuje návštevníkom indivi
duálne sa zoznámiť s dejinami i architektúrou hradu.

	 V  Klube dôchodcov sa 8. novembra stretli zamestnanci 
mestského úradu, ktorí majú záujem o svoje zdravie na prednáške Deň 
zdravej výživy.

	 V utorok 15. novembra sa v Tatranskej galérii v Poprade ko
nal workshop venovaný žiakom materských,  základných a stredných 
škôl. Súčasťou podujatia bolo aj premietanie časozberného filmu Kal
vária na Peknú vyhliadku približujúci najvyššie položenú krížovú ces
tu v Strednej Európe, ktorá vznikla s pomocou umelcov zo Slovenska 
a z Poľska.

	 Napriek tomu, že počas letnej sezóny bola v našich veľho
rách vyššia návštevnosť, úrazovosť sa znížila. Vo vysokohorskom pro
stredí zaznamenala Horská záchranná služba menej smrteľných úra
zov. Tento rok ich bolo jedenásť, vlani 23.  Prevládali ľahké a stredne 
ťažké úrazy, takže zásahy neboli náročné. Menej úrazov bolo v ľahkom 
teréne, zvýšil sa však počet úrazov v horolezeckom teréne.

	 Štrnásteho novembra sme boli svedkami neobyčajnej krá
sy na oblohe. Mali sme možnosť zažiť najväčší spln Mesiaca od roku 
1948. Najbližšie sa takáto možnosť naskytne až 25. novembra 2034.

	 Prehliadka zrakovo postihnutých literátov a recitátorov Dni 
Mateja Hrebendu sa konala od 11. do 13. novembra v Levoči.

	 Na cestách Prešovského kraja za 10  mesiacov tohto roka 
bolo zaevidovaných 1  683  dopravných nehôd, čo predstavuje opro
ti minulému roku nárast o  10 kolízií. Zomrelo pri nich 23  osôb, čo je 
o 12 nemej, ako vlani. Hmotné škody, ktoré vznikli pri nehodách, do
siahli  takmer 4 750 000 eur.

	 V  Poprade a  okolí sa 3. decembra uskutoční siedme kolo 
30. ročník celoštátnej dopravnovýchovnej súťaže s  názvom Rodičia 
jazdite opatrne!, tretie kolo seriálu Belianske bezpečné jazdy a  súťaž 
Nováčik – automobilová orientačná súťaž pre všetkých (je určená za
čínajúcim a  novým posádkam). Viac sa o  podujatí dočítate na www.
kezmarok.sk.

	 Tisícky  otázok mesačne riešia colníci na novovybudova
nom colnom call centre finančnej správy. Hoci je len päť mesiacov od 
jeho spustenia, stalo sa neoddeliteľnou časťou pomoci podnikateľom 
aj občanom. Colníci sú na telefonickej linke 048/431 72 22 (voľba č. 5) 
k dispozícií sedem dní v týždni, 24 hodín denne. 

	 Tretieho novembra bol Európsky deň rovnosti odmeňova
nia. Je to deň, keď ženy v Európe prestávajú byť platené za svoju prá
cu v dôsledku rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. V tejto oblasti je 
stále nerovnováha. Priemerná hodinová mzda žien je o 16,7 % nižšia 
v porovnaní s mužmi, takže ženy v podstate pracujú 16 % roka zadar
mo. Na Slovensku predstavuje rozdiel v odmeňovaní žien a mužov 19,8 
%. Aj napriek tomu, že viac žien ako mužov má vysokoškolské vzdela

 Pokračovanie na str. 26

V skratke
Pokračovanie zo str. 4

Druhý novembrový víkend sa v  priestoroch mestskej knižnice ozýval 
štebot i trilkovanie. Farební krásavci nepredvádzali iba svoje pierka, ale 
i zvučné hlásky na deviatej špeciálnej medzinárodnej Podtatranskej vý-
stave kanárikov, ktorá na prízemie zrekonštruovanej budovy prilákala 
desiatky zvedavcov.  -bel- 

V novembri sa prvýkrát postavili malí športovci na ľadovú plochu pod 
vedením Martina Klempu. Hokejové nádeje budú zatiaľ  trénovať na 
ľadovej ploche zimného štadióna v Levoči. Stále je možnosť zapojiť sa 
do tréningového procesu. Stačí len entuziazmus a odhodlanie nebáť sa 
postaviť na korčule.  -cvc-

Trafostanica v  parku pri hrade stála v  záplavovom pásme, a  preto sa 
búra. Všetky káblové napájania boli potupne preložené do novej tra-
fostanice a  do rozvádzačov. Len čo mesto vydalo stavebné povolenie, 
hneď na druhý deň začali pracovníci Východoslovenskej distribučnej s 
prácami. Stará trafostanica bola veľká budova, ktorá bránila prehľad-
nosti križovatky. Tá nová je oveľa menšia a výkonnejšia.

 Text a foto: -sedl-
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spravodajstvo

INEKO je mimovládna nezis-
ková organizácia, ktorej cieľom 
je zlepšiť informovanosť občanov 
o  vývoji slovenskej ekonomiky 
a  spoločnosti. Okrem hospodá-
renia samospráv a  VÚC sa orga-
nizácia zameriava napríklad aj na 
porovnávanie výsledkov žiakov 
jednotlivých škôl. Od roku 2012 
vyhodnocuje finančné zdravie 
miest, obcí a VÚC. 

	Finančné (ne) - problémy
 slovenských miest

Sumárnym kritériom na po-
rovnanie hospodárenia je finanč-
né zdravie, ktoré nahrádza 15 
ukazovateľov jedným číslom. Fi-
nančné zdravie hovorí tiež o tom, 
či „hospodárenie príslušnému 
mestu, obci alebo VÚC spôsobu-
je, alebo nespôsobuje problémy,“ 
uvádzajú v analýzach INEKO. 

Medzi najväčších dlžníkov za 
predchádzajúci rok patrí mesto 
Žilina (54,7 %), potom Brezno 
(52,8 %) a ďalej Lučenec (49,6 %). 
Hlavné mesto Slovenskej republi-
ky je na šiestej najvyššej priečke. 
Na druhej strane žiadne podlž-
nosti (0 %) ku koncu roka 2015 
mali mestá Ružomberok, Sereď, 
Dubnica nad Váhom, Hlohovec, 
Nové Mesto nad Váhom a  To-
poľčany. Minimálne zadlženie 
sme okrem Levíc (2,1 %) mali 
aj v Kežmarku (0,7 %). Porovna-
teľne veľká Stará Ľubovňa žila za 
posledný rok „na sekeru“ vo výške 
17,53 %.

	Mesto Kežmarok
 predbehlo aj susedný
 Poprad

Naše mesto sa v  hodnotení 
hospodárenia za rok 2015 vy-
šplhalo na vynikajúce 8. miesto 
spomedzi 138 slovenských miest. 
V Prešovskom samosprávnom 
kraji sme sa umiestnili na prvom 
mieste. Predbehlo dokonca aj 
Poprad (9. Miesto), Spišskú Starú 
Ves (32. Miesto), Spišskú Novú Ves 

(59. Miesto), Starú Ľubovňu (76.), 
Spišskú Belú (113.), aj Vysoké Tat-
ry (114.). K najhoršie hospodária-
cim mestám patrí Spišské Podhra-
die, Myjava a Gelnica.

V  nasledujúcom grafe porov-
návame celkové finančné zdra-
vie   okolitých miest za rok 2015. 

Maximálne možné skoré bolo 6 
bodov. Mesto Kežmarok dosiahlo 
5,5.

ČO JE FINANČNÉ ZDRAVIE
Finančné zdravie mesta, obce 

alebo VÚC vypovedá o tom, do 
akej miery je hospodárenie udr-
žateľné a či príslušnému mestu, 

obci alebo VÚC hospodárenie 
spôsobuje, alebo nespôsobuje 
problémy. Finančné zdravie je 
jedno číslo v intervale 0 (najhor-
šie) až 6 (najlepšie), nezávislé od 
roku, a počíta sa kombináciou 
piatich vybraných indikátorov fi-
nančnej stability: Celkového dlhu, 

Dlhovej služby, Záväzkov neuhra-
dených 60 a viac dní po lehote 
splatnosti, Okamžitej likvidity a 
Základnej bilancie (zdroj: INEKO)

	Dlh na jedného Kežmar-
čana je 5 €
Kežmarok si v  celkovom fi-

nančnom zdraví počína už nie-

koľko rokov veľmi dobre. Hos-
podárenie radnice je finančne 
stabilné od roku 2009. V roku 
2010 a 2015 dosiahla naša samo-
správa doterajšie najvyššie bodo-
vé ohodnotenie.

Pozitívom je, že celkový dlh 
na obyvateľa Kežmarku sa za rok 
2015 pohyboval vo výške 5 €, 
pričom celoslovenský priemer je 
119 €. 

	Po rokoch straty vykazu-
jeme zisk
Mesto hospodári výborne. 

Potvrdzuje to tiež fakt, že rad
nica v  predchádzajúcom roku 
vykázala zisk 278  tisíc, zatiaľ čo 
v 2014-tom bola v strate 796 - ti-
síc eur a strata roku 2013 dosiah-
la 1,763 miliónov eur.

Finančné zdravie závisí od vy-
užívania eurofondov, získavania 
externých zdrojov, od platobnej 
disciplíny, a  ďalších faktorov. 
Ako hospodária mestá v  tomto 
roku uverejní inštitút INEKO po 
spracovaní všetkých vstupných 
údajov pravdepodobne na jeseň 
budúceho roku. 

 Zdroj údajov: INEKO
 Zuzana Šlosárová

Kežmarok v topke najhospodárnejším miest na Slovensku

Projekt inštitútu INEKO s názvom „Monitoring hospodárenia miest, 
obcí a VÚC“ potvrdil, že Kežmarok hospodári výborne. Zo všetkých 
miest na Slovensku sme sa umiestnili na vynikajúcom 8. mieste, 
v Prešovskom kraji sme dokonca prví.

Celkové finančné zdravie okolitých miest

Kežmarok

2015
5,5

4,88
5,4

4,4 3,9

Priemer
samospráv SR

Poprad Stará Ľubovňa Spišská Belá

Jednou z  diskutovaných tém 
uplynulého roka bol prechod 
novín na mesačník. Ja osobne si 
myslím, že naše noviny sa nám 
dostali pod kožu, že nám dodá-
vali informácie, ktoré sme očaká-
vali a vždy sme sa tešili na nové 
vydanie v  našich schránkach. 
Noviny prešli počas posledného 
roka niekoľkými zmenami. Pod-
ľa môjho názoru sú dizajnovo 
krajšie, obsahujú najdôležitejšie 

informácie z diania v meste a dis-
tribúciou 5 600 výtlačkov do kaž-
dej domácnosti sa stali súčasťou 
života nás, Kežmarčanov. Okrem 
spravodajstva obsahujú pravi-
delné rubriky, ktoré sa celoročne 
venovali zaujímavým témam. Sú 
o rok staršie a skúsenejšie. Určite 
boli aj nenaplnené očakávania. 
Niektorým nevyhovuje zmena 
periodicity na mesačník. Iným 
postačujú dostupné informácie 

a ďalšie výdavky na noviny pova-
žujú za nepotrebné. 

Počas tohto roku sme ako 
poslanci stáli pred mnohými 
rozhodnutiami a v meste sa veľa 
urobilo. Určite je v meste čo zlep-
šovať, ako v živote každého z nás. 
Sme tu pre vás, sme tu preto, aby 
sme pomáhali. 

V  mene všetkých poslancov 
vám, milí, drahí Kežmarčania 
prajem naozaj požehnané a  mi-
lostiplné Vianoce 2016. V Novom 
roku 2017 vám želáme hlavne 
zdravie, pohodu a  lásku v kruhu 
vašich najdrahších. 

 E. Levická a poslanci
 MsZ Kežmarok 

Vianočný a novoročný odkaz

Vianoce, sviatky lásky, pokoja, mieru, pohody sú 
pred nami. Koniec roka klope na dvere. Áno, je 
čas hodnotenia, zamyslenia sa, či sme všetko vy
konali, čo sme si zaumienili na prahu roka 2016. 
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Združenie Euroregión Tatry so sídlom v  Kež
marku organizuje Slovenskopoľské hospodárske 
fórum, ktoré prispieva už pätnásť rokov k rozvoju 
hospodárskych vzťahov medzi Slovenskom a Poľ
skom. Záštitu nad XV. Fórom, ktoré sa uskutočnilo 
10. novembra v Poprade, prevzalo Veľvyslanectvo 
Poľskej republiky v  Bratislave a  Veľvyslanectvo 
Slovenskej republiky vo Varšave. 

Fórum bolo venované poľsko – slovenským 
obchodným vzťahom, finančným a  nefinančným 
programom pre malých a stredných podnikateľov. 
Okrem aktuálnych hospodárskych vzťahov bola po-
zornosť zameraná na otázky cestovného ruchu, do-
pravy, regionálny rozvoj cezhraničnej spolupráce, 
výmenu skúseností a upevnenie spolupráce miest 
a obcí v rámci Euroregiónu Tatry. S tým súvisí nad-
väzovanie spoločenských a pracovných kontaktov. 

Na seminári odznelo mnoho zaujímavých pred-
nášok. Prestávku v programe sme využili a položili 
pár otázok hosťom XV. Slovensko-poľského hospo-
dárskeho fóra.

Konzul Generálneho konzulátu SR v Krakove An-
drej Kromka nám odpovedal na otázku,

Ako konzulát podporuje
vzájomnú spoluprácu medzi
oboma krajinami?
„Generálny konzulát spolupracuje s  Eurore-

giónom Tatry čoho výsledkom je aj spolupráca pri 
organizovaní dnešného seminára. Úspechy Euro-
regiónu nás tešia tak ako cyklochodníky, ktorých 
cieľom je spojiť Tatry na poľskej aj slovenskej strane. 
Pomáhame pri získavaní kontaktov, keď Slováci po-

trebujú kontakt na samosprávu v Poľsku a opačne. 
Som rád, že na seminári zaznelo mnoho pozitívnych 
informácií, bolo otvorených veľa otázok, ktoré sme-
rujú k vzájomnej prosperite. 

Slovensko-poľská spolupráca sa prejavuje v rôz-
nych rovinách. Vieme, že Poľsko má 38 mil. obyva-
teľov, čo je obrovský priestor na rozvoj cestovného 
ruchu. V auguste bol primátor mesta Kežmarok Ján 
Ferenčák v Krakove, kde sme odprezentovali mesto 
Kežmarok.

Ako hodnotíte dnešné fórum?
Význam takýchto stretnutí je vo viacerých ob-

lastiach. Jednak sú tu zaujímaví ľudia z euroregió-
nu, samospráv, sú tu podnikatelia, je tu možnosť 
nadviazať kontakty, získať informácie. Myslím si, že 
ide hlavne o  prehlbovanie vzájomnej spolupráce, 
pretože Poľsko je našim bezprostredným susedom, 
blízkym mentálne, kultúrne aj jazykovo.

Primátor mesta J. Ferenčák na
adresu fóra povedal: 
Hospodárske fórum sa venuje rozvoju ekono-

miky a  spolupráce v  rámci obchodu. Čo je veľmi 
významné, Poľsko je pre nás nielen najväčším su-
sedom, ale aj najbližším. Rozumieme si, nie sú tam 
jazykové bariéry. Cieľom takéhoto fóra je ešte viac 
zblížiť hospodárskych partnerov. Treba sa učiť jeden 
od druhého. 

Momentálne je podaných niekoľko projektov, 
pretože programové obdobie sa len začalo a chce-
me rozvíjať aj vinnú cestu, zapojili sme sa do projek-
tu, čo bude tiež významná investícia. Máme niekoľ-

ko mikroprojektov, ako budovanie mikroštruktúry 
pri cyklochodníkoch, vydávanie vzájomných publi-
kácií a množstvo ďalších.

Tento seminár sa v  Poprade koná prvýkrát, aj 
keď je to 15. ročník. Máme 122 prihlásených a sála je 
plná. Predpokladám, že práve v kuloároch si nielen 
veľkopodnikatelia, ale aj tí drobní vymenia vizitky 
a  nájdu spoločný obchod. Odzneli tu zaujímavé 
prednášky na tému pôžičiek, vzájomnej právnej 
podpory, čo je pre podnikateľov veľmi významné, 
lebo vedia na koho sa obrátiť. 

Využili sme príležitosť a položili sme pár otázok 
Márii Vargovej, expertke z Politicko-ekonomického 
oddelenia Veľvyslanectva Poľskej republiky v Brati-
slave.

Ako vidíte obchodné vzťahy
medzi oboma krajinami?
Obchodné vzťahy medzi Slovenskom a Poľskom 

tradične okrem roku 2009 stúpajú. Obrat, čiže ex-
port a import spolu sa ročne pohybuje okolo 7 mld. 
eur, tento rok dosiahne možno až 8 mld. Cítiť prílev 
investícií v oboch krajinách. 

Styčné body sú v  priemyselnej výrobe, v služ-
bách a pri produktoch s vyššou pridanou hodnotou. 
Štvrtou najväčšou položkou, ktorá je výrazne zastú-
pená v  obchodnej výmene, sú poľnohospodárske 
a  potravinárske produkty. Tam je vidieť investície 
a zmeny technológií, ktoré nastali v Poľsku, kde sa 
celý priemysel modernizoval a  ďalej sa rozvíja aj 
vďaka fondom EÚ. Poľsko je veľká krajina a jej oby-
vatelia k nám radi cestujú. 

 Emília Sedláčiková

Spolupráca s najväčším a najbližším susedom

Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR vyhlásilo v apríli 2015 Výzvu na podanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt, ktorý je 
zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre 
subjekty územnej spolupráce na rok 2015. Združe-
nie Euroregión Tatry bolo úspešné a získalo v rámci 
spomínanej výzvy podporu pre projekt pod ná-
zvom Výstavba cyklistických komunikácií v Eurore-
gióne Tatry. V partnerstve so Zväzkom Euroregión 
Tatry, Európskym zoskupením územnej spolupráce 
Tatry, Prešovským samosprávnym krajom, mestami 
Kežmarok, Poprad, L. Mikuláš a  obcou Dlhá nad 
Oravou začalo Združenie Euroregión Tatry s realizá-
ciou projektu v novembri 2015. 

Cieľom projektu je vypracovanie projektových 
dokumentácií na katastrálnych územiach miest 

Kežmarok, Poprad, L. Mikuláš a  obce Dlhá nad 
Oravou nevyhnutných na výstavbu cyklistických 
komunikácií. V budúcnosti budú tieto dokumentá-
cie slúžiť na realizáciu strategického cezhraničného 
projektu Euroregiónu Tatry pod názvom Historic-
ko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier, ktorá zahŕ-
ňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežec-
kých, turistických a náučných trás s cieľom vytvoriť 
neprerušenú, bezpečnú a priaznivú regionálnu sieť 
cyklotrás. V  Kežmarku je plánom výstavby vybudo-
vanie obojsmerného cyklochodníka okolo historic-
kého centra mesta, ktoré zahŕňa stavebné úpravy 
miestnych komunikácií a  verejných priestranstiev, 
vrátane vodorovného a zvislého značenia s cieľom 
vytvoriť technické podmienky pre bezkolíznu do-
pravu v  historickom centre mesta a  priblížiť cen-

trum mesta cykloturistom. Navrhovaná cyklocesta 
umožní prepojenie na cyklocestu spájajúcu úsek 
Kežmarok – Huncovce a Kežmarok – Sp. Belá, kto-
rú mesto na svojom katastrálnom území plánuje 
realizovať v rámci 2. etapy Historicko-kultúrno-prí-
rodnej cesty okolo Tatier v  rámci výzvy Programu 
Interreg V – A  PL – SK 2014 – 2020. Je potrebné 
postupne pripravovať dokumentácie, aby bolo 
možné poprepájať jednotlivé úseky cyklochodní-
ka v  rámci jednotlivých regiónov. Celková výška 
rozpočtu projektu predstavuje 47 173,70 € (z toho 
spolufinancovanie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR 
SR vo výške 40 000,00 € a vlastné zdroje 7 173,70 €).

 Radoslava Krafčíková,
 poverená riadením kancelárie
 Združenia Euroregión Tatry
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Stredná odborná škola na Gar-
biarskej ulici spolu so Strednou 
odbornou Kušnierska brána už fi-
nancie „majú doma“. Kušnierska do-
stala-200 tisíc a Garbiarska 190-tisíc 
eur na svoje materiálne vybavenie. 

Modernizujú sa
SOŠ Kušnierskaj brána, ktorá 

sa špecializuje na potravinárstvo 
a poľnohospodárstvo, za tieto pro-
striedky kúpila špeciálny traktor aj 
s vybavením. 

SOŠ Garbiarska zameraná na 
remeslá a služby, pri ktorej by malo 

vzniknúť Regionálne centrum od-
borného vzdelávania, sa rozhodla 
vynaložiť financie pre viacero učeb-
ných odborov. Učia sa tu kozme-
tičky, kaderníčky, stolári, murári, 
krajčírky a  gastronomické odbory, 
pribudnú aj strojári a práve pre ten-
to odbor boli prostriedky využité 
pre potreby murárov, stolárov, ka-
derníčok a kozmetičiek. 

 Kúpili fasádne hliníkové a po-
jazdné lešenie, stĺpová vŕtačka, 
vibračná doska olepovačka a dráž-
kovací stroj s  príslušenstvom, pra-
covné stoly so zverákmi. Nový je 

aj omietací stroj, kombinované 
búracie kladivo, elektrická tlaková 
čistička... 

„Zriadili a  zariadili sme interak-
tívnu učebňu, dva kompletné koz-
metické sety, s  kompletným zaria-
dením pre kadernícke stanovištia,“ 
pochválila sa Sabolová.

Kozmetický „kombajn“
Najviac sa potešili kozmetic-

kému „kombajnu“, ktorý má 32 
funkcií. „Je to unikát v regióne. 
Aj široká verejnosť sa má na čo tešiť, 
napr. taká lymfodrenáž je úžasná 
vec zo  zdravotného aj estetického 

hľadiska. Zrýchľuje prietok lymfy, 
prečisťuje organizmus a aj sa z toho 
chudne,“ pousmiala sa Sabolová.

Konečne sa žiaci budú môcť učiť 
na lepšom vybavení, a budú môcť 
robiť viac objednávok pre verej-
nosť. Ako príspevková organizácia 
si musia na seba zarábať produk-
tívnymi prácami, a  tak žiaci vyrá-
bajú nábytky, stavajú domy, kladú 
dlažby, maľujú, obkladajú, robia 
inštalatérske práce práce, ponúkajú 
kozmetické, kadernícke a gastrono-
mické služby. Teraz, vďaka moder-
nému vybaveniu, budú tieto práce 
oveľa ľahšie. Emília Sedláčiková

Akčný plán naberá konkrétne obrysy

Vo februári sa v  Kežmarku konalo výjazdové 
zasadanie Vlády SR, na ktorom bol okrem iné
ho schválený akčný plán rozvoja okresu. Jeden 
z jeho bodov sa týkal aj rozvoja remesiel a stred
ného odborného školstva. Školy spadajúce pod 
Prešovský samosprávny kraj podľa plánu mali 
byť povzbudené finančnou injekciou, aby mohli 
zlepšiť materiálne vybavenie pre získavanie pro
fesionálnych zručností žiakov. 

Život plný výziev

Viera Štupáková učila počas letných 
prázdnin slovenčinu pre cudzincov na Letnej 
škole Studia Academica Slovaca pri Filozofic-
kej fakulte Univerzity Komenského v Bratisla-
ve. Osvedčila sa a  dostala ponuku pracovať 
v zahraničí. Tri roky učila slovenčinu na Uni-
verzite v Bukurešti a potom sa opäť vrátila do 
Kežmarku.

Lenže to už na Federálnom ministerstve 
zahraničného obchodu v Prahe vedeli, že je 
jazykovo zdatná a znovu ju vyslali do Buku-
rešti. Ako tlmočníčka pôsobila na Českoslo-
venskom veľvyslanectve v  zložitých revo-
lučných časoch na prelome 80. a  90. rokov. 
V Rumunsku v tom čase ľudia nemali čo jesť, 
nefungovala elektrina, nekúrilo sa.

Po návrate učila na jazykovej škole v  Po-
prade sa cítila sa tu výborne, ale keď sa v roku 
1993 začala tvoriť slovenská diplomacia, 
zatúžila vyskúšať niečo nové. Nastúpila na 

Diplomatický protokol Ministerstva zahra-
ničných vecí Slovenskej republiky a mala na 
starosti jazykové oddelenie. Na ministerstve 
bolo veľa práce, veď diplomacia sa ešte len 
tvorila, bolo treba vypracovať základné do-
kumenty, normy, pravidlá.

Odtiaľ sa rýchlo dostala na naše veľvysla-
nectvo do Paríža a  v  praxi si odskúšala, čo 
znamená reprezentovať štát. 

Rôzne funkcie na ministerstve vystriedal 
ročný pobyt na Veľvyslanectve Slovenskej 
republiky v  Bukurešti na poste zástupkyne 
veľvyslanca. Nasledovalo vymenovanie za 
veľvyslankyňu SR vo Fínsku. Vďaka výborným 
podmienkam na prácu a chuti pracovať sa jej 
v tejto vyspelej severskej krajine podarilo po-
zitívne zviditeľniť Slovensko.

Po návrate do Bratislavy dostala príleži-
tosť skĺbiť bohaté skúsenosti diplomata a pe-
dagóga. Stala sa riaditeľkou Diplomatickej 
akadémie Ministerstva zahraničných vecí SR.

Keď odišla do dôchodku, znovu sa vrátila 
do Kežmarku. V  súčasnosti je externou po-
radkyňou primátora mesta pre zahraničnú 
politiku a protokol.

Je držiteľkou vysokého štátneho vyzna-
menania Rytier čestnej légie, ktoré jej udelil 
prezident Francúzskej republiky. V  tomto 
roku pribudla aj cena mesta Kežmarok za 
jeho reprezentáciu doma aj v zahraničí.

 
 E. Sedláčiková

Spočiatku to vyzeralo ako život bežnej mladej dievčiny. Rodáč
ka z podtatranského mesta vyštudovala vysokú školu, vrátila sa 
do rodiska a začala učiť na gymnáziu jazyky. 

Viera Štupáková

Študenti odboru stolár skúšajú novú olepovačku.
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Zranená srnka 
Prvého októbra o 11.24 h bolo na t. č. 159 

oznámené, že na Ulici Michalská pod že-
lezničnou stanicou v parku (Skautský tábor) 
vbehla oznamovateľovi do objektu srnka, 
pričom mala otvorenú zlomeninu zadnej 
nohy. Hliadka preverila oznam a  skutoč-
nosť telefonicky konzultovala s predsedom 
a  s hospodárom poľovníckeho združenia 
v Kežmarku. Na miesto bol privolaný veteri-
nár, ktorý s pomocou hliadky aplikoval srnke 
dávku uspávacej látky. Srnku si prevzali čle-
novia poľovníckeho združenia. 

Parkovanie
pred garážou 
Desiateho októbra o  12.45 h nám zate-

lefonovali, že na Ulici Huncovská č. 9 má 
oznamovateľ pred svojou garážou zapar-
kované cudzie osobné motorové vozidlo. 
Hliadka po príchode na miesto zistila, že 
pred garážou parkuje vozidlo osoby, ktorej 
oznamovateľ momentálne prenajíma garáž. 
Podľa jej vyjadrenia majiteľ odpojil prívod 
elektrického prúdu do tejto garáže, a preto 
schválne zaparkoval vozidlo pred jeho ga-
ráž. Hliadka na mieste telefonicky vyriešila 
podnet oznamovateľa, a to tak, že priestup-
ca, ktorý zaparkoval vozidlo pred garážou, 
bol vyriešený v blokovom konaní. 

Poškodené dvere
Štrnásteho októbra o 15.30 h hliadka pre-

verovala oznam, podľa ktorého sa na Ulici 
Baštová, v  objekte oznamovateľa, mal na-
chádzať jeho otec, ktorý bol pod vplyvom 
alkoholu. Otec oznamovateľa mal verbálne 
napádať predavačku a tiež poškodil vchodo-
vé dvere do objektu, keď do nich hodil veľký 
kameň. Po príchode hliadky sa už podozrivá 
osoba na mieste nenachádzala. Predavačka 
však bola predbežne vypočúvaná a z miesta 
bola vyhotovená fotodokumentácia. Prípad 
je v štádiu riešenia. 

Agresívni Rómovia
Šestnásteho októbra o  15.31 h bolo na 

linku 159 oznámené, že na železničnej sta-
nici sa nachádza skupina Rómov, ktorá sa 
správa agresívne, verbálne útočí na okoloi-
dúcich a  rozhadzuje zvyšky jedla po stanici. 
Hliadka po príchode na miesto zistila totož-
nosť týchto osôb, ktoré po vyzvaní upratali 
neporiadok. Skupina Rómov bola vyriešená 
napomenutím a odoslaná z vestibulu stanice 
na prichádzajúci vlak. 

Poďakovanie MsP 
Devätnásteho októbra o 20.42 h sme pri-

jali telefonické poďakovanie od oznamova-
teľa, bytom v Kežmarku, Ulica Huncovská 13, 

ktoré sa týkalo jeho žiadosti o  odstránenie 
poruchy verejného osvetlenia, v okolí ich by-
tového domu. Požiadavku predostrel našej 
súčasti, ktorá ju promptne vyriešila a zabez-
pečila k jeho maximálnej spokojnosti. Týmto 
spôsobom chcel vyjadriť úprimné poďakova-
nie za uvedenú činnosť MsP Kežmarok.

Spadnutý konár 
Na linku 159 bolo 21. októbra  7.20 h 

oznámené, že na Ulici Krvavé pole 20 prav-
depodobne spadol väčší konár zo stromu, 
rovno pred garáž oznamovateľa, pričom mu 
momentálne tento strom bráni vo výjazde 
z garáže. Hliadka preverila oznam a zistila, že 
išlo o väčší konár o dĺžke 4 m a hrúbke 12 cm. 
Udalosť oznámila na dispečing technických 
služieb mesta, ktoré zabezpečili jeho odstrá-
nenie. 

Motorové vozidlo jazdiace
po cyklochodníku
Ďalší telefonický oznam sme prijali 25. 

októbra o  20.00 h o tom, že na sídlisku Juh 
po cyklistickom chodníku, jazdí dosť veľkou 
rýchlosťou vozidlo s  bratislavským evidenč-
ným číslom. Vyslaná hliadka vodiča zastavila 
a za tento priestupok bol vyriešený na mieste 
v blokovom konaní. 

 Spracoval: kpt. Jozef Bukovina 
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Partnerské mesto český Příbram

História
Najstaršia písomná zmienka 

o  meste pochádza z  roku 1216 
kedy ho kúpil pražský biskup On-
dřej. Počas panovania českého 
kráľa a  cisára Svätej ríše rímskej 
Karla IV. dal v  srdci svojho cir-
kevného panstva vtedajší majiteľ 
arcibiskup Arnošt z  Pardubíc po-
staviť na mieste pôvodného ka-
menného hradu jadro dnešného 
příbramského Zámečku – Ernesti-
na, kde sa v súčasnosti nachádza 
okrem iného aj obradná sieň, Mú-
zeum III. odboja spravované Kon-
federenciou politických väzňov, 
ktoré približuje verejnosti tragic-
ké obdobie českých dejín.

Súčasnosť
Dnes má Příbram skoro 35-tisíc 

obyvateľov a od Kežmarku ho delí 
610 kilometrov. Leží v  nadmor-
skej výške 502 m n. m. v Stredo-
českom kraji. Patrí k  historickým 
kráľovským baníckym mestám 
a rozkladá sa na úpätí Brd 60 km 
juhozápadne od Prahy. Má veľa 
kultúrnych pamiatok, z  ktorých 
najvýznamnejšie sú pôvodne 
gotický kostol sv. Jakuba, ktorý 
pochádza z 13. storočia. Národná 
kultúrna pamiatka Svatá Hora je 
známe európske mariánske pút-
nické miesto. Ide o  barokový ar-
chitektonický skvost, ktorý sa týči 
nad mestom vo výške 590 met-
rov viac než tristo rokov. Pýchou 
statohorského chrámu P. Marie 
je nádherný hlavný oltár celý zo 
striebra. To bolo údajne vyťažené 
v příbramských baniach. Ak sa vy-

beriete do tohto stredočeského 
mesta určite si pozrite aj radnicu 
z  roku 1890, kostol sv. Prokopa, 
kostol sv. Vojtecha a nevynechaj-
te ani Banícke múzeum.

Partnerstvo 
Dohoda o  partnerstve medzi 

Kežmarkom a  Príbramom bola 
podpísaná 15. novembra 1997 

a  odvtedy nechýbajú oficiálne 
návštevy pri rôznych význam-
ných podujatiach či spoločné 
projekty. Funguje tiež spolupráca 
medzi strednými škola, na kultúr-
nom poli participujú Galéria u an-
jela s  Galériou Františka Drkotila 
a športovci z oboch miest sa stre-
távajú vo vzájomných volejbalo-
vých zápasoch.     -bel-

Ďalším partnerským mestom Kežmarku je český 
Příbram, ktorý si tento rok pripomenul 800 ro
kov od svojej najstaršej písomnej zmienky.

Kostol sv. Jakuba. Foto: Oficiálna stránka mesta
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Decembrová snehová pokrývka poteší 
milovníkov zimných športov. Deti sa tešia 
na sánkovačku, guľovačku, korčuľovanie. 
Lyžiarske strediská dokončili prípravy na 
zimu, kontrolu vlekov, lanoviek a zasnežo-
vacích zariadení. Sľubujú bezpečné trate 
a lákavé služby za primerané (?) ceny.

Najkrajšie zimné spomienky mávame 
zvyčajne na vianočné a  silvestrovské po-
byty. A  tie sú plné zážitkov spojených so 
štedrosťou a veselou zábavou. Takmer vo 
všetkých domácnostiach sa objaví v tom-
to predvianočnom období „škrečkovský 
syndróm“ – nakupujeme, pečieme, hro-
madíme zásoby jedla a  nápojov. Napriek 
rôznym lákavým ponukám najzdravším 
a  najpotrebneším nápojom ostáva aj po-
čas Vianoc a na Silvestra obyčajná „voda “. 
Ak chcete svojim hosťom, rodine či priate-
ľom ponúknuť niečo výnimočné, ponúk-
nite im pohár minerálnej vody z prameňa, 
z ktorého ste pre nich, a len pre nich (!) boli 
vodu načerpať.

Vyberte sa po Ceste minerálnych pra-
meňov a navštívte niektoré z nich. Okrem 
príjemnej prechádzky v  zimnej prírode si 
naberiete vodu priamo zo zdroja. Dozviete 
sa niečo o ich objavení a okúsite blahodár-
ne účinky prírodenej minerálnej vody.

Pramene sú zreteľne označené, na-
chádzajú sa väčšinou pod prístreškami 
a prístup k nim je nenáročný. Na webovej 
stránke http://visitspis.sk/cesta-mineral-
nych-pramenov/ nájdete GPS súradnice:

1. Forbasy – prameň Ščava (30km)
2. Lacková - prameň Pod kalváriou (28 

km)
3. Vyšné Ružbachy – Prameń lásky a  za-

budnutia (25 km)
4. Litmanová – prameň sv. Jána Krstiteľa 

(42 km)

Dnešným decembrovým tipom na vý-
lety zavŕšime naše celoročné putovanie 
- Meštianske chodníčky. Možno vás nie-
ktoré tipy na výlety oslovili, niektoré ste si 
dokonca vyskúšali a iné odložili na budúci 
rok. Nuž, prajeme vám veľa pekných vý-
letov v kruhu rodiny a priateľov v novom 
roku 2017. 

 G. Bodnárová
 MsÚ, marketing
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December – Cesta minerálnych
prameňov

Meštianske chodníčky

Noviny uverejnili ročné platy predsta-
viteľov mesta: mešťanosta zarobil za rok 3 
600 korún, tajomník 1800 korún, architekt 
mesta 1 600 korún, ekonóm 1 800 korún 
atď. Členovia rady a pléna nedostali nič, 
funkciu „poslanca" považovali za čestnú. 
Pre porovnanie - ročné predplatné za týž-
denník Karpathen-Post bolo 8 korún. (Bez 
komentára autorky).

13. decembra 1906 vznikla odbočka 
Spolku uhorských invalidných a penziono-
vaných robotníkov. Stalo sa tak zásluhou 

Dr. Vojtecha Alexandra, kežmarského rodá-
ka a priekopníka röntgenológie v Uhorsku. 
(Zásluhy Dr. Alexandra o mesto stále cel-
kom nepoznáme. Škoda).

V decembri píše akoby otvorený list kež-
marský korčuliarsky spolok. Nemá žiadne 
klzisko, korčuľuje sa na rieke Poprad, na 
Ľubickom potoku a na nejakej bližšie neur-
čenej lúke. Keďže spolok existuje už takmer 
30 rokov, chce, aby sa postavilo klzisko na 
tzv. Fíplace a ku klzisku aj nejaký dom, kde 
by sa ľudia mohli prezliekať a prezúvať. 

(Fíplac je to miesto, kde je dnes nefunkčný 
zimný štadión).

Veľmi aktívny bol Katolícky čitateľský 
spolok. Nielen že mal čitáreň a iné miest-
nosti na schádzanie sa, ale pripravoval aj 
rôzne posedenia. Pri príležitosti Vianoc deti 
nacvičili v nemčine vianočnú hru.

(Inzerát: Mladý krčmár (kresťan) hľadá za 
účelom sobáša dievča alebo mladú bezdet-
nú vdovu. (Prvá zvláštnosť - kresťan a krč-
már a druhá, že chcel vdovu. Ktovie, koľké 
sa mu prihlásili). 

Čo sa stalo v Kežmarku v NOVEMBRI roku 1906
Z novín Karpathen-Post komentuje Nora Baráthová

Zdroj: www.visitspis.sk
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Asociácia združuje 500 členov 
z 18 krajín a raz ročne vyhodnocu-
je najlepších v desiatich kategóri-
ách. Kežmarský hotel Hviezdoslav 
od svojho založenia patrí medzi 
historické hotely, a teda sa mohol 
do súťaže zapojiť. Ocenenie získa-
vajú hotely na základe hlasov hos-
tí, ktorí v hoteli bývali, chodia doň 
a poznajú ho. 

„Získali sme najviac hlasov zo 
všetkých v  rámci tejto kategórie. 
To si veľmi vážime, lebo to je naj-
cennejšie ocenenie, ktoré môže 
hotel dosiahnuť. Dobre sme re-
prezentovali a  dobre zabodovali 
aj hostia, hlasov sme mali veľmi 
veľa,“ povedala nám riaditeľka ho-

tela S. Holopová. 
„Ocenenia sú dobrou vizitkou 

ľudí, ktorí v tomto odvetví pracu-
jú. Veľmi sme sa tešili. Už keď sme 
cestovali do Grécka sme vedeli, že 
dostaneme ocenenie, len sme ne-
vedeli aké. O to väčšiu radosť sme 
mali za 1. miesta. Súperili sme s 
jedným gréckym hotelom. Gréci, 
ako usporiadateľská krajina, veľ-
mi chceli toto ocenenie získať, ale 
mali o 30 hlasov menej,“ pokračo-
vala Holopová. 

O históriu je potrebné sa starať 
a historické hotely sú jej súčas-
ťou, lebo sú v zrekonštruovaných 
historických pamiatkach, ktoré 
majú špecifické požiadavky. Hotel 

Hviezdoslav dnes sídli v  4 býva-
lých meštianskych domoch, z kto-
rých každý má silný príbeh. „Mož-
no sa o  rok prihlásime do súťaže 
práve v sekcii Hotel z najsilnejším 
príbehom,“ prezradila zo svojich 
plánov riaditeľka.

Hotel Hviezdoslav dostal ďal-
šie významné ocenenie 29. ok-
tóbra v  hlavnom meste Kataru 
v Dohe. Tu Slovensko reprezento-
val Hviezdoslav a historický hotel 
Elizabeth z Trenčína a obidva v no-
minácii uspeli. Trenčín získal oce-

nenie Regionálny víťaz v kategórii 
romantické hotely a Hviezdoslav 
získal spomedzi nominovaných 
523 hotelov ocenenie Národný 
víťaz luxusných boutique hotelov 
krajiny. Táto súťaž má názov Sve-
tové luxusné hotely a vyhodnocu-
je sa na základe názorov klientov, 
ktorí hotel navštívili. 

Hotel Hviezdoslav má po tom-
to ocenení právo používať názov 
Luxusný boutique hotel. Boutique 
hotely sa od ostatných odlišujú 
architektúrou, dizajnom. Patria 
sem hotely art a hotely historické. 
Zvyčajne to nie sú veľké, ale musí 
v  nich byť niečo, čo hostí upúta, 
zaujme. V  našom prípade sú to 
historické budovy, ktoré sa ma-
jitelia snažili zrekonštruovať do 
takej podoby akú mali kedysi, a to 
aj interiéry aj exteriéry. Vynikajú 
atmosférou založenou na osob-
nom prístupe k hosťovi a poskyto-
vaním kvalitných služieb. 

„Myslím si, že je to veľký 
úspech uspieť v  kategórii, kde je 
nominovaných vyše 500 hotelov 
a sme radi, že sa nami vôbec nie-
kto zaoberal, takým malým hotelí-
kom v malom mestečku. Niekedy 
ani Slováci nevedie, kde Kežma-
rok vlastne je. Obidve ocenenia, či 
európske, či toto svetové je veľmi 
dobrou prezentáciou nielen hote-
la, ale aj mesta Kežmarok, regió-
nu, Slovenska, ako aj slovenského 
hotelierstva. Je to odmena za dri-
nu všetkého personálu,“ povedala 
nám riaditeľka hotela Sylvia Holo-
pová.

 Text a foto: -sedl-

Riaditeľka hotela Hviezdoslav Sylvia Holopová s ocenením v ruke.

Pocta slovenským hotelierom

Slovensko zažilo veľký úspech 23. októbra 
v gréckom Santorini. To bol deň, kedy Asoci-
ácia historických hotelov Európy oceňovala 
najlepších. Zo Slovenska sa na krásnom pr-
vom mieste v kategórii Najpohostinnejší ho-
tel Európy na rok 2017 z 50 nominovaných 
umiestnil kežmarsky hotel Hviezdoslav. 
V iných kategóriách ďalších päť slovenských 
historických hotelov získalo iné ocenenia.

Národné osvetové centrum 
v  Bratislave z  poverenia Minis
terstva kultúry SR v spolupráci so 
Slovenskou národnou knižnicou, 
Slovenským národným archí
vom, Slovenským národným mú
zeom a  Združením miest a  obcí 
Slovenska vyhlásili 9. ročník súťa
že Slovenská kronika 2016.

Vyhlásenie výsledkov sa kona-
lo 16. novembra v  zasadačke Slo-

venskej národnej knižnice. Tomáš 
Hromádka, kronikár mestskej časti 
v  Prahe, informoval o  Kronikách 
a kronikároch v 21. storočí. Z vlast-
ných skúseností hovoril o slastiach 
i  strastiach pri písaní obecnej 
kroniky. Vyše 80 prítomných ne-
trpezlivo čakalo na vyhodnotenie 
súťaže o  najkrajšiu kroniku a  mo-
nografiu Slovenska. Do súťaže 
bolo prihlásených vyše 40 kroník 
a 120 monografií, ktoré podľa po-
roty, každým rokom stúpajú na 
odbornej i grafickej kvalite, čo po-
riadne sťažilo výber. 

Mesto Kežmarok prihlásilo 
do súťaže monografiu 500 rokov 
športu kežmarského od zosta-
vovateľky a  autorky Zuzany Kol-
lárovej a Márie Jančekovej, ktorú 
vydavateľsky, no hlavne graficky 
zastrešil Jaroslav Šleboda vo svo-

jom vydavateľstve JADRO. Or-
ganizačne pomáhala pri vydaní 
knihy aj pracovníčka mestského 
úradu Gabriela Bodnárová. Táto 
monografia získala Hlavnú cenu 
v  kategórii vedecká alebo vedec-
ko-popularizačná monografia. 
Cenu za mesto prevzal prednosta 
mestského úradu Karol Gurka.

Ďakujeme organizátorom za 
mimoriadne vydarené podujatie 
organizované každý druhý rok, 
ktoré sa stáva čoraz populárnej-
ším. Odborníci, ktorí zastupujú or-
ganizátorov, sa svojou precíznou 
a  erudovanou prácou pričinili 
o kvalitatívny posun v oblasti písa-
nia kroník a vydávania monografií. 
Táto oblasť tvorby patrí medzi špe-
cifické a v dobrom nám ju závidia 
milovníci regionálnej histórie v ce-
lej Európe.  Z. Kollárová

Slovenská kronika 2016

Zľava: Z. Kollárová   a  M. Jan-
čeková – autorky monografie.
 Autor foto: -gr-
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Vlastne, stála pri zrode tejto 
myšlienky. Vtedy bola učiteľkou 
odborných predmetov na Strednej 
odbornej škole na Garbiarskej uli-
ci v Kežmarku. Keď pred deviatimi 
rokmi prišla riaditeľka so skvelým 
nápadom, bola ako skúsený darca 

poradcom a pomocníkom.
Myšlienka darovať krv hlodala 

v  mladom dievčati už dlho pred 
osemnástkou, čo je spodná hranica 
veku stanovená pre darcu. Tá pravá 
chvíľa prišla až neskôr, keď praco-
vala v bývalom Tatranskom podni-

ku. Vtedy sa robili hromadné 
odbery, autobus  odviezol 
darcov do Popradu a  neskôr 
späť. V podniku sa sformova-
la skupinka dobrosrdečných 
ľudí, ktorí každé štyri mesiace 
merali cestu do transfúznej 
stanice. Skvelá partia a  ešte 
lepší pocit z  toho, že možno 
niekomu zachránili život, boli 
hnacím motorom. Odber 
striedal odber a  pomaly sa 
nahromadili, prišli medaily. 
Dnes je držiteľkou zlatej Jan-
ského plakety a nemieni pre-
stať ani do budúcna.

K  darcovstvu priviedla 
stovky nových darcov, žiakov 
škôl, ale aj rodinných prís-
lušníkov. Syn a dcéra sa stali 
pravidelnými návštevníkmi, 

dcéra za 10 odberov je už držiteľ-
kou bronzovej Janského plakety. 
Darcovstvo krvi má zrejme v  tejto 
rodine hlboké korene.

Vo voľnom čase sa Magdaléna 
Sopková venuje mnohým koníč-
kom. Je vášnivou vysokohorskou 
turistkou, nedávno napísala knihu 
pre deti. Ešte chýbajú vhodné ilu-
strácie a môže ísť do tlače. Podarilo 
sa nám zabezpečiť jednu básničku 
práve s  tematikou darcovstva pre 
najmenšieho čitateľa a  s  radosťou 
vám ju prinášame na stránkach 
našich novín. Z  literárnej činnosti 
môžeme ešte spomenúť písanie 
blogov s tematikou turistika, fyzika, 
počítače, informatika. 

Bola prvou zo žiačok v  istom 
veku, ktorá začala navštevovať hu-
dobnú školu. Paradoxne ju do nej 
prihlásili deti, ktoré kedysi sama 
prihlasovala na štúdium hudby. 
Momentálne je žiačkou hudobnej 
školy, kde sa už šiesty rok učí hrať 
na klavír, navyše si dopĺňa pedago-
gické vzdelanie v  novom odbore. 
Po malej prestávke sa opäť vrátila 

do školstva, tak dbá o svoj odborný 
rast. Emília Sedláčiková

Stredná odborná škola 
Garbiarska v  spolupráci s  Ná
rodnou transfúznou službou 
SR pripravili vo štvrtok 27. ok
tóbra už deviaty ročník akcie 
Kvapka ľudskosti. 

„Teší ma, že sa týchto odbe-
rov zúčastňuje z roka na rok viac 
dobrovoľníkov. Ide nám o  to, 
aby sme vštepili nielen našim 
žiakom, ale ľuďom všeobecne 
potrebu pomáhať si navzájom, 
úctu človeka k človeku a lásku,“ 
povedala v  úvode riaditeľka 
školy, autorka myšlienky robiť 
takéto odbery Marta Sabolová.

„Skoro všetko na tomto sve-
te vieme nahradiť, len ľudskú 
krv doteraz nič plnohodnotne 

nenahradilo. Táto akcia nie je 
o rekordoch, čo stále zdôrazňu-
jem, aj keď sa našej škole v tre-
ťom ročníku Kvapky ľudskosti 
podarilo urobiť celoslovenský 
rekord v  odbere krvi v  jeden 
deň na jednom mieste. Pokiaľ 
viem, doteraz nebol prekona-
ný. Vtedy krv darovalo 137 dar-
cov,“ pokračovala Sabolová.

V tomto roku sa na odber 
prihlásilo 97 dobrovoľníkov. Po 
vyšetrení pred odberom však 
siedmi napokon krv darovať 
nemohli, takže celkový počet 
predstavuje 90 odberov. Všet-
kým ešte raz z úprimného srdca 
ďakujeme.

 -sedl-

Vďaka za ľudskosť

Kvapka krvi. 

Zlatá darkyňa

Stretnúť človeka, z ktorého dobro priam sála, je veľká vzácnosť. Po
chopenie, tolerancia, múdrosť a  priateľskosť, to môžete čítať z  očí 
Magdalény Sopkovej. Prvýkrát sme sa stretli 27. októbra na Kvapke 
ľudskosti, kde darovala už 36. raz najvzácnejšiu tekutinu. Zajko Majko

Náš zajko, čo má tri fúzky,
vybehol ráno z transfúzky...

Dnes bol opäť ako prvý
darovať pár kvapiek krvi!

Veľmi rád pomáha chorým,
či tým, ktorých niečo bolí...

Každý ho chce za brata –
veď má srdce zo zlata!

Nakŕmi maličkú vranku,
krtkovi pofúka ranwku.

Chudobnému dá dve mince,
smutnému pohladí líce...

Majko je vždy naporúdzi –
či si náš, a či si cudzí.

On je prosto iný „úkaz“,
vlastní vodičský preukaz!

Má kurz prvej pomoci,
preto je vždy – aj v noci
ochotný do auta skočiť,

stačí „stodvanásť“ vytočiť...

Rád je, keď sú všetci zdraví –
vtedy je veselý, hravý...
Do garáže zaparkuje,

benzínu kus pošanuje. Magdaléna Sopková hory skrátka miluje.
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Na sklonku roka sme oslovili známych spoluobčanov a položili im otázku: 
Čo sa vám páči a čo nepáči na Novinách Kežmarok?

Jaroslav Šleboda – JADRO
Niekto by si mož-

no prial, aby Kež-
marské noviny boli 
nositeľom zábavy. 
Podľa môjho názoru 
majú nielen informo-
vať, ale zároveň za-
znamenávať dianie 
v meste pre ďalekú 

budúcnosť. História, ktorá ku Kežmarku jed-
noducho patrí, bola zapisovaná v kronikách 
a neskôr v novinách. Verím, že informácie, 
ktoré dnes nemajú lesk pompéznosti, budú 
mať pre budúcnosť veľkú cenu. Kežmarské 
noviny vnímam ako zrkadlo nastavené nám 
samým. Ak sa nám odraz nepozdáva, mali 
by sme spraviť pre naše mesto viac, a tak 
poskytneme i novinárom ďalšie témy na pí-
sanie. Som rád, že dostávam mestské noviny 
zadarmo až do schránky. Veľkolepé titulky a 
diskutabilný obsah by som ponechal bulvá-
ru.

Miroslav Perignáth
Noviny Kežmarok 

majú v súčasnosti ši-
roký záber, preto si 
myslím, že každý v 
nich nájde to „svoje“. 
Zaoberajú sa predo-
všetkým udalosťami v 
meste Kežmarok, ale 

sú prepojené aj s celospoločenským dianím. 
Je zachovaný priestor pre prispievateľov, zau-
jímavé sú aj miniankety s verejnosťou. Určitým 
problémom podľa osobnej komunikácie zatiaľ 
zostáva praktická nedostupnosť pre ľudí, ktorí 
nie sú Kežmarčanmi a dlhý časový interval vy-
chádzania v súvislosti s aktualitami.

Nora Baráthová
Ak porovnáme 

vzhľad mesačníka Kež-
marok kedysi a  dnes, 
samozrejme, súčasný je 
oveľa krajší – farebná 

obálka atď. Je zadarmo, mal by sa dostať do 
každej domácnosti. Čo je v  mesačníku plus – 
zaujímavosti nájdeme aj na internete (všetka 
česť redaktorkám, ktoré nepoznajú, čo je to 
8,5-hodinový pracovný čas a sviatok). Tak isto 
sa mi páči rubrika v skratke. Obsahovo je dob-
rý – len všetko má mesačné meškanie. A to je 
na škodu.

Dejvo Mikša
Asi vás nepoteším, 

ale Noviny Kežmarok 
nečítam. Pri mojich 
rôznorodých aktivi-
tách mi na čítanie 
tlače neostáva žia-
den čas. Požiadavkou 
na napísanie recenzie ste mi dali podnet a 
prelistoval som si posledné číslo. Najskôr ma 
upútala farebná grafika a moderný dizajn. 
Rozsahovo sú noviny dobré obsiahnuté, sú tu 
zachytené tie najdôležitejšie podujatia v da-
nom mesiaci. Ako dlhoročnému športovcovi 
mi tu chýba viac pozvánok na športové podu-
jatia. Nevýhodou podľa môjho názoru je, že 
noviny vychádzajú raz za mesiac, pretože nie-
ktoré informácie sú aj 3 týždne staré. Mesačník 
vyzerá dobre a mesto sa prezentuje na úrovni. 
To sa mi páči.  -red-

Noviny sú nastavené zrkadlo

Zvony a zvončeky patria k symbolom najkraj
ších sviatkov v roku. Campana maxima – najväčší 
zvon z renesančnej zvonice pri Bazilike sv. Kríža 
by mal po oprave v Nemecku prvýkrát zahlaholiť 
práve na Vianoce. 

„Keď hovoríme o  zvone, tak hovoríme predo-
všetkým o  zvuku. Zvuk je jedným z  dorozumie-
vacích prostriedkov a  hlas zvonu prijala cirkev 
do svojho náboženského života. V tomto prípade 
teda nejde len o profánnu, ale najmä o sakrálnu 
záležitosť,“ vysvetlil dekan farnosti Jakub Grich. 
Podľa neho zvon nie je len cenná materiálna vec, 
v ktorom sa snúbi umelecká a historická hodnota, 
ale je to božia vec. Je to nástroj, ktorý zvoláva a vy-
meriava čas na venovanie sa Bohu – na modlitbu, 
na bohoslužbu, liturgiu, na určité významné uda-
losti – radostné i boľavé a zvony bijú aj na poplach. 
„Keď zazvoní zvon ľudia sa pýtajú, čo sa deje,“ 
zamyslel sa dekan a  pokračoval: „Zvon napríklad 
zvolával na pohreb a  myslelo sa tým, modlite sa 
za zosnulého. Ľudia to tak brali, že zvon vyjadroval 
pocity ľudí, keď mal človek smútok, bolesť – ho-
vorili zvon smutne zvoní. Keď sa zase zvonilo na 
sviatky, napríklad na Vianoce či Veľkú noc – ľudia to 
cítili. Tešili sa vtedy tvrdili, že zvon radostne zvoní.“ 

Zvon majú všetci kresťania, a to od 4. až 5. sto-

ročia, kedy jeden kňaz v  Talian-
sku začal používať malé zvonče-
ky ako znamenie pri sv. omšiach. 
Potom sa začali liať veľké zvony 
a  dávali sa do veží kostolov, alebo 
zvlášť na kampanely (zvonice), ako to máme v Kež-
marku. Osud zvonov bol aj tragický. Napríklad 
počas 2. svetovej vojny boli rekvirované a  liali sa 
z nich guľky a delá. „Bola to výstraha pre ľudí. Zvuk 
zvonov bol spojený s vierou v Boha, znamenal ná-
dej a pokoj a zrazu sa z nich stalo niečo, čo zabíjalo 
a ničilo,“ podotkol Jakub Grich a dodal: „Máme tu 
3 zvony, jeden opravený gotický 500-storočný a 2 
menšie, ktoré boli uliate a požehnané v roku1983. 
Aj tie sme trochu rekonštruovali a dali k nim dreve-
né nosníky. Starý zvon sme po oprave priviezli, vy-
tiahli do zvonice, ale je zatiaľ položený na podlahe, 
pretože nás čaká ešte veľa práce. Máme pre neho 
pripravený nosník. Ide o masív dreva, ktorý váži asi 
250 kg, možno aj viac. Drevo musí byť umelecky 
spracované podľa starého nosníka, aby sa zacho-
valo to staré, čo tam bolo – teda aj kovanie a že-
lezo. Potom potrebujeme vyladiť srdce a  všetko 
urobiť tak, aby zvuk bol čo najkrajší – aby to hlaho-
lilo, aby to bolo lahodné. Dúfam, že na Vianoce už 
bude zvoniť.“  -bel-

Opravený zvon by
mal hlaholiť na Vianoce

Centrum voľného času pripravilo 
počas vianočných prázdnin bohatý 
program. V  stredu 28. decembra bude 
X-boxový turnaj, 29. 12. tvorivé dielne 
(výtvory z  papiera a  odpadového ma-
teriálu), 30. 12. dopoludňajší Silvester 
v  CVČ (zábavné súťaže), 2. januára sta-
vanie snehových príšer, 3. 1. výlet na 
Hrebienok do ľadového dómu, 4. 1. ho-
kejový turnaj v areáli centra a 5. januára 
príde na rad turistická vychádzka do 
okolia spojená so sánkovaním. Začiatok 
aktivít bude vždy o 9.00 h.

Na jednotlivé podujatia je potreb-
né sa  nahlásiť do 16. decembra v  cen-
tre voľného času. Jednotlivé aktivity sa 
budú konať len v prípade dostatočného 
záujmu (minimálne 10 detí), priaznivé-
ho počasia a poveternostných podmie-
nok. Viac informácií získate na http://
www.cvc-kezmarok.sk/aktuality alebo 
na https://www.facebook.com/Cewn-
trumVolneho CasuKezmarok/. 

Vianočný
program pre deti

14
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Zvyky obyvateľov spišských miest 
a dedín vrcholili v decembri - poľno-
hospodárske i iné práce boli skonče-
né, a tak sa viac dalo venovať spolo-
čenskému životu.

Na Štedrý večer sa tešili hlavne 
dievčatá. Pri zvonení na polnočnú 
utekali do drevárne, brali naslepo ná-
ruč dreva. Ak bol počet polienok pár-
ny, do roka sa mali vydať, ak nepárny, 
s výdajom museli čakať. Tak isto sa 
dával pozor na štekot psov a grúle-
nie prasiat - z ktorej strany ich bolo 
počuť, tým smerom sa mali dievčatá 
vydať. Určitým rituálom bola šted-
rovečerná hostina, ktorá musela 
obsahovať sedmoro jedál - kapusto-
vú polievku, ryby, makové rezance, 
varený hrach, varené slivky, jabĺčka 
a orechy. Na Štedrý večer o polnoci 

mali bohoslužby len katolíci. (V  sú-
časnosti večer majú aj evanjelici). 
O polnoci šli obecní pastieri cez mestá 
i obce, plieskali bičmi, trúbili a spie-
vali koledy. Našli sa však aj takí, ktorí  
polnoci nešli do kostola, ale s „proti-
bosorčími“ pomôckami - posvätenou 
kriedou, ostružlinami, konárikmi - sa 
vybrali na krížne cesty a  pozerali, či 
uvidia bosorky. Strigy mohol vidieť aj 
ten, kto si pri zhotovovaní stolčeka od 
Lucie po Štedrý večer nechal ostruž-
liny, tie na krížnych cestách zapálil 
a k jeho ohňu sa prišli strigy zohrie-
vať. Domy i maštale boli starostlivo 
uzavreté, pred dvere domáci posta-
vili metlu alebo na dvere posvätenou 
kriedou nakreslili jedným ťahom 
pentagram. Podľa Štedrého veče-
ra sa predpovedalo počasie. Ak bol 

temný, rok mal byť neúrodný. Jasný 
večer veštil plné stodoly. Ak boli Via-
noce zelené, Veľká noc bola istotne 
biela. Ak bolo na oblohe plno hviezd, 
mal byť dobrý rok pre podsýpanie 
hydiny. Počasie budúceho roka sa 
„overovalo" aj cibuľovými šupami. 
Na stôl sa položilo 12 cibuľových 
šúp, symbolizujúcich mesiace bu-
dúceho roka. Do každej sa nasypalo 
trochu soli. Po polnoci sa kontrolo-
vali - ktorá bola vlhká, znamenala 

daždivý mesiac. Čas od skončenia 
polnočnej omše po Tri krále zna-
menal obdobie zvýšenej aktivity 
bosoriek, ale aj „sťahovania sa“ duší 
a iných tajomných mocností, kto-
ré robili neplechu. Moc strácali iba 
pri večernom zvonení. Prvý sviatok 
vianočný sa zásadne nechodilo na 
návštevy, rodina mala ostať pospolu. 
Zabávať sa začalo na sv. Štefana. Po 
celom Spiši chodili koledníci s betle-
hemom. Nora Baráthová

Vianočné zvyky pred 100 rokmi

26. KEŽMARSKÝ VIANOČNÝ TRH
13. – 16. 12. 2016, HLAVNÉ NÁMESTIE
Predajný trh od 9.00 h (vianočné pečivo, hračky, textil, obuv, odevy, ob-
čerstvenie, ...) s programom:
13.12.2016 – utorok
11.00 –Vianočný pozdrav TšC TEMPO, detí a študentov kežmarských škôl
13.00 – Detský folklórny súbor GORALIK 
15.00 – VIANOCE POD TATRAMI (program folklórnych súborov)
17.00 – EXKLUZÍVNY VIANOČNÝ KONCERT - Jozef Holly s kapelou

15.00 – 17.00 DETSKÉ KINO – premietanie za 0,50 € - Kino Iskra

14.12.2016 – streda
10.00 – Vianočný program materských, základných a stredných škôl
14.30 – Alimah fusion a divadlo Alchýmie (divadelno-tanečná skupina)
16.30 – Coca Cola vianočný kamión
15.12.2016 – štvrtok
11.00 – Program k Vianociam - TK Brilant, základné a stredné školy
14.00 - Detský folklórny súbor MAGURÁČIK
15.30 – Folklórny súbor MAGURA
17.00 – Hudobno-zábavná skupina ŠČAMBA

15.00 – 17.00 DETSKÉ KINO – premietanie za 0,50 € v Kine Iskra

16.12.2016 – piatok
 9.30 - Odštartovanie súťaže vo varení vianočnej kapustnice – súťažné
  pravidlá, predstavenie hodnotiacej poroty, súťažných družstiev
9.40 -  Súťaž v čistení a krájaní cibule 
10.30 - Súťaž v čistení zemiakov 
10.50 -  Rozhovory so súťažnými družstvami 
11.30 -  Súťaž vo fúrikovom slalome
12.30 -  Ochutnávka a vyhodnotenie súťaže vo varení kapustnice,
  odovzdanie cien primátorom mesta 
13.00 -  Ľudová hudba FS Magura Kežmarok a Ľudová hudba
  Struna Lendak
15.00 -  ŠAŠO FIFO a Vierka moreplavcami – interaktívne divadielko  

 s piesňami a tancami
16.30 - VERONIKA RABADA s kapelou – hudobný program vo folkovom  

 i popovom štýle
17.30 -  MAFIA CORNER – hudobný set východniarsko-slovenských piesní

15.00 - 17.00 DETSKÉ KINO – premietanie za 0.50 € v Kine Iskra

 Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 46: VIANOCE POD TATRAMI - 
17. ročník výstavy žiakov a študentov základných, stredných a umeleckých 
škôl z Kežmarku a okolia. Zmena programu vyhradená!

Bohoslužobný poriadok počas adventu
a cez vianočné sviatky v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku
8. 12. 2016 Nepoškvrnené počatie Panny Márie 6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30 h.
11. 12. 2016 3. adventná nedeľa 6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30 h.
18. 12. 2016 4. adventná nedeľa 6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30 h.
24. 12. 2016 Adama a Eva Štedrý deň 6.00 h, Vigilíjna sv. omša 16.00 h,
Polnočná sv. omša 24.00 h.
25. 12. 2016 Narodenie Pána 1. sviatok vianočný 6.00, 8.00, 10.30, 16.00, 18.30 h, 
Jasličková pobožnosť 14.30 h.
26. 12. 2016 Sv. Štefan 2. sviatok vianočný 6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.00 h.
31. 12. 2016 Silvester 6.00, 16.00 h s poďakovaním na záver kalendárneho roka. 
1. 1. 2017 Slávnosť Panny Márie Bohorodičky 6.00, 8.00, 10.30, 16.00, 18.30 h.
6. 1. 2017 Zjavenie Pána Troch Kráľov 6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30 h.

2. adventná nedeľa 4. 12. 2016: 9.00 h.
3. adventná nedeľa 11. 12. 2016: 9.00 h.
4. adventná nedeľa 18. 12. 2016: 9.00 h 
aj s VP.
Štedrý večer 24. 12. 2016: 17.00 h.
1. sviatok vianočný 25. 12. 2016: 9.00 h.
2. sviatok vianočný 26. 12. 2016: 9.00 h.
Silvester 31. 12. 2016: 17.00 h.

Nový rok 1. 1. 2017: 9.00 h.
Zjavenie Krista Pána 6. 12. 2017: 9.00 h.
1. nedeľa po Zjavení 8. 1. 2017: 9.00 h.
2. nedeľa po Zjavení 15. 1. 2017: 9.00 h.
3. nedeľa po Zjavení 22. 1. 2017: 9.00 h
aj s VP.
4. nedeľa po Zjavení 29. 1. 2017: 9.00 h. 
5. nedeľa po Zjavení 5. 2. 2017: 9.00 h.   

Najbližšie číslo dostanete do svojich schránok kvôli sviatočným dňom 
trochu neskôr. Noviny Kežmarok si budete môcť opäť prečítať 4. januára  
2017.

Zároveň vám želáme pokojné prežitie Vianoc a do nového roka veľa 
zdravia, šťastia a úspechov v osobnom i súkromnom živote. REDAKCIA

Januárové číslo novín

Program:
• TšC TEMPO

• pozdrav primátora mesta
• rozsvietenie vianočnej výzdoby

Rozpis služieb božích
v Novom evanjelickom kostole
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 4. 12. 2016 (nedeľa) o 17.00 h
2. Adventný koncert
- pripravuje ZUŠ A. Cígera a Grécko-katolícky farský úrad
Grécko-katolícky chrám v Kežmarku  
    
6. 12. 2016 (utorok)   
Mikulášska nádielka v Kežmarku
Hlavné námestie,  javisko pri radnici

12. 12. 2016  (pondelok) o 13.00 h.
Vernisáž výstavy „Vianoce pod Tatrami“
výstava výtvarných prác žiakov základných, stredných
a umeleckých škôl z Kežmarku a okolia
(výstava potrvá do 6.1.2017)
Výstavná sieň Barónka, Hlavné námestie 46

13. – 16. 12. 2016 (utorok, streda, štvrtok) od 9.00 h
26. KEŽMARSKÝ VIANOČNÝ TRH
 
15. 12. 2016 (štvrtok) o 18.00 h
Vianočný program ZUŠ A. Cígera Kežmarok 
v Mestskom kultúrnom stredisku

15. 12. 2016 (štvrtok) o 19.00 h.
Premietanie s Jadrom 
ZUŠ  A. Cígera Kežmarok 

16. 12. 2016 (piatok) od 9.00 h
26. KEŽMARSKÝ VIANOČNÝ TRH
 
17. 12. 2016 (sobota) o 15.00 h
SPIŠSKÉ  VIANOCE
organizuje Karpatskonemecký spolok
v Drevenom artikulárnom kostole

18. 12. 2016 (nedeľa) o 17.00 h
4. Adventný koncert
-  pripravuje ZUŠ A. Cígera a Evanjelický a.v.
farský úrad v Kežmarku
v auditóriu Lýcea, Hviezdoslavova 18

19. 12. 2016 (pondelok) o 17.00 h
PERINBABA
- vianočný program ZUŠ Petržalská 21 
v Mestskom kultúrnom stredisku

26. 12. 2016 (pondelok) o 17.00 h
GORALSKÉ VIANOCE
v netradičných aranžmánoch v naštudovaní 
Ľudovej hudby FS Magura, Evy Halčinovej (spev),
Petera Pavlička (klávesy) 
 v Mestskom kultúrnom stredisku

30. 12. 2016 (piatok) o 19.00 h
XVII. BENEFIČNÝ VIANOČNÝ KONCERT
výťažok bude venovaný Detskému oddeleniu
Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra, n. o., v Kežmarku.
 v Bazilike sv. Kríža

31. 12. 2016 (sobota) od 22.00 do 02.00 h 1. 1. 2017
SILVESTER a UVÍTANIE NOVÉHO ROKA
Hlavné námestie
  Zmena programu vyhradená!

PROGRAM     MsKS

PROGRAM KINA                December 2016

Tipy  z decembrového programu

3. – 4. 12. (sobota, nedeľa) o 17.00 – 2D
10. – 11. 12. (sobota, nedeľa) o 17.00 – 3D
Vaiana
(rodinná animovaná komédia, USA, 2016, 107 min, dabing,
MP7+, 3,50 € – 2D, 5,50 € – 3D)

5. 12. (pondelok) o 19.00 – filmový klub (Projekt 100)
Oheň na mori
(dokument, Tal./Franc. , 2016, 108 min, titulky,
MP15+, 3,50/2 €) + predfilm Superbia

11. 12. (nedeľa) o 19.00 – filmový klub (Projekt 100)
Toto je náš svet

(dráma, USA, 2016, 118 min, titulky, MP12+, 3,50/2 €)

12. 12. (pondelok) o 19.00 – filmový klub (Projekt 100)
Sedem statočných
(western, USA, 1960, 128 min, titulky, MP12+, 3,50/2 €)

17. – 18. 12. (sobota, nedeľa) o 17.00
Anjel Pána 2
(rodinná rozprávka, ČR/SR, 2016, 90 min, česky,
MP, 3,50 €)

17. – 18. 12. (sobota, nedeľa) o 19.00
Rogue One: A Star Wars Story
(akčný/dobrodružný/sci-fi, USA, 2016, 133 min,
titulky, MP12+, 3,50 €)

19. 12. (pondelok) o 19.00 – filmový klub
Líza, líščia víla
(romantická fantasy komédia, Maďarsko, 2015, 98 min,
titulky, MP12+, 3,50/2 €)

26. – 27. 12. (pondelok, utorok) o 19.00
Manžel na hodinu
(komédia, ČR, 2016, 92 min, česky, MP12+, 3,50 €)

28. – 29. 12. (streda, štvrtok) o 19.00
Spievaj 3D
(animovaná komédia, USA, 2016, 110 min, dabing, MP, 5 €)

Kino bude počas sviatkov od 23. do 25. decembra
a od 30. decembra do 1. januára 2017 zatvorené.  

Príďte nás povzbudiť

V kat. JUN. I. D Jakub Solár - Nina Podo-
linská obsadili v ŠT tancoch semifinálové 
8. miesto, v LAT finálové 4. miesto, Samuel 
Žabka - Inés Bilinová v ŠT tancoch 15. miesto 
v LAT tancoch semifinálové 10. miesto. Dva-
násteho novembra. sme sa zúčastnili 5. 
ročníka medzinárodnej bodovacej súťaže 
o Žlutého smajlíka v Ostrave a v kat. JUN.I.D. 

A boli sme úspešní. V silnej konkurencií párov 
z Poľska, Ukrajiny, ČR a Slovenska si finálové 
4. miesto v LAT tancoch vytancoval pár Sa-
muel Žabka - Inés Bilinová. Jakub Solár - Nina 
Podolinská obsadili semifinálové 10. miesto 
v ŠT tancoch a 12. miesto LAT tancoch. Trináste-
ho novembra na pozvanie TŠK Meteor Košice 
sa zúčastnili Hobby súťaže Meteror Cup 2016 

naši najmenší reprezentanti. V párovej súťaži 
deti do 7 rokov obsadili finálové 3. miesto Pe-
ter Kromka - Nelka Jurková. V súťaži dievčat 
do 7 rokov obsadila Nelka Jurková finálové 
4. miesto do 9 rokov, 7. miesto Laura Leško-
vá. Srdečne blahoželáme všetkým úspešným 
reprezentantom k dosiahnutým výsledkom. 

Pozývame vás 4. decembra v nedeľu 
o 10.30 h do Mestskej športovej haly Vlada 
Jančeka v Kežmarku na Hobby Mikulášsku sú-
ťaž 2016 za účasti detí a juniorov zo Slovenska 
i Poľska. Tešíme sa na vašu účasť. 

 Gertrúda Scholtzová, trénerka

Z bodovacích súťaži TŠC Tempo MŠK Kežmarok: 6. novem
bra sa reprezentanti nášho klubu zúčastnili na bodovacej 
súťaži Revúcky tanečný parket v Revúcej. 
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polícia

Zlodej sa zaujíma o všetko, čo sa dá po-
užiť či speňažiť. Človek si myslí, že jemu sa 
to nemôže stať. Poznám prípady, keď zlodeji 
využili ťažké životné situácie ľudí, napríklad 
pohreb a práve vtedy im vykradli dom, ale-
bo zmarili radosť rodiny zo svadby tým, že sa 
k nim vlámali. A to nie je všetko. Krádeže sú 
len jednou stranou mince. Často sa stáva, že 
páchatelia znehodnotenia objekt, a to najmä 
preto, aby zakryli stopy - napríklad farbami, 
poliatím chemikáliou, výkalmi alebo, aby sa 
pomstili majiteľovi. Ku krádežiam dochá-
dza dokonca aj v  noci, najmä v  rodinných 
domoch a vilách, kde rodina spí. Po takejto 
udalosti už býva neskoro „plakať nad roz-
liatym mliekom“. Pred zlodejmi je nutné sa 
chrániť, a preto vám ponúkame jednoduché 
riešenie. 

Mestská polícia Kežmarok v  súlade 
s  ustanoveniami § 3, písm. b/ Zákona SNR 
č. 564/1991 Zb. o  Obecnej polícii v  znení 
neskorších právnych predpisov spolupô-
sobí pri ochrane majetku občanov, ako aj 
iného majetku v meste aj s využitím ústred-
ní zabezpečujúcich signalizáciu a  iných za-
bezpečovacích systémov (pulty centrálnej 
ochrany). Mestská polícia prevádzkuje pult 
centrálnej ochrany. V  poslednom období 
sme rozšírili kapacitu pultu centrálnej ochra-
ny o 90 nových prípojných bodov. Zámerom 
je zvýšiť počet chránených objektov v meste 
Kežmarok, a  tým znížiť celkovú majetkovú 
a násilnú kriminalitu. 

Ako postupovať v prípade, keď sa chce 
občan, alebo organizácia pripojiť na pult 
centrálnej ochrany Mestskej polície Kež
marok? 
1.  Žiadateľ spracuje žiadosť o  pripojenie 

na pult centrálnej ochrany, ktorá je pod 
týmto textom a  odošle ju náčelníkovi 
mestskej polície, ktorý žiadosť zaradí do 
poradia žiadateľov a  následne bude so 
žiadateľom komunikovať.

2.  Mestská polícia a žiadateľ dohodnú pod-
mienky pripojenia a  podmienky zmluvy 
o pripojení na pult centrálnej ochrany, a 
potom sa spracuje zmluva o pripojení na 
pult centrálnej ochrany.

3.  Montážna firma s oprávnením na inštalá-
ciu technickej ochrany zabezpečí pripoje-

nie žiadateľa na pult centrálnej ochrany.
4.  Po odskúšaní systémov objekt chráni 

v súlade so zmluvou mestská polícia. 

Základné výhody pre občanov, resp. fir
my po pripojení na pult centrálnej ochrany: 
1. Za nízke finančné náklady spojené s pri-

pojením na pult centrálnej ochrany mest-
skej polície môže rodina v  noci pokojne 
spať. Nemusí mať obavy o  svoj majetok 
na rodinných, spoločenských poduja-
tiach a udalostiach, nemusí mať obavy na 
dovolenke, v práci a na svojich aktivitách 

vo voľnom čase, pretože hliadka mestskej 
polície, ktorá sa zdržiava len v  katastri 
mesta Kežmarok, vykoná potrebné opat-
renia do niekoľkých minút od zazname-
nania signálu na pulte centrálnej ochrany 
mestskej polície.

2. Pracovníci firiem a  organizácií nemusia 
mať obavy so stavom na svojom praco-
visku po ukončení pracovnej doby.

3. Systém núdzového tlačidla umožňuje ob-
čanom, pracovníkom firiem, organizácií 
a rôznych inštitúcií v prípade núdze (krá-
dež, napadnutie, ale aj v prípade zdravot-
ných problémov) využiť služby mestskej 
polície, ktorá poskytne potrebnú pomoc.

V prípade zvýšeného záujmu o pripojenie 
na pult centrálnej ochrany je mestská polícia 
schopná zvýšiť počet chránených objektov 
nad uvedený počet. 

 Jozef Marhefka, 
 náčelník mestskej polície

Nedajte sa okradnúť, chráňte svoj majetok

Počas mojej dlhoročnej policajnej praxe som sa stretol so 
stovkami prípadov krádeží vlámaním sa do rodinných do
mov, bytov, chát, priemyselných a administratívnych objek
tov, škôl a predajných stánkov. Môžem konštatovať, že k nim 
dochádza stále. 

Žiadosť o pripojenie na pult centrálnej ochrany
Mestskej polície Kežmarok

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Žiadateľ: titul, meno, priezvisko, adresa, resp. názov, sídlo a štatutárny zástupca
firmy, telefónne číslo a emailová adresa.

Žiadam o pripojenie objektu (špecifikácia objektu, ktorý chce žiadateľ pripojiť)
na pult centrálnej ochrany MsP : .............................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

V Kežmarku  dňa ..........................................     Podpis žiadateľa :..........................................

Poznámka: žiadosť je možné doručiť osobne, alebo e-mailom na adresu
jozef.marhefka@kezmarok.sk, alebo poštou.

Adresát :  Mestská  polícia  Kežmarok
 plk.  JUDr.  Jozef  Marhefka
 Hlavné námestie 3
 060 01 Kežmarok
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„Okrem týchto veľkých investič-
ných akcií sme vymenili svietidlá, 
máme nový nábytok a  úplne zre-
konštruované sociálne zariade-
nia. Sme hrdí na novú počítačovú 
učebňu a  opravili sme aj jednu 
časť šatní,“ konštatovala riaditeľka 
školy Iveta Slovíková, ktorá jedným 
dychom dodala, že bez podpory 
mesta a ústretového prístupu všet-
kých, ktorí na prácach participovali, 
by to nebolo možné. ZŠ Dr. Daniela 
Fischera má 36 rokov, ale teraz sa, 

podľa slov riaditeľky, stala skutočne 
zelenou školou.

Tri veľké akcie
„Nás, ako zriaďovateľa, teší, že 

vieme zveľaďovať tieto inštitúcie 
a hlavne, že máme aj možnosti, ako 
ich zveľadiť. Pracujeme na tom 2 
roky. V  minulom roku sa nám po-
darilo získať finančné prostriedky 
na Grundschule, kde sme vyrie-
šili havarijný stav. Tento rok bola 

na rade ZŠ Dr. D. Fischera - tu sa 
stretli tri väčšie investičné zámery. 
Prvým bolo hneď na začiatku roka 
odovzdanie multifunkčného ihris-
ka, kde nám pomohol Úrad vlády 
SR. Potom prišlo na rad zateplenie 
budovy. Tu sa nám podarilo získať 
prostriedky cez ministerstvo život-
ného prostredia, konkrétne z envi-
rofondu. Vyriešili sme aj havarijný 
stav strechy – v tomto prípade nám 
pomohlo ministerstvo školstva,“ 
povedal primátor Ján Ferenčák 

a  dodal, že priamo v  tejto škole 
bolo preinvestovaných viac ako 
370-tisíc € a mesto prispelo čiast-
kou 165-tisíc € z vlastného rozpoč-
tu. „Chcem poďakovať všetkým, 
ktorí sa na tom podieľali, lebo za 
každou prácou sú vždy konkrétne 
ľudia,“ zdôraznil primátor. 

Ďalšie projekty
Mesto už teraz pripravuje pro-

jekty na budúce roky, aby podpo-

rilo svoje školské zariadenia a jeho 
zámerom je využiť všetky grantové 
schémy, aby do Kežmarku prišlo 
čo najviac finančných prostried-
kov. Tri základné školy sú vo veľmi 
dobrom stave. Minulý rok bola za-
teplená budova ZŠ Nižná brána, 

Grundschule prešla renováciou, 
ako historická pamiatka a v  tomto 
roku sa obliekla do „nových šiat“ aj 
ZŠ Dr. D. Fischera. „Naším veľkým 
problémom sú materské školy, ta-
kže teraz sa zameriame na to, ako 
im pomôcť. Chceme im pomôcť pri 
rekonštrukciách, aj pri zvýšení ich 
kapacít. Ide nám o  tom, aby mali 
deti a  pedagógovia čo najkrajšie 
a najbezpečnejšie prostredie a aby 
ich tešilo chodiť do školy či škôlky. 
To je pre nás, ako zdriaďovateľa, to 
najdôležitejšie,“ podotkol primátor.
 -bel-  

Skutočne zelená škola

Zateplená budova, nové chodníky v jej okolí, multifunkčné a hokejba
lové ihrisko, vyriešený havarijný stav strechy – to všetko a ešte viac má 
úspešne za sebou ZŠ Dr. Daniela Fischera.

Schopnosť rozumieť reči ume-
nia nie je daná každému. Každý 
z  nás však, už ako maličké dieťa, 
skúša kresliť to, čo vníma okolo 
seba a  všetko, čo túži nejako vy-
jadriť. Často sú to práve kresbičky 
namiesto slov, ktoré vyjadrujú to, 
čo detská dušička cíti. Je to tajupl-
ný a  čarovný svet, o  ktorého di-
menziách mnohí z nás ani len ne-
tušia, ale radi by mu porozumeli. 

Mnohé detské výtvarné diel-
ka zdobia domáce prostredie, 
ale i  školy, výstavné miestnosti, 
galérie i divadlá. Nedávno sa ko-
nala jedna veľká výstava v divadle 
mesta Schwedt nad Odrou v Ne-
mecku, kde boli vystavené práce 
49. ročníka Medzinárodnej det-
skej výtvarnej súťaže. Žiaci ZUŠ 
Antona Cígera v Kežmarku sa do 
nej zapojili.Téma bola voľná, deti 
mali čerpať zo svojho života, za-
pojiť fantáziu, zážitky a skúsenos-

ti. Súťaže sa zúčastnilo 2 150 prác 
z  19 krajín sveta. Medzinárodná 
porota vybrala 651 najlepších 
obrázkov, ktoré boli inštalované 
v divadle. Maxim Pirhala, žiak ZUŠ 
Antona Cígera v  Kežmarku, zís-
kal jednu z mimoriadnych cien. 
Talent a výtvarná práca nášho 
žiaka reprezentovala nielen ZUŠ a 
mesto Kežmarok, ale aj Slovenskú 
republiku. Jana Vaksmundská 

 ZUŠ A. Cígera

Úspech na výtvarnej súťaži

Ilustračná fotografia

Ilustračná fotografia
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 Pre niektorých žiakov to bola druhá cesta, 
pre iných premiéra a tomu zodpovedalo aj ich 
nadšenie. Hostiteľské rodiny nás privítali veľmi 
srdečne, cítili sme sa príjemne. Spoločne strá-
vený týždeň bol vyplnený akciami, ktoré súvi-
seli s témou stretnutia Orientovanie sa na po-
volanie. Spoločne so žiakmi z Nemecka, Poľska 
a Rakúska sme navštívili Informačné centrum 
v Salzburgu. Každý zo žiakov sa otestoval, aké 
povolanie by mu vyhovovalo. Vypracovali sme 
podklady uchádzača o prácu a Európsky pas, 
ktorým sa dá uchádzať o prácu v celej Európe. 

Naši hostitelia nám ukázali množstvo po-
zoruhodností z  ich regiónu. Pôsobivá bola 
návšteva soľnej bane v  Bad Dürnnberg, kde 
sme sa šmýkali po drevených koľajach. Do-
zvedeli sme sa množstvo informácií o hospo-
dárskom význame soli, o  zmluve medzi Ba-

vorskom a Rakúskom o využívaní soli, ktorá je 
platná od roku 1829 dodnes. Vzrušujúca bola 
jazda po najdlhšej bobovej dráhe v Rakúsku. 
Na jej vrchol sme sa vyviezli lanovkou a odtiaľ 
sme zdolávali 2,2 km dlhú dráhu.

A rovnako, skoro ako jazda na bobovej drá-

he, ubehol aj týždeň v  Abtenau. Dobre nala-
dení, s darčekmi a milými prianiami od našich 
hostiteľov sme za krásneho slnečného počasia 
nastúpili na cestu domov.

  Ivana Belejkaničová,
 koordinátorka projektu ERASMUS+

Projekt ERASMUS+ v Grundschule

Druhý rok trvania projek
tu ERASMUS+ na Základnej 
škole – Grundschule v  Kež
marku sa začal stretnutím 
všetkých projektových škôl 
v  rakúskom meste Abtenau 
od 16. do 22. októbra.

Spoločná fotografia zo Salzburgu.

Moju tanečnú kariéru naštarto-
vala Gertrúda Scholtzová v  klube 
TŠC Tempo Kežmarok, kde som 
vyrastala a  zlepšovala sa pod jej 
vedením a vedením jej syna Patri-
ka Scholtza. Neskôr som postúpi-
la do vyššej skupiny, dostala som 
tanečného partnera a  nacvičovali 
sme zostavy, choreografie na rôzne 
vystúpenia. Ďakujem veľmi pekne 
tanečnému klubu TŠC Tempo Kež-
marok za výborné základy na vyso-
kej slovenskej úrovni po technickej 
a  muzikálnej stránke. Dnes tancu-
jem, (trénujem) a  reprezentujem 
tanečný klub TC Fortuna Poprad, 

kde moja tanečná kariéra nabrala 
iný smer. Začali sme trénovať so 
zahraničnými trénermi, cestovať na 
súťaže nielen na Slovensku. Tanečný 
klub reprezentujem 7 rokov. Taneč-
ných partnerov som počas svojej 
kariéry naozaj vystriedala mnoho, 
ale teším sa, že zmena bola vždy 
k lepšiemu. 

Počas spoločnej kariéry sme 
spolu so Slávkom precestovali Ka-
nadu, Taliansko, Nemecko, Poľsko, 
Rakúsko, Českú republiku, Rumun-
sko, Ukrajinu, Anglicko, Španielsko. 
Najbližšie nás čaká súťaž v dánskom 
Aarhuse, Miláne, v slovinskom Mari-

bore a predvianočnom Ríme. V roku 
2016 sme získali na M-SR dva tituly 
vicemajstra SR a  bronz. Týmto sme 
boli nominovaní na MS, ktoré sa 
konali v  Španielsku, Českej repub-
like a  Nemecku. Momentálne sme 
na Slovensku na 3. mieste. Malým 
tanečníkom odkazujem, že tanec 
je síce poriadna drina, ale výsledky, 
cestovanie a kamaráti z rôznych kú-
tov sveta stoja za to. 

 Kristína Bajusová

Začínala som v Kežmarku

Narodila som sa a vyrástla v krásnom mestečku 
pod štítmi Tatier v Kežmarku. Základnú a strednú 
školu som úspešne absolvovala v rodnom meste 
a momentálne študujem vysokú školu na Prešov
skej univerzite. Tancu sa venujem 14 rokov.

Čítame spolu

Druháci zo ZŠ Dr. D. Fischera si 
24. októbra pozvali do tried svojich 
starých rodičov, aby si spoločne 
urobili netradičnú vyučovaciu ho-
dinu čítania s názvom Čítame spo-
lu. Privítali ich piesňou Deduško 
a  babička a básničkami plnými 
vďaky za ich lásku a  starostlivosť. 
Starí rodičia im prečítali rozprávky 
Maťko a  Kubko, Ako krtko vyliečil 
myšku a Danka a Janka. Nasledova-
li tvorivé dielničky: riešenie kvízu, 
ilustrácia rozprávky, výroba lepore-
la a tvorenie plagátov. Na záver im 
detičky odovzdali darčeky a  oce-
nenia Najlepší dedko a  Najlepšia 
babka. Tak, ako detičky pripravili 
prekvapenie pre svojich starých 
rodičov, tak aj oni ho pripravili pre 
nás... Všetci sme si pochutili na vý-
borných koláčikoch, ktoré upiekli 
ich šikovné ručičky. Bolo to krásne 
dopoludnie, plné radosti a zábavy.

 J. Lacková, D. Koreňová,
 S. Kriššáková,
 triedne učiteľky 2. ročníka

Kristína Bajusová so svojím
tanečným partnerom.

Ako trávia voľný čas mladí ľudia v našom meste?
Prinášame príbeh mladej Kežmarčanky.
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Spomínate si na svoje hokejové
začiatky?
Moje začiatky boli trochu skromnejšie, 

ako majú deti dnes. Doba bola iná, ale veľ-
mi dobre si na to pamätám. Môj starší brat 
Juraj ma brával do škôlky a chodievali sme 
korčuľovať na zamrznuté jazierko za Popra-
dom. Moje korčule boli tzv. gvintáky – kľúči-
kom som si namontoval nože na topánky. 
Korčuľoval som aj na ceste, vo všeobecnosti 
na všetkom, čo zamrzlo. Keď som už neskôr 
začal hrávať hokej - od štvrtej triedy – vtedy 
som zaspával aj vstával s hokejom. Sníval 
som o hokeji, že som dal veľký gól pre repre-
zentačné mužstvo a  že sme vyhrali nejakú 
medailu. To boli moje detské sny a ešte stá-
le, aj keď som už dospelý, hokeju patrí moje 
srdce.

Myslíte si, že Kežmarku sa opäť podarí
postaviť hokej „na nohy“?
Určite. Pred 8 rokmi som tu bol na zápa-

se. Bolo to vynikajúce stretnutie. Vidím, že 
mesto aj pán primátor je športu a  hokeju 
naklonený. Chceme to nejako spoločne na-
štartovať, aby sa hokej v meste dostal tam, 
kde má byť. Ale hlavne pre tieto deti. Hokej 
je motivujúci pre rast a vývoj človeka. Som 
presvedčený, že ak sa to tu dá na správnu 
cestu – tak to pozdvihne mesto Kežmarok. 
Chcel by som odkázať aj vašim deťom – sní-
vajte o hokeji. Je skvelé robiť to, čo vás baví. 
Dúfam, že sa im bude hokej páčiť a potom 
dosiahnu aj výborné výsledky. Treba začať 
a potom vydržať.

Ako vnímate Kežmarok?
Kežmarok sa mi páči. Veľmi rád navšte-

vujem EĽRO. Chodievam tu každý rok, lebo 
si rád pochutnám na dobrých slovenských 
jedlách. Je tu vždy taká výnimočná atmosfé-
ra a užiť si ju počas krásneho letného dňa je 
skvelý pocit. -bel- 

Zaspával som aj vstával s hokejom

Na podujatí Deti na hokej 
nechýbal ani majster sveta 
v  hokeji Peter Bondra. Pri 
tejto príležitosti sme mu po
ložili zopár otázok.

Základnou myšlienkou vzniku MŠK, 
ktorá pretrvala dodnes a  je aj hlavným 
mottom budúcnosti, je pomôcť klubom 
s  ich fungovaním. „Každý je samostat-
nou jednotkou, majú svoje vedenie, do 
ktorého nezasahujeme. Vždy jeden pred-
staviteľ klubu je členom nášho výkonné-
ho výboru,“ prezradil prezident a  dodal, 
že prioritou pre kluby by mala byť práca 
s mládežou. 

V  Kežmarku má šport mnoho podôb. 
V  niektorých mestách sa podporuje na-
príklad iba futbal, hokej a  basketbal. 
„Pred pätnástimi rokmi by som povedal 
– načo budeme podporovať niečo, kde 
nechodia diváci. Ako dobre, že sa tak 
nestalo. Páči sa mi, ak sa niekto venuje 
deťom, maximálne sa snaží. Vtedy treba 
pomôcť a potom sa dostavia aj výsledky. 
Preto podporujeme napríklad jazdectvo 
či kynológiu, aj keď nemajú veľa členov,“ 
podotkol Ľ. Kovalský. Mestský športový 

klub má obmedzený rozpočet, preto sa 
financovaniu svojich jednotlivých zložiek 
venuje veľmi podrobne. „Rozdeľovanie 
peňazí sa stále vyvíjalo, ale teraz máme 
systém, ktorý zohľadňuje všetky aspek-
ty a  je maximálne spravodlivý. Kluby sú 
s  ním oboznámené a  uzrozumené. Pra-
vidlá sú pre každého rovnaké,“ zdôraznil 
prezident a dodal, že v Kežmarku v tomto 
smere lobing neexistuje. Od mesta dosta-
nú balík peňazí, ktoré sa rozdelia a  prís-
ne kontrolujú. Okrem toho majú kluby 
vytvorené podmienky na športovanie. 
K dispozícii je futbalový štadión, športo-
vá hala a ďalšie športoviská, ktoré patria 
k  školám. „Samozrejme, kluby si musia 
financie zabezpečovať aj sami, inak by 
to nešlo. Solídny základ však majú k dis-
pozícii,“ povedal Ľ. Kovalský, pre ktorého 
je najdôležitejšie, že v  Kežmarku vyrastá 
generácia, ktorá aktívne športuje.

 -bel- 

Rovnaké pravidlá pre všetkých

Peter Bondra pri zápise do pamätnej knihy mesta.

Mestský športový klub zastrešuje šestnásť klubov. „Sú u nás 
všetci, ktorí mali o členstvo záujem,“ uviedol prezident 
Ľuboslav Kovalský.
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Jeho cieľom bolo prilákať 
deti, aby sa začali venovať to-
muto zimnému športu. Žiaci 
prvého stupňa z  troch základ-
ných škôl - ZŠ Nižná brána, ZŠ 
Dr. Daniela Fischera a  Grund-
schulle neoľutovali, že prišli. 
Okrem dvoch majstrov sveta 
z roku 2002 - Petra Bondru a Ri-
charda Lintnera, videli „naživo“ 
aj reprezentanta Slovenska Ra-
doslava Suchého a legendu HK 
Poprad Arne Krotáka. Prišli aj 
ďalší „kamzíci“, ktorí sa deťom 

venovali na rôznych stano-
vištiach, kde plnili zaujímavé 
úlohy. A aby toho nebolo málo, 
Slovenský zväz ľadového ho-
keja pri tejto príležitosti veno-
val novoznikajúcej kežmarskej 
hokejovej prípravke dvadsať 
štartovacích hokejových setov. 
Okrem sladkej odmeny za to, 
že úspešne splnili stanovené 
úlohy, dostali všetci podpisové 
kartičky Petra Bondru, Radosla-
va Suchého a Arneho Krotáka.
 -bel-

Známi hokejisti priamo
na námestí

Peter Bondra a Richard Lintner – aj také
to hokejové hviezdy prišli koncom októbra 
priamo na námestie. Stali sa tak súčasťou 
podujatia s názvom Deti na hokej.

Arne Kroták s Matejom Paločkom pomáhali do hokejového výstroja 
nádejnému hráčovi.

Šantenie s maskotom GOOOLYM. Deti získali podpisové kartičky.

Deti plnia úlohy.Pri mikrofóne sa vystriedali všetky známe tváre.

šport
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Pani Jolanka sa narodila v Tva-
rožnej. V dospelosti žila dlhé roky 
v  Kežmarku, kde spolu s  manže-
lom pracovali v obchode s elektro 
tovarom, ktorý jej manžel vlastnil. 

Pri príležitosti tejto mimoriad-
nej udalosti jej Zariadenie pre 
seniorov a  Zariadenie opatro-
vateľskej služby, Vyšný mlyn 13, 
Kežmarok, kde pani Jolanka mo-
mentálne býva, pripravilo peknú 
oslavu. Slávnostné dopoludnie 

začalo príhovorom riaditeľky ZPS 
a  ZOS Kežmarok Marcely Ištocyo-
vej, blahoželaniami a  prípitkom 
so slávnostným „Živjó, živjó, živjó“. 
K  tomuto krásnemu jubileu jej 
prišiel zablahoželať aj farár Evanje-
lickej cirkvi augsburského vyzna-
nia na Slovensku v Kežmarku Ro-
man Porubän. Oslávenkyňu svojím 
krásnym programom pozdravili 
deti zo ZŠ Grundschule pod vede-
ním riaditeľa Miroslava Beňka. 

Oslávenkyni ešte raz blahoželá-
me a do ďalšieho života jej praje-
me veľa zdravia, šťastia a pohody. 

 Dana Bukovinová, 
 vedúca sociálneho úseku
 ZPS a ZOS

 Oslávila stovku

Deň 3. november bol slávnostný pre Jolan
ku Wawrekovú, ktorá sa dožila výnimočné
ho životného jubilea 100 rokov.

Ilustračná fotografia

V  sobotu 12. novembra vyvr-
cholila Žolíková liga, ktorú seniori 
hrajú počas celého roka. Pätnásť 
súťažiacich v otvorenej súťaži, kto-
rej sa môže zúčastniť každý nad 18 
rokov, bojovalo o prvenstvo. Počas 
celého ročníka sa najviac darilo P. 
Novotnému, ktorý obsadil prvé 
miesto, druhé patrilo A. Špirkovej, 
obaja z  Kežmarku. Tretie miesto 
získala M. Demeková z  Prešova. 
Symbolické ceny však dostali všet-
ci súťažiaci. Na podujatí sa spon-
zorsky podieľali pekáreň Gross a p. 
Kulčárová, za čo im dôchodcovia 
ešte raz ďakujú.

Budúci rok okrem žolíkovej 
ligy majú seniori na pláne začať 
aj so športovou ligou, keď už vďa-
ka mestu majú vytvorené krásne 
športovisko. -sedl-

Každý rok v novembri si seniori združení v dennom centre prichys-
tajú deň slovenskej kuchyne. Tohto roku sa stretli štrnásteho, aby si 
pripravili tradičné jedlo podľa receptu svojej členky Edity Šramáko-
vej, strapačky s kyslou kapustou. Viac ako 30 členov centra zavítalo 
na ochutnávku, na kus reči a partičku kariet.

 Text a foto: -sedl-

Tváre okrášlené úprimným 
úsmevom zaplnili vynovenú 
koncertnú sálu Základnej ume-
leckej školy A. Cígera v Kežmar-
ku. Takmer stovka prítomných 
očakávala stlmenie svetiel a za-
čiatok ohlasovaného predsta-
venia Divadla Na Hrane v poda-
ní Michala Chmeliara a Tomáša 
Lazára. 

Mladá dvojica humoristov 
navodila od prvých sekúnd 
pocit priateľstva. V  šiestich te-

matických častiach svojim in-
teligentným humorom, akoby 
oživili známu dvojicu Voskovca 
a  Wericha. Netradične podané 
vystúpenie, podfarbené hud-
bou a  zvukovými efektmi, na-
stavilo zrkadlo dnešnej dobe 
a  zároveň sa vďaka humoru 
stalo jej prirodzeným liekom. 

Neutíchajúci potlesk na 
konci takmer hodinu a  pol tr-
vajúceho predstavenia jasne 
naznačoval, že Kežmarčania 

sa radi zabávajú a  smejú. Pev-
ne verím, že takých chvíľ bude 
v  najkrajšom meste pod Tatra-
mi stále pribúdať.

Milé je, že aj Adelu Banášo-
vú Divadlo Na Hrane prekva-
pilo z  dôvodu, že sa venuje 
čistému vystavanému dialógu. 
Apropo, pre tých, ktorí očaká-
vali na javisku obľúbenú mo-
derátorku, máme odkaz: Adela 
ešte nevečerala...

 JADRO

Adela ešte nevečerala
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Len kytičku kvetov vám na hrob mô-
žeme dať, chvíľu postáť, ticho spomínať, 
sviečku zapáliť, slzy vyroniť a  pošepkať, 
ako nám chýbate. Dňa 16. 10. 2016 uply-
nulo 27 rokov od úmrtia nášho drahého 
otca, dedka, pradedka, svokra a švagra 
Vojtecha Šterbáka a  21. 11. 2016 uply-
nuli 3 roky, čo nás navždy opustila naša 
drahá mamka, babka, prababka, svokra 
a sestra Anna Šterbáková. S láskou a úc-
tou spomínajú dcéra Vierka, syn Miro 
s rodinami, syn Ľubo, rodina Grigláková, 
sestry a bratia s rodinami.

Dňa 15. decembra uplynie 11 rokov, 
kedy nás navždy opustil človek s veľkým 

srdcom, športovec, automechanik, milovník prírody a  dobrý ka-
marát Július Šterbák. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. S láskou spomína manželka Raisa. 

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko bez Teba byť. Láska však 
smrťou nekončí, v našich srdciach budeš 
stále žiť. Dňa 29. novembra uplynul 1 
rok, čo nás navždy opustila mama, stará 
a  prastará mama Žofia Handzelková. 
Kto ste ju poznali venujte jej tichú spo-
mienku. S  láskou a úctou spomína dcéra 
Katarína, Antónia, Jarmila a  syn Jaroslav 
s  rodinami. Špeciálne na ňu myslia vnú-
čatá Timea a Kevinko.

Odchod tvoj bol rýchly a nečakaný, v mojom srdci sa už rana 
nezahojí, ale ty v ňom ostaneš žiť stále. 24. novembra sme si pri-

pomenuli 2 roky čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec a starý otec Fran
tišek Badovský.

S láskou spomína manželka, syn Pe-
ter, Daniel s rodinou, Eva, vnučka Lianka 
s Davidkom. 

Odchod tvoj bol rýchly a nečakaný, 

niet ťa už viac medzi nami. Do večnosti si odišiel spať, zaplakal 
každý, kto ťa mal rád. Už ťa neprebudí slnko ani krásny deň, na 
cintoríne spíš svoj veľký sen. Dňa 4. decembra uplynul 1 rok od 
smrti milovaného manžela, otca, brata a deda Petra Lamparta. 

S láskou a žiaľom v srdci spomína manželka Mária s rodinou, 
deťmi a vnúčatami. 

S tichou spomienkou k Tvojmu hro-
bu chodíme, kvety položíme a  pri pla-
mienku sviečky za Teba sa modlíme.

Dňa 2.12. 2016 uplynú 4 smutné roky 
od úmrtia nášho drahého manžela, otca 

a dedka MICHALA BOMBARU.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Dňa 15. novembra 2016 uplynulo už 10 rokov od chvíle, čo 
nás navždy opustila naša milá mamička 
a starká Betka Pavelová. 

S láskou spomínajú dcéry a syn s ro-
dinami.

Kto si ju pamätáte, napríklad aj 
z  niekdajšej predajne Dielo, venujte jej, 
prosím, spolu s  nami tichú spomienku. 
Ďakujeme.

Spomienky

INÉ

• KARLOFF, s.r.o. 
Rozširujeme náš pracovný tím a 
hľadáme talentovaných a výnimoč-
ných ľudí na nasledujúce pozície:
- administratíva
- operátor výroby
- predaj SK/predaj export
- odbyt a logistika

- marketing
- promo/exkurzie
Žiadosti s profesijným životopisom 
a popisom vášho talenetu a schop-
nosti zasielajte na emailovú adresu 
info@karloff.sk.

• Dám do nájmu byt v Kežmarku tel. 
č. 0918 387184.

Riadková inzercia
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Súťaže sa zúčastnilo 134 pretekárov a medzi 
nimi sa nestratili ani Kežmarčania, ktorí vybojo-
vali 10 zlatých, 8 strieborných a 12 bronzových 
medailí. Všetkým medailistom blahoželáme. Vý-
sledky: agility dievčatá 5-ročné - 1. miesto Nina 
Božoňová, 2. Jovanka Sláviková, agility dievčatá 
7-ročné - 1. Nina Ďuricová, 2. Carmen Júlia Dru-
gáčová, agility dievčatá 9-ročné - 1. Alica Ne-
ustadtová, agility dievčatá 10-ročné - 1. Dajana 
Mária Drugáčová, agility dievčatá 11-ročné - 1. 
Annamária Labudová, agility chlapci 6-roční - 3. 
Alexander Neustadt, agility chlapci 7-roční - 1. 
Kevin Novák, 3. Jakub Pitoňák, agility chlapci 
9-roční - 3. Brian Róbert Kalafut, kata dievčatá 6 
- 7 rokov začiatočníčky - 3. Carmen Júlia Drugá-
čová Carmen Júlia, 3. Nina Ďuricová, kata mlad-
šie žiačky 8 - 9 rokov začiatočníčky - 3. Sandra 
Štoselová, 3. Alica Neustadtová, kata staršie 
žiačky 10 - 11 rokov začiatočníčky - 1. Dajana 
Mária Drugáčová, 2. Annamária Labudová, kata 
chlapci 6 - 7 rokov začiatočníci - 1. Kevin Novák, 
2. Jakub Pitoňák, kata mladší žiaci 8 - 9 rokov za-
čiatočníci - 3. Maroš Fabian, kata starší žiaci 10 
- 11 rokov začiatočníci - 3. Erik Jerdonek, kumite 
mladšie žiačky 8 - 9 rokov nad 37 kg - 3. Sandra 
Štoselová, kumite staršie žiačky 10 - 11 rokov 
do 35 kg - 1. Dajana Mária Drugáčová, kumite 
staršie žiačky 10 - 11 rokov do 40 kg - 2. Anna-
mária Labudová, kumite chlapci 6 - 7 rokov do 
26 kg - 2. Kevin Novák, kumite mladší žiaci 8 - 9 
rokov nad 32 - 2. Maroš Fabian, kumite starší 
žiaci 10 - 11 rokov nad 40 kg - 3. Erik Jerdo-
nek, kumite mladší dorastenci 12 -1 3 rokov do 
50 kg - 1. Andrej Pitoňák, kumite mladší doras-
tenci 12 - 13 rokov do 55 kg - 3. Michal Pjatak, 
Kumite kadeti 14 - 15 rokov do 52 kg - 2. miesto 
Samuel Liška. -bož-

Tatranská únia 

Štrnásteho novembra sa 
v športovej hale Vlada Jan
čeka konali Majstrovstvá Tat
ranskej únie karate 2016 ml. 
doratenstov, kadetov, junio
rov a st. juniorov a 1. kolo 
pohára TAUka detí a žiakov. 

Malí karatisti súťažili.
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Špeciálna vianočná kapustnica
Potrebujeme: 3 l vody, 1 kávová 

lyžička (KL) čierneho celého korenia, 
1 KL čierneho mletého korenia, 2 KL 
rasce, 4 zrnká nového korenia, 2 ks 
bobkového listu, 2 zrná jalovca (bo-
rievky), 35 g sušených húb, 1 kg kys-
lej pokrájanej kapusty, 1/2 kg údenej 
krkovičky, olej, 350 g bravčového 
pliecka, 2 cibule, 1 ČL červenej pap-
riky, 5 sušených sliviek, 100 g údenej 
slaniny, 6 strúčikov cesnaku, 1/2 kg 
údenej klobásy, 2 zemiaky, 500 ml 
kyslej smotany.

Postup: Nachystáme 1 KL čier-
neho celého korenia,1 KL čierneho 
mletého korenia, 2 KL rasce, 4 zrnká 
nového korenia, 2 ks bobkového lis-
tu, 2 zrnká jalovca (borievky) a 35 g 
sušených húb. Všetky prísady dáme 
variť do hrnca s 3 litrami vody. Po pol 
hodinke varenia pridáme nakrájanú 
kyslú kapustu. Po ďalšej pol hodine 
varenia pridáme do hrnca na kocky 
nakrájanú údenú krkovičku. Medzi-
tým na oleji speníme 1 na drobno na-
krájanú cibuľu, pridáme na kocky na-
krájané bravčové pliecko a červenú 
mletú papriku a chvíľu dusíme. Mäso 
pridáme do hrnca spolu s 5 sušenými 
slivkami a varíme spolu cca 1 hodinu. 
Údenú slaninu nakrájame na drobné 
kocôčky, vyškvaríme ju, oškvarky pri-
dáme ku variacej sa kapustnici a na 
masti, ktorá nám zostala po oškvar-
kách, speníme druhú cibuľu. Tú pri-
dáme do hrnca spolu s cesnakom 
nakrájaným na plátky. Necháme ešte 
chvíľu povariť. Hrniec odložíme do 
chladu a 24 hodín si ho nevšímame. 
Na druhý deň privedieme „skoroka-
pustnicu“ do varu, pridáme klobásu. 
Buď ju dáme nakrájanú na kolieska 

hneď, alebo ju dáme variť vcelku a na 
kolieska ju nakrájame až po uvarení. 
Medzitým postrúhame 2 zemiaky, 
pridáme ich do hrnca a všetko spolu 
varíme necelú polhodinu. Naposledy 
sa pridá kyslá smotana a všetko ešte 
necháme chvíľu povariť.

Špeciálny vianočný šalát
Potrebujeme: 2 kg zemiakov 

uvarených v  šupe, 12 vajec, 400 g 
mrkva s hráškom (sterilizované), 200 
g kyslých uhoriek, soľ, čierne mleté 
korenie. Zálievka: 1 veľká majolka 
(420 ml), 1 veľký biely smotanový 
jogurt (400 ml), 5 polievkových lyžíc 
(PL) plnotučná horčica, 1 PL práško-
vý cukor, soľ, čierne mleté korenie, 
uhorková šťava (podľa chuti a husto-
ty).

Postup: Zemiaky si deň vopred 
uvaríme v šupe v slanej vode. Scedí-
me a necháme vychladnúť. Na druhý 
deň si uvaríme vajíčka na tvrdo 
a vychladíme. Ošúpeme zemiaky 
a pretlačime ich cez šalátovú mriež-
ku, to isté spravíme aj s vajíčkom, 
ďalej pridáme scedenú mrkvu 
s hráškom, na jemno narezanú uhor-
ku, celé to osolíme a okoreníme, pre-
miešame a necháme postáť kým si 
spravíme zálievku. V nádobe si zmie-
šame suroviny na zálievku okrem 
uhorkovej šťavy a dobre premie-
šame metličkou. Nalejeme na šalát 
a dobre premiešame. Šalát necháme 
v chladničke postáť a nakoniec ho 
dochutíme (ak je to potrebné) uhor-
kovou šťavou.

K  týmto dobrotám si ešte pri-
pravte rybu, alebo v  niektorých 
domácnostiach rezne a  sviatočné 
menu je hotové. 

Vianočné menu
Baran (21. 3. – 20. 4.) – Tí, ktorí podnikajú, by ne-

mali zabúdať na svojich obchodných partnerov a oceniť 
ich dôveru nejakým darčekom. Muži narodení v tomto 
znamení sa potešia elektronike, novým hodinkám, ženy 
cennej váze. Mužom i ženám by sa hodil ako darček 
šperk - s jaspisom, rubínom alebo čiernym obsidiánom. 

Býk (21. 4. – 21. 5.) – Býci sa tešia na voľné dni a zabúdajú na pod-
statné veci. Preto by mali lepšie plánovať, inak nič nestihnú. Je možné, 
že aj darčeky budú kupovať na poslednú chvíľu. Pod stromčekom ich 
poteší niečo z kože alebo zlatý šperk, či nejaká starožitnosť. Pre ich 
zdravie je vhodné nosiť zafír, achát a tyrkys.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) – Blíženci milujú zhon, netrpezlivé podup-
kávanie v radoch a stále nové nápady. Tie ich motivujú hľadať to naj 
pre ich blízkych. Vianoce budú pre nich pekné, ak im darujete nový fo-
toaparát, kameru, cestopisné knihy či kozmetiku, alebo lyžiarsky vý-
stroj. Ak ich chcete ochrániť pred vyčerpaním, kúpte im achát, karneol 
alebo topás. 

Rak (22. 6. – 22. 7.) – Raci sa k nadchádzajúcim sviatkom stavajú 
veľmi zodpovedne. Nemali by ísť na cesty mimo domova, teplo ro-
dinného krbu im nič nedokáže nahradiť. Poteší ich niečo strieborné, 
vhodné sú aj predmety z dreva, kus odevu, ale avantgardného. Ener-
giu im prináša chalcedón, akvamarín. Žltý fluorit udržiava ich citovú 
stabilitu.

Lev (23. 7. – 22. 8.) – Levy by potešilo, keby im ich blízki darovali 
niečo z masívneho zlata, niečo skutočne cenné, čo by mohli hrdo uká-
zať každému okolo - diamantové náušnice alebo drahšie hodinky. Pre 
ich osobný rast a na doplnenie energie by boli vhodné perly alebo 
rubín, granát či ruženín.

Panna (23. 8. – 22. 9.) – Všetky Panny potrebujú relax na to, aby si 
ich analytický mozog mohol usporiadať všetky fakty. Umožnite vašim 
blízkym, aby vám pomohli. Čo by vás potešilo? Nové šaty, kožušiny, 
kabelka, taška, na vašu podráždenosť by boli liekom ametysty alebo 
citrín, starším Pannám by malachit priniesol viac síl. Rubín by podporil 
zamilovaných.

 Váhy (23. 9. – 23. 10.) – Vaši blízki by vám mali darovať obrazy, 
nové kreslo či iný kus nábytku, uvítali by ste aj potreby do kuchyne, 
mladšie Váhy by potešilo niečo z výpočtovej techniky. Z ochranných 
kameňov by pre vás boli vhodné acháty, tyrkysy, alebo karneoly.

Škorpión ( 24. 10. – 22. 11.) – Nezabudnú nakúpiť darčeky pre 
iných, preto by sa ani na nich nemalo zabudnúť. Potešila by ich nejaká 
cesta do zahraničia, hoci len na jeden deň, ale aj nové kufre, rôzne 
druhy kožených tašiek, nové okuliare, ženy by privítali ozdoby do vla-
sov a kozmetiku. Z drahých kameňov by im prospelo tigrie oko, jaspis, 
ale aj turmalín. 

Strelec (23.11. – 21. 12.) - Čo si želajú nájsť pod stromčekom? Čím 
viac kníh, lyžiarsku výstroj, poukaz na pobyt v horách, pozvanie na 
cesty alebo na romantický pobyt na chate, kdesi ďaleko od sveta s ich 
láskou. Možno by ich stačilo obdarovať tyrkysom, ruženínom, ametys-
tom či malachitom.

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.) – Na sviatky túžite po novom zaria-
dení do bytu či domu, športovom náradí, alebo notebooku, keramike. 
Pre plynulé dobýjanie energie by vám vaši blízki mali darovať obsidi-
án, tmavý turmalín, granát alebo smaragd.

 Vodnár (21. 1. – 20. 2.) – Potešilo by vás domáce zviera, extrava-
gantný doplnok do domácnosti, nový model, ktorý oživí váš šatník. 
Mnohým z vás stačia aj skromnejšie dary - lazurit, jaspis, tigrie oko či 
ametystový náhrdelník. 

Ryby (21. 2. – 20. 3.) - Zabojujte za seba, za svoje predstavy, kto 
iný to má robiť, ak nie vy? Potom si budete môcť vychutnať lásku 
a pozornosť vašich blízkych, splnia vám vaše očakávania. Čo by vás 
nadchlo? Večerné šaty, nový oblek, topánky, ale aj niekoľko kníh s his-
torickou tematikou. Z kameňov akvamarín, ametyst alebo svetlozele-
ný chalcedón. 

Malý Moricko píše Santa 
Klausovi: „Prosím ťa pošli mi brače-
ka.“  Santa Klaus:  „Dobre, ale pošli 
mi mamičku!“

„Ahoj, ako si na tom s časom cez 
Vianoce?“ „Prečo?“ „Súrne potrebu-
jem zohnať somára do betlehemu.“

Jožko píše Ježiškovi: Milý Ježiško 

prosím ťa na Vianoce mi pošli 100 
eur. Veľmi by to mne aj maminke 
pomohlo.  List odnesie na poštu. 
Poštárky ho otvoria prečítajú si ho, 
a preto, že Jožka majú rady, poskla-
dajú sa a pošlú mu 50 €. Jožko píše 
späť Ježiškovi: Ježiško ďakujem ti 
za tie peniaze, veľmi nám pomohli. 
A predstav si že tie hnusoby na poš-
te mi jednu 50-tku zobrali. 

Zasmejme sa

Vianoce nám klopú na dvere a k nim ne-
odmysliteľne patrí aj štedrovečerná večera. 
Preto vám prinášame tie najlepšie recepty 
na prípravu klasického sviatočného menu.

relax
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Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

11/201626 spravodajstvo

Mesto Kežmarok zrealizova-
lo projekt „Rozšírenie bezpeč
nostného kamerového systému 
v meste Kežmarok v oblasti pre
vencie kriminality“. Cieľom pro-
jektu bolo predchádzať, potláčať 
a zamedzovať vzniku resp. prehl-
bovaniu rastu kriminálnej činnos-
ti prostredníctvom kamerového 
systému a  okamžitým zásahom 
mestskej polície.

Projekt bol na Radu vlády Slo-
venskej republiky pre prevenciu 
kriminality podaný v auguste 

2015, pričom celkový rozpočet 
projektu bol vyčíslený na približ-
ne 22 000 €. Projekt bol finančne 
podporený Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky pre preven-
ciu kriminality vo výške 13 000 €. 

Projekt bol schválený, je 
ukončený a v  meste pribudlo 
5 nových kamier a  2 LCD moni-
tory 

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

Mesto zrealizovalo projekt 
s  názvom Obnova meštianske-
ho domu č. 52 na Ulici Hlavné 
námestie 52 v Kežmarku s  čís-
lom ÚZPF 2658/1, na ktorý zís-
kalo dotáciu vo výške 25-tisíc 
eur z Ministerstva kultúry Slo-
venskej republiky z  dotačné-
ho systému 2016 v  programe 
1 Obnovme si svoj dom a  pod-
programe 1. 1 Obnova kultúr-
nych pamiatok. 

V  rámci projektu sa zrealizo-
vala obnova okien, dverí, fasády 
a obnova strechy, ktoré boli spo-
lufinancované z dotácie Minister-
stva kultúry Slovenskej republiky 
a z rozpočtu mesta Kežmarok. 

Prostredníctvom samotnej 

obnovy sa naplnil hlavný cieľ 
projektu. Zvýšila sa atraktivita 
národnej kultúrnej pamiatky 
z pohľadu obyvateľov mesta, ako 
aj jeho návštevníkov. Zlepšil sa 
jej stavebno-technický stav a do-
šlo k  uchovávaniu kultúrneho 
dedičstva pre ďalšie generácie.

Realizované s finančnou pod-
porou Ministerstva kultúry Slo-
venskej republiky.

Dokončenie zo str. 6
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Obnovený meštiansky dom

Rozšírenie bezpečnostného 
kamerového systému
v meste Kežmarok

Obnovený meštiansky dom
nie, menej ako 5 % vedúcich v podnikoch v EÚ tvoria ženy.

	 Štátne lesy TANAPu sčítavali kamzíky. Za 15 rokov sa ich 
počet zvýšil viac ako 4násobne. Na celom území Tatier bolo zistených 
1 232 kamzíkov, z toho 165 tohtoročných mláďat, ktoré tvoria viac ako 
trinásť percent z celkovej populácie.

	 Vianočná pošta 2016 je oficiálne otvorená. Listy a  želania 
môžu deti písať Ježiškovi počas celého roka. Doteraz prišlo už viac ako 
3 000 listov, z  toho takmer 1 200 zo zahraničia. Prvý tohtoročný list 
zo Slovenska dostal Ježiško už na konci augusta od Sofinky z  Levíc. 
Na Ježiškovu poštovú adresu: 999 99 Ježiško píšu aj deti z celého sve
ta. Prvý zahraničný list prišiel z exotického Taiwanu už v máji. Práve 
z Taiwanu prichádza najviac zahraničných listov. Ježiškovi píšu aj deti 
z Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Rakúska, Švajčiarska, Anglic
ka, HongKongu, USA, Bieloruska, Talianska, Urajiny, Japonska, Malay
sie, Izraelu, Ruska a Kolumbie. 

	 Ukážky tatranskej flóry a fauny sú za zamknutými dvera
mi. Múzeum Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici je 
od utorka 22. novembra zatvorené. Dôvodom dočasného zatvorenia 
múzea každoročná údržba expozície múzea, výmena herbárových po
ložiek, ošetrenie a doplnenie exponátov.

	 Slováci si za svoje výplaty môžu kúpiť výrazne menej tova
rov, ako obyvatelia bohatých západných krajín. Kúpyschopnosť zná
zorňuje ochotu obyvateľstva míňať peniaze, ale aj to, koľko tovarov 
a služieb si môžu za svoju výplatu dovoliť. A v tomto ukazovateli sú v 
Európe veľké rozdiely. Hodnota prvej krajiny v úrovni kúpnej sily je na 
úrovni 460 percent európskeho priemeru, zatiaľ čo Slováci nedosahu
jú ani 60 percent.

	 Do konca novembra sa podávali návrhy na nominovanie 
osobností, produktov, zariadení a zamestnancov, ktorí prispeli k roz
voju cestovného ruchu v Prešovskom kraji v roku 2016. Z nominácií v 
ankete Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja vyberie víťazné 
osobnosti a produkty odborná porota. Najlepšie zariadenia, zamest
nancov a jeden najobľúbenejší produkt vyberie verejnosť v online 
hlasovaní od 12. decembra 2016 do 12. januára 2017. Podrobnosti o 
ankete nájdete na www.severovychod.sk.

	 V novembri sme oslávili 60. výročie vysielania televízie na 
Slovensku a súčasne aj 90. výročie vysielania slovenského rozhlasu. 



inzercia

Jozef holly
& band

Exkluzívna Vianočná
“Piano Show”

Kežmarok - Hlavné námestie
13.12.201617:00

R

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

Novinka!

www.scamba.sk

www.kia.com

Kia cee’d v edícii Team SlovaKIA

Víťazná edícia
Team SlovaKIA

Teraz dostanete k výbave Silver úplne zadarmo bonusovú výbavu 
v hodnote 640 €, ktorá obsahuje:

K tomu všetkému navyše získate okamžitú zľavu až 1300 €.
Užívajte si bezpečnosť, kvalitu a dizajn svetovej úrovne, vyrábané na Slovensku v Tepličke nad Váhom.

• hliníkové disky 
• zadné parkovacie senzory 
• stmavené sklá od B-stĺpika

Motor-Car Poprad, spol. s r. o., Partiz`nska 3800, Poprad
tel. (. 052/789 56 01 | kia@motor-car-poprad.sk | www.motor-car-poprad.sk

Bli |ie inform`cie o ponuke a financovanl sa dozviete u na|ich predajcov. Kombinovan` spotreba paliva 
3,8  6,1 l / 100 km, emisie CO2: 99  138 g/km. *Z`ruka 7 rokov/150 000 km. Obr`zok je ilustra(n|.

Zimnh 
pneumatiky
ZDARMA

14. 12. 2016
o 17.00 hod.

HLAVNÉ NÁMESTIE



17.12.2016
EŠTE VIAC KOCIEK, 

SÚŤAŽE 
A LEGO VÝHRY

LEGO 3D SOCHY

LEGO HERNÁ ZÓNA
OD 11. DO 19. HODINY

03.12.2016 - 04.01.2017
FORUM POPRAD
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