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ŽIVOTOPIS

HĽADÁME
 Láka Vás  poskytovanie podpory a denná komunikácia v Aj a Nj?

Hľadáme pracovníka/čku zákazníckeho servisu.

 

 Pri riešení technických a procesných problémov zabúdate na čas

a
 
radi čelíte výzvam?

Skúste svoje šance u nás ako procesný technik 

alebo junior inžinier kvality
 

 Nezaobídete sa bez ruchu, pohybu a zmien?

Možno práve pre Vy ste vhodný kandidát/tka 

na pozíciu materiálový manipulant.  

OD ROKU 2017 
 

V NOVOM VÝROBNOM ZÁVODE!

Chopte

sa šance 

a pošlite nám  

štruktúrovaný 

životopis...

Zároveň hľadáme operátorky výroby do 

dvojzmennej a trojzmennej prevádzky.
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Zostať moderne tradiční

Fašiangy boli časom 

veselosti, zábavy, ho-

dovania a pitia. Začínali 

po Vianociach, od Troch 

Kráľov a  trvali do po-

polcovej stredy, ktorá 

otvárala čas štyridsať-

dňového pôstu.

Tradičným jedlom tohto obdobia bolo 

obradové pečivo: fánky, smažené šišky, sla-

ninka s klobáskou a huspenina.

Vo fašiangovom období bolo na hospo-

dárstve relatívne menej práce. Počas týchto 

dní sa organizovali zabíjačky, zábavy a tiež sa 

robievalo veľa svadieb. Tesne pred koncom 

fašiangov sa ľudia obliekali do masiek, kto-

ré okrem zábavnej funkcie mali aj ochranný 

význam, mali chrániť proti pôsobeniu nega-

tívnych síl, mali zabezpečiť úrodný rok a plod-

nosť hospodárskych zvierat.

Najlepšie na fašiangoch však je, že pri ich 

opise vôbec nemusíme používať minulý čas. 

Nič nám nebráni pripomínať si tradície a hlav-

ne prežívať fašiangy tradične aj v 21. storočí. 

Na tomto období je výborné, že si ho vieme 

prispôsobiť aj na modernú dobu a zostať pri-

tom pôvodne tradiční.

Aj v súčasnosti je možné zorganizovať 

spoločenský večer v maskách s  typickými 

prvkami. Je nenáročné stráviť pri obľúbenej 

(možno aj ľudovej) hudbe niekoľko chvíľ so 

známymi a zabávať sa. Nájsť si čas na stretnu-

tie s deťmi, príbuznými, priateľmi....

Ak do moderného dneška primiešame 

niečo tradičné, určite tým z modernosti ne-

ubudne. Navyše ponúkneme službu našim 

deťom už len tým, že si budú môcť v úzkom 

kruhu zažiť a ochutnať niečo od našich pred-

kov a precítia, že sme tu pre nich.

Na Strednej umeleckej škole v Kežmarku 

sa jeden fašiangový deň vyučuje v maskách, 

a to aj učitelia aj žiaci. Je to akcia žiackej škol-

skej rady. Najlepšiu masku vyberie určená 

komisia zložená zo žiakov i  učiteľov. Chcete 

sa prísť pozrieť, ako taký deň v  našej ško-

le vyzerá? Nech sa páči. Ste vítaní v stredu 

1. februára. Žiaka, ktorý má masku, učitelia 

neskúšajú.

 Marta Perignáthová

Za dvojročné obdobie mesto splatilo oba 
zdedené úvery od predchádzajúceho vede-
nia. Prvý, z ktorého sa čiastočne platila realizá-
cia bytového domu Košická 10, bol splatený 
už v roku 2015. Druhý úver, v celkovej výške 
109  348,06 eur, 
podpísala rad-
nica ešte v  roku 
2007 na dofinan-
covanie výstavby 
bytovky na Ulici 
Weilburská 1 a 3. 
„ J e d n o r á z o v o 
sme banke vy-
platili zostávajú-
cu sumu 75,6-ti-
síc eur, čiže do 
nového roku 
vstupujeme bez 
úverového zaťaženia,“ uviedol primátor Ján 
Ferenčák.

Nasledujúci rok označil primátor počas 
ostatného mestského zastupiteľstva za in-
vestičný. Poslanci schválili historicky najvyšší 
rozpočet vo výške viac ako 21,4 milióna eur. 
Z celkového balíka tvoria kapitálové výdavky 
čiastku 7,4 milióna. „Napriek tomu, ak všetko 

pôjde podľa tohto plánu, v  roku 2017 nebu-
deme nútení brať úver. Veľkú časť rozpočtu 
tvoria projekty, v ktorých sme boli úspešní, 
a  teda na ich financovanie použijeme exter-
né zdroje,“ vyhlásil Ján Ferenčák. Podľa pri-

mátora sa bude 
najviac investo-
vať do športo-
vých zariadení, 
do rekonštrukcií 
materských škôl, 
na revitalizáciu 
v n ú t ro b l o k ov. 
V rozpočte je za-
hrnutá výmena 
mosta na sídlisku 
Sever, tiež do-
budovanie cyk-
lochodníkov. 

Aj v roku 2017 mesto plánuje výstavbu ná-
jomných bytov bežného štandardu pre mladé 
rodiny. Predpokladaná investícia je 1,2 milió-
na eur. Bytovka sa začne stavať až po schvá-
lení žiadosti o dotáciu na výstavbu z  minis-
terstva dopravy a  získaní úveru zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania. 

 Zuzana Šlosárová

Mesto v novom roku bez úverov
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Kežmarok  je krásny v každom ročnom období.

Ďalšia pozitívna správa pre kežmarskú radnicu potvrdzuje, že 
hospodári naozaj výborne. Za rok 2016 sa jej podarilo ušetriť 
dostatočné zdroje na doplnenie rezervného fondu a koncom 
decembra splatila zostatok jej jediného bankového úveru.

Aj  rok 2017 bude bohatý na investič-
né akcie. Intenzívne sa pracuje na začatí 
dostavby zimného štadióna a  práce na 
prestavbe kúpaliska by mali odštartovať 
ihneď, ako to počasie dovolí. 

„Projektovú dokumentáciu týkajúcu sa 
obnovy zimného štadióna a  jeho prestavby 
na multifunkčnú nízkoenergetickú halu  je 
potrebné prerokovať s dotknutými orgánmi 
štátnej správy a správcami sietí. Hneď potom 
príde na rad výberové konanie na dodáva-
teľa stavby,“ konštatovala vedúca oddelenia 
územného plánu, životného prostredia a sta-
vebného poriadku Eva Kelbelová a  dodala: 
„Súbežne s povolením zmeny stavby počas 
výstavby môže nasledovať  výberové konanie 
na dodávateľa. Ide o 3- až 4-mesačný proces.“ 
Ak teda nebudú vznesené námietky a pripo-

mienky zúčastnených  v  procese verejného 
obstarávania, so stavbou by sa mohlo začať 
koncom apríla.

Ešte reálnejšie obrysy má kúpalisko. Ve-
rejné obstarávanie je pred ukončením, je 
potrebné opakovane detailne  prekontrolo-
vať víťaznú ponuku a  celý proces uzavrieť. 
Stavebné povolenie je vydané, čiže hneď po 
ukončení výberu dodávateľa a ak to počasie 
dovolí sa  môže začať stavať. „Veľký bazén 
bude rekonštruovaný, detský bazén odstrá-
nený a nahradený novým. Vybuduje sa pre-
vádzkové a  technologické zázemie, šatne, 
bufet, pokladňa a spevnené plochy, “ pove-
dala Eva Kelbelová a podotkla, že v bazénoch 
bude slaná voda podobná morskej, ktorá je 
k ľudskej pokožke šetrnejšia, ako chlórovaná 
sladká. V rozpočte mesta je na prestavbu vy-
členených  575-tisíc €. -bel-

Kúpať sa budeme v slanej vode
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 	Do 28. februára potrvá internetové hlasovanie za vybudo-
vanie detského ihriska. Mesto, ktoré urobí najviac klikov, sa bude tešiť 
z investície za pár tisíc eur. Viac sa dočítate a klikať môžete na www.
zihadielko.sk.

	 Prvé tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa 
uskutoční 9. februára.

	 Oddelenie školstva, mládeže a športu sa z priestorov kina 
presťahovalo do budovy bývalého PTK Echo.

	 Zo svojej kampanily Campana maxima po prvýkrát za-
zvonil po oprave a  púti po Európe počas Vianoc. Iba pripomíname, 
že pochádza z roku 1525 a na svojom tele nesie erb mesta Kežmarok 
a jeden latinský nápis: „Bol som uliaty 17. augusta 1525 od Kristovho 
narodenia pre potrebu mesta Kežmarok“. Sto rokov po uliatí bol zave-
sený do farskej kampanily a odvtedy bol vo zvonici až do minulého 
roka, odkiaľ ho previezli do Nemecka na opravu. 

	 Na bývalom družstve za Kežmarkom v  smere na Spišskú 
Belú horela 3. januára strecha hospodárskej budovy. Šťastím v nešťas-
tí bolo, že na mieste neboli žiadne zranené osoby, pretože budova je 
opustená. Pri požiari zasahovalo 12 hasičov z Kežmarku a z Popradu. 
Dym z horiacej budovy bolo vidieť aj z hlavnej cesty, ktorá vedie z Kež-
marku do Spišskej Belej.

	 Detský folklórny súbor Goralik oslavuje 25. výročie svojho 
vzniku. Súčasní a  bývalí členovia súboru pripravili pre svojich priaz-
nivcov 28. januára v MsKS Kežmarok slávnostný program Jak od Vies-
ny do Vilije, rocek přesel na džedžine.

	 Generálne zhromaždenie Karpatsko-nemeckého spolku 
Slovenska sa uskutoční 25. februára v hoteli Satel v Poprade.

	 Dňa 23. februára vo štvrtok sa o 19.00 h v ZUŠ A. Cígera 
uskutoční už 66. cestovateľský večer – Premietanie s JADROm. Témou 
budú krásy Arménska, ktoré zo sedadla bicykla spoznával Roland Lip-
ták. Nenechajte si ujsť večer plný dobrodružstva a skvelej nálady.

	 Ráno 4. januára bola na ulici Slavkovská pri cyklochodníku 
nájdená mŕtvola bezdomovca. Prípad vyšetruje polícia.

	 Mesto Kežmarok malo svoj stánok na veľtrhu cestovného 
ruchu v Bratislave, ktorý sa konal koncom januára v Bratislave.

	 Mesto doplní kamerový systém. Pribudne 16 nových ka-
mier, z toho dve otočné a štrnásť statických. Nové kamery by mali byť 
umiestnené na uliciach Michalská, Slavkovská, Tatranská, Huncovská, 
Trhovište, Jakuba Kraya, Kušnierska brána, Pod lesom, Dr. Fischera 
a Garbiarska. Na realizáciu úspešného projektu bola pre Kežmarok 
schválená čiastka vo výške 20-tisíc €.

	 Ministerstvo kultúry SR informuje, že voľné vstupy do mú-
zeí v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR zostávajú v platnosti počnúc 
prvou februárovou nedeľou po celý zvyšok roka 2017. 

	 Svetový deň Braillovho písma, ktoré bolo svetu predstave-
né v roku 1825, pripadol na 4. januára. Únia nevidiacich a slabozrakých 

V skratke

 Pokračovanie na str. 6

Kežmarok – Smart miesto 
pre život

S  touto myšlienkou sa pri-
mátor Ján Ferenčák pohrával už 
dávnejšie. Z  Kežmarku chce vy-
budovať moderné a  dynamické 
mesto. V  zásade ide o zlepšenie 
života svojim občanom s  využi-
tím najnovších technológií.

Kežmarská radnica 9. januá-
ra privítala skupinu expertov so 
skúsenosťami z  českých „inteli-
gentných“ miest. Ich úlohou je 
pripraviť koncepciu smart rieše-
nia. „V  predošlých dvoch rokoch 
sme urobili už niekoľko krokov, 
ktoré môžeme považovať za 
„smart“. Odborníci musia najskôr 
získať informácie a zistiť ako sme 
v  modernizácii ďaleko. Výsledný 
dokument má mať konkrétne 
odporúčania na jednotlivé ope-
račné programy a  iné dotačné 
schémy, ktoré by sme mohli pou-
žiť na svoj rozvoj,“ uviedol primá-
tor Ferenčák. 

Podľa neho ešte bez prívlast-
ku „chytrý“ Kežmarok zaviedol 
jednotnú ekonomiku mesta, za-
teplil základné školy v jeho  pô-
sobnosti, vymenil verejné 
osvetlenie, v  spolupráci s part-
nermi vytvoril dôležitý strategic-
ký dokument Akčný plán okresu 
Kežmarok a iné. 

Čo sa pod názvom Smart 

City podľa odborníkov skrýva? 
„Smart City znamená prepojenie 
inteligentných systémov, ktoré 
dokážu optimalizovať zdroje, vy-
užívať infraštruktúru s človekom, 
spoločnosťou a rodinou tak, aby 
chytré mesto, alebo Smart mes-
to, maximálne zužitkovalo tieto 
technológie pre zlepšenie kvality 
života obyvateľov,“ vysvetlil člen 
expertnej skupiny dekan do-
pravnej fakulty univerzity ČVUT 
v  Prahe Miroslav Svítek a  dodal: 
„Kežmarku by sme radi poskytli 
pohľad zvonku, ako to vidíme my 
s našimi skúsenosťami.“

Finálny návrh inteligentného 
Kežmarku, ktorý má dať nápady 
na ďalší rozvoj, by mala skupina 
expertov prezentovať radnici pri-
bližne o  dva mesiace. Ten bude 
obsahovať konkrétne riešenia 
šité pre naše mesto na mieru.

Myšlienku inteligentného 
mesta už niekoľko rokov vyu-
žívajú európske metropoly ako 
Viedeň, Barcelona či Praha. V su-
sednom Česku majú väčšie skú-
senosti. Koncept inteligentných 
riešení je zavedený v českom Pís-
ku, Žďári nad Sázavou, Ústí nad 
Labem a v  niekoľkých ďalších 
mestách.

 Zuzana Šlosárová

Kežmarok sa v  horizonte niekoľkých ro-
kov chce postupne stať Smart City.  V  pre-
klade povedané, chce byť „Inteligentným 
mestom“. 

Na stretnutí s odborníkmi nechýbali vedúci odborov mestského úradu 
a mestských organizácií.   Foto: -bel-
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Uplynulo dva a pol mesiaca odvtedy, čo sa novým riaditeľom 
Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra, n. o., v Kežmarku stal Viktor 
Halíř. Dnes vám ho trochu predstavíme. Vyštudoval VŠ ekono-
mickú a hneď po škole nastúpil do zdravotníctva, bol výkonným 
riaditeľom neštátneho zdravotníckeho zariadenia, neskôr polik-
liniky. Pôsobil v nemocnici vo Zvolene ako námestník pre styk so 
zdravotnými poisťovňami, čo vie zužitkovať aj na novom poste. 
Bol riaditeľom dopravnej zdravotnej služby, pôsobil v sociálnej 
oblasti, ale zdravotníctvo ho vždy priťahovalo, nakoľko jeho 

otec je lekár a mama  zdravotná sestra. Pracuje ako dobrovoľník v horskej službe.

 Kde ste pôsobili, než ste prišli do Kežmar-
ku?

Pôsobil som ako projektový manažér v sek-
tore sociálnych služieb v neziskovej organizácii 
v Bratislave, zameranej na pomoc pre seniorov 
s Alzheimerovou chorobou. Stále som sa chcel 
vrátiť do zdravotníctva, a tak som poslal žia-
dosť o zamestnanie do Kežmarku. Neskôr som 
bol zvolený za riaditeľa tunajšej nemocnice. Je 
to pre mňa veľká výzva. Výmena správnej rady 
a riaditeľa prebehla veľmi rýchlo s turbulen-
ciou a bolo nutné zabezpečiť, aby nemocnica 
ďalej fungovala. 

Je to jediná mestská nemocnica na Sloven-
sku, ktorá úspešne prešla reštrukturalizáciou. 
Mojou snahou je, aby bola vždy v kladných čís-
lach, ale aj aby sme nastavené procesy zefek-
tívnili a vypracovali rozvojový program. 

Máte už predstavu čo treba urobiť, aby 
nemocnica napredovala?

Vedúci pracovníci nemocnice vypracovali 
investičný plán, ktorým smerom by chceli ísť 
v roku 2017. Investície do prístrojového vyba-
venia, prípadne do rekonštrukcie záležia od 
zdrojov, ktoré nemocnica má. V  prvom rade 
musíme stabilizovať prísun zdrojov, ako aj ná-
kladov.

Mzdy sú najväčšou nákladovou zložkou. 
Musíme ich udržať na istej prijateľnej úrovni a 
až potom sa môžeme pustiť do rozvoja a prí-
strojového vybavenia. Myslím si, že toto bude 
možné až na základe mnohých analýz a audi-
tov.

Koľko oddelení má nemocnica? Uvažuje 
sa o zriadení nových?

V nemocnici máme jednodňovú chirurgiu, 
ARO, interné oddelenie, oddelenie dlhodobo 
chorých, gynekologicko-pôrodnícke odd., no-
vorodenecké oddelenie, detské odd. a doprav-
nú zdravotnú službu. Čo sa týka zriaďovania 
nových oddelení, bolo by pekné, keby sme 
rozšírili naše portfólio, ale narážame na prob-
lém zazmluvnenia so zdravotnými poisťovňa-
mi. V okolí sú ďalšie tri nemocnice a kežmarská 
je vlastne akoby v  strede trojuholníka. Preto 
musíme citlivo vyberať, ktorým smerom sa vy-
berieme. Mojou snahou je, aby nemocnica po-

skytovala komplexnejšie služby pre občanov 
Kežmarku a okresu.

Ktoré oddelenie potrebuje najviac zmo-
dernizovať či prístrojovo vybaviť?

Oddelenia nemocnice nie sú v zlom stave, 
ale každé niečo potrebuje. Niektoré sú viac 
náročné na technológie, iné menej. Budem 
sa snažiť efektívne a citlivo vynaložiť finančné 
prostriedky pre jednotlivé oddelenia. Máme 
audit o  materiálno-technickom vybavení ne-
mocnice a podľa neho budeme postupovať pri 
obstarávaní investícií. 

Aká veľká je spádová oblasť nemocnice?
Nemocnica má spádovú oblasť zhruba 

70-tisíc obyvateľov. Susedí s  nemocnicami 
v Starej Ľubovni, v Levoči a hlavne v Poprade. 
Nie všetci pacienti z  našej spádovej oblasti 
končia u nás, ale idú do inej nemocnice. Je to 
vzájomný proces. Nemocnice navzájom vykrý-
vajú ten segment trhu, ktorý iná nemocnica 
nemá.

Mojou snahou je dosiahnuť znormali-
zovanie vzťahov s externými lekármi. Je to 
záležitosť dlhoročná, veľa lekárov odišlo 

z  nemocnice, niektorí na ňu zanevreli. Prav-
dou ale je, že táto nemocnica je tu rovna-
ko pre pacientov, ako aj pre lekárov. Keď 
budú posielať pacientov na vyšetrenie 
k nám, ušetria im čas a aj financie. 

V  minulosti bolo pre potreby nemocnice 
zakúpené CT...

Áno, do nemocnice bol zakúpený CT prí-
stroj, ktorý nie je využitý tak, ako by sme si 
predstavovali. CT vyšetrenie dokážeme urobiť 
najneskôr na druhý deň, pričom v  iných ne-
mocniciach sú čakacie doby aj niekoľko týž-
dňov.

Aký je stav vozového parku?
Vlani sa kúpili dve sanitné vozidlá, jedno 

v  lete a druhé prišlo koncom roku. Ale máme 
aj vozidlá, ktoré majú najazdených 850-tisíc 
kilometrov. Výmena sanitiek je dôležitá, zabez-
pečuje dopravnú službu v regióne. Momentál-
ne má nemocnica sedem sanitiek plus vozidlá, 
ktoré zabezpečujú iné služby, čo je dostatočné. 

Počuli sme, že chystáte pre pacientov pre-
kvapenie...

V  rámci dopravnej zdravotnej služby uva-
žujeme poskytovať kyvadlovú dopravu medzi 
poliklinikou a nemocnicou, každých 20 minút 
by sa mohla sanitka otočiť. Aj keď nejde o veľ-
kú vzdialenosť, niektorým pacientom je ťažko 
chodiť pešo, keď potrebujú odborné vyšetre-
nia. My by sme si zabezpečili prevoz, napríklad 
krvi, kontinuálnejšie. Toto by sme v  krátkom 
čase mali spustiť.

 Za rozhovor poďakovala
  Emília Sedláčiková

Vízie kežmarskej nemocnice v roku 2017

Nedá sa už ani spočítať, koľkokrát Maltézski rytieri pomohli Nemocnici Kežmarok. V pia-
tok 20. januára v rámci maltézskeho projektu Flamatt, dovoz a darovanie zdravotníckeho 
materiálu na odd. ARO priviezli oxygenátor, model Oxymat 3. Riaditeľ Flamattu, maltézsky 
rytier Peter Mikulášik ho slávnostne odovzdal nielen pre potreby tohto oddelenia.  Prístroj 
je určený pacientom, ktorí majú dlhodobé ťažkosti s dýchaním, slúži na výrobu kyslíka a aj 
ako náhradný zdroj. Taký istý prístroj dostali aj do stacionára.  -sedl-
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Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a sla-
bozrakí ľudia. V súčasnosti má viac ako 4 000 členov. Svoje služby, 
poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím 
v každom kraji Slovenska bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska vznikla v roku 1990.

	 V roku 2017 vychádzajú sviatky zaujímavejšie, ako to bolo 
v minulom. Vrátane Vianoc a Veľkej noci nás čaká až 8 predĺžených ví-
kendov.

	 Minimálna mzda v tomto roku bude predstavovať 435 eur. 
Vzrastie z minuloročných 405 €. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré 
s príchodom nového roka nadobudlo účinnosť.

	 Prešovský samosprávny kraj (PSK) oceňoval osobnosti 
a inštitúcie, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj regiónu. 
Laureátmi Ceny PSK sa stali olympijskí víťazi Ladislav a Peter Škantá-
rovci, paralympijský víťaz Samuel Andrejčík a Gréckokatolícka chari-
ta v Prešove. Ceny predsedu PSK získala interpretka ľudových piesní 
Monika Kandráčová, profesor René Matlovič a spoločnosť 4 SPORT za 
aktívnu podporu mládežníckeho športu, propagáciu Prešova a Pre-
šovského kraja v zahraničí.

	 Lyžiari z Kežmarku, Veľkej Lomnice, Starej Lesnej a Tatran-
skej Kotliny majú o jeden dôvod na radosť viac. Do obľúbeného stre-
diska v Bachledovej doline je zabezpečený skibus. Funguje ako pra-
videlná autobusová linka s odchodom ráno o 7.45 h z Kežmarku od 
Zlatého Bažanta s návratom o14.45 h z Bachledovej doliny. Autobus 
má vyše 45 miest na sedenie a premáva každý deň až do 11. marca. 
Pre klientov lyžiarskeho strediska je doprava vrátene prepravy lyží 
a snowboardov bezplatná. Linku využívajú študenti, dôchodcovia 
a rodiny, pre ktoré je cesta do Bachledovej doliny bez auta veľmi kom-
plikovaná. 

	 Po Tatrách sa pohybujú štyri kamzíky s telemetrickými 
obojkami. Ide o projekt Ochrana a monitoring kamzíka vrchovského 
tatranského, ktorý realizuje Správa TANAP-u. Pomocou telemetrie 
budú ochranári sledovať časopriestorové aktivity kamzíkov. Obojok 
je vybavený GPS a GSM modulom, teplotným snímačom, VHF vysie-
lačom a automatickým vypínacím mechanizmom. Predpokladaná 
životnosť batérií je približne tri roky. Súčasťou projektu sú tiež DNA 
analýzy. Na jeseň bolo v Tatrách 1 367 kamzíkov.

	 Začiatkom januára odštartoval prvý ročník Podtatranskej 
bedmintonovej ligy v hale Focus + v Kežmarku. Súťaž bude prebiehať 
až do konca decembra. V našich novinách vám prinesieme priebežné 
výsledky. 

	 Súkromný prepravca RegioJet oznámil, že od februára na 
trase z Bratislavy do Košíc a naspäť končí. Z hlavného mesta sa na vý-
chod dostanete iba rýchlikom alebo IC vlakom štátneho dopravcu.

	 Cyklisti majú od 1. januára povolené minimálne množstvo 
alkoholu do úrovne 0,5 promile, avšak len v zastavanom území obce 
a na cestách pre cyklistov.

	 Poštovému Ježiškovi napísalo pred nedávnymi Vianocami 
 Pokračovanie na str. 26

V skratke
Pokračovanie zo str. 4

Vlani počet pôrodov v  kežmar-
skej nemocnici dosiahol úctyhod-
né číslo 995, ale vďaka tomu, že sa 
narodili aj dvojčatká, na svet prišlo 
1 005 detičiek. Pôrodnosť je v mes-
te a  okolí výnimočná. Na prvého 
Kežmarčana, ktorý sa narodil v roku 
2017, sme museli trochu počkať, až 
do 4. januára.

O 8.20 h prišiel na svet druhoro-
dený syn rodiny, Timotej Jankura. 

So želaním všetkého najlepšieho 
ho privítal medzi nami primátor 
Ján Ferenčák, ktorý finančne prispel 
z  vlastného vrecka a odovzdal naj-
novšiemu občanovi aj vecné darče-
ky, plienky, hrkálky, hraciu hrazdič-
ku, album... Ako sám povedal, dieťa 
stojí dosť peňazí, a  tak aspoň na 
začiatok nech sú dary mesta aj jeho 
osobný nápomocné pri starostlivos-
ti o bábätko.  -sedl-

Vítame ťa medzi nami

Večer 16. januára došlo k havárii na sídlisku Juh. Dodávka pitnej vody 
bola prerušená a obnoviť sa ju podarilo až na druhý deň popoludní. 
 -sedl-

Prelom rokov poskytuje čas na bilancovanie. Čo sa nám podarilo a čo plánu-
jeme v ďalšom roku, to boli témy výročnej členskej schôdze našich seniorov. 
Najviac sú hrdí na svoje nové športovisko, ktoré vlani spustili do prevádzky.
 -sedl-
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„Je paradoxom, že vlani, keď Kežmarský hrad prechádzal 
rekonštrukciou, návštevnosť stúpla. Zvýšila sa o 12 percent, 
celkovo hrad navštívilo vyše 42-tisíc návštevníkov. Pracovní-
ci hradu sa stretávali aj s takými, ktorí vošli len na nádvorie, 
vypočuli si výklad sprievodcu a  odišli. Tých nespočíta nik, 
ale spolu s nimi by sme určite prekročili číslo 50-tisíc,“ pove-
dala riaditeľka hradu Erika Cintulová.

„Fakt, že aj keď na hrade prebiehali rekon-
štrukčné práce, hrad prilákal viac turistov, ktorí si 
fotili aj robotníkov na lešení a dostali sme spätnú 
väzbu od návštevníkov, že je to krásne, keď sa 
štát dokáže starať o  pamiatky,“ podotkla riadi-
teľka. Aby všetci návštevníci hradu mohli vidieť 
jeho krásne expozície bez dlhého čakania prijmú 
viac lektorov, aby návštevníci mohli do hradu 
vchádzať v kratších intervaloch.

Do konca júna 2017
Prvá etapa rekonštrukcie hradu bude pokra-

čovať aj v tomto roku. Len čo to počasie dovolí, 
prídu na rad ďalšie fasády a  práce, ktoré s  tým 
súvisia. Všetko by malo byť hotové do konca 
júna tak, ako je to aj zmluvne dohodnuté. Mo-
mentálne je vypracovaný projekt na 2. etapu 
rekonštrukcie hradu, otvorenou ostáva potrebná 
finančná čiastka – cca 430-tisíc eur - na jeho rea-
lizáciu. O tie už vlani požiadali zriaďovateľa - Pre-
šovský samosprávny kraj. 

Druhá etapa je už pripravená
V druhej etape by sa mali ukončiť omietky ce-

lého hradu z vonkajšej strany, ale tie prídu na rad 
až po odvlhčení, čo je základom pre ďalšie práce 
a netreba zabúdať ani na archeologický výskum. 
A keď už bude ukonče-
ná celková rekonštruk-
cia hradu, príde na rad 
aj jeho osvetlenie. Tak, 
ako v roku 2016, rekon-
štrukcia bude opäť ro-
bená za plnej prevádz-
ky. „Po skúsenostiach 
už vieme povedať, že 
firma, ktorá rekonštruk-
ciu 1. etapy realizova-
la, je veľmi ústretová, 
vieme, že práce môžu 
prebiehať aj za plnej 
prevádzky,“ konštato-
vala riaditeľka.

Cítiť zmenu k lepšiemu
Odvlhčenie, ktoré sa  robilo minulého roku, 

už hrad mal odskúšané v interiéroch a môžeme 
povedať, že bolo účinné. Sú rôzne nové spôso-
by, ale treba brať do úvahy, že každý objekt je 
špecifický, sú tu vonkajšie vplyvy, ktoré pôsobia 
a aj rozdielne zloženie muriva. Práve preto má 
hrad vypracovaný špeciálny projekt na odvlh-
čenie hradu, z ktorého sa postupne čerpali me-
tódy. 

Ide o kombinovanú technológiu, používajú 
tú najvhodnejšiu podľa stupňa zasolenia omie-
tok, vlhkosti,... V priestoroch, kde už boli múry 
odvlhčené, je cítiť zmenu, vzduch je menej vlh-
ký. 

V prvom rade štít kaplnky
V rámci generálnej opravy hradu, ktorá bola 

ukončená v roku 1985, boli odkryté fresky a ná-
pisy na nádvorí. Sú odkryté aj teraz a múzeum 
neuvažuje o ich reštaurovaní, lebo ich stav si to 
nevyžaduje. Čo si vyžaduje akútne vyriešiť je 
štít na hradnej kaplnke, ktorý je vo veľmi zlom 
stave. Žiadali preto zriaďovateľa o financie, aby 
prednostne vyriešili túto časť stavby, pretože 
v kaplnke sú rôzne akcie, organizujú sa tu svad-
by, koncerty. Štít je v  havarijnom stave, preto 
musia prednostne vyriešiť túto časť hradu, čo si 
vyžaduje aj reštaurátorský zásah.

Aj interiér prechádza zmenami
Zmenou prechádzajú aj jednotlivé expozí-

cie, ktoré budú v novom šate, pribudli niektoré 
nové exponáty. Vlani ukončili reinštaláciu ex-
pozíciu cechy a remeslá, reinštalovali expozíciu 
streleckého spolku a  expozíciu venovanú Dr. 
Alexandrovi. Navyše vymenili osvetlenie v  ex-
pozícii, bývalé „neónky“, ktoré skresľovali po-
hľad na exponáty, sa začali vymieňať a pokračo-
vať budú na hrade aj v tomto roku. Vymenili tiež 
osvetlenie v sakrálnom umení.

 
 E. Sedláčiková
 Foto: -bel-

Rekonštrukcia prilákala viac návštevníkov

Hrad zatiaľ pod snehovou perinou.
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Občanov podieľajúcich sa na realizácii 
projektu môžeme rozdeliť do dvoch hlavných 
skupín. Jedna sa otvorene podieľa na potláča-
ní protispoločenskej činnosti a druhá si praje 
ostať v anonymite, ale má záujem sa aktívne 
podieľať na ochrane verejného poriadku. 

V roku 2016 sme od osôb podieľajúcich sa 
na ochrane verejného poriadku prijali 3 686 
telefonických podnetov a  oznámení, osob-
ných oznámení sme prijali 648 či už na útvare 
mestskej polície, alebo v  teréne. Všetky pod-
nety sme preverili a vybavili. Ak si niekto polo-
ží otázku, o aké oznámenia ide, môžem pove-
dať, že ich rámec je neskutočne široký, a to od 
zabezpečenia cestnej premávky, nefungujúce 
semafory, nesprávne parkovanie vozidiel cez 
krádeže, schválnosti medzi občanmi, poško-
dzovanie vecí, ublíženia na zdraví, znečisťova-
nie ovzdušia, znečisťovanie vody, znečisťova-
nie komunikácie, ohrozenie psami, živočíchmi, 
únik živočíchov, rôzna trestná činnosť... Na 
základe tejto situácie a po jej dôkladnom zvá-
žení od 1. januára pracuje pre mestskú políciu 

5 dobrovoľných ochrancov verejného poriad-
ku, ako súčasť hliadky mestskej polície. Sú 
označení modrou reflexnou vestou s  prísluš-

ným nápisom a de facto asistujú mestskému 
policajtovi pri výkone jeho práce. Nemajú 
však oprávnenia mestskej polície, disponujú 
len všeobecnými oprávneniami (napr. obme-
dzenie osobnej slobody páchateľa pristihnu-
tého pri páchaní trestného činu...). 

 V  rámci tohto projektu boli v  roku 2016 
zakúpené dva oblečenia maskotov, ktoré už 
boli mediálne prezentované a na prednáš-
kach a aktivitách pre deti a mládež majú veľkú 
odozvu. 

 Jozef Marhefka, 
 náčelník mestskej polície

Ochrancovia verejného poriadku

Ešte v marci minulého roka sa začala prípravná fáza projektu 
s názvom Ochrana verejného poriadku ochrancami verejného 
poriadku. Realizačná fáza odštartovala 1. júna 2016.

Pre mestskú políciu pracuje päť dobrovoľných ochrancov verejného poriadku.

Ján Soliar
Jednoznačne si naj-

viac vážim EĽRO. Do Kež-
marku sem prichádza 
okolo 60- tisíc ľudí, ak nie 
viac. A sú to ľudia jednak 
zo Slovenska, ale aj zo 
zahraničia. Je dobré, že 

sa táto tradícia udržuje. Z hľadiska zviditeľnenia 
mesta je to jedinečná akcia.

Ján Holova
Myslím si, že EĽRo je tou najväčšou akciou 

roka v Kežmarku, ale keď 
pozerám dozadu, tak 
sa začínajú opravovať 
cesty a  chodníky. Pekne 
to teraz vyzerá pri ZŠ Dr. 
Fischera, kde je opravený 
chodník a sú odstránené 

živé ploty. Škola ako keby sa otvorila. Aj pošta je 
zrekonštruovaná. Teraz je to oveľa krajší pohľad. 

Eva Kelbelová
Hodnotenie investícií podľa významu je vždy 

závislé od uhla pohľadu hodnotiaceho. Z hľadis-
ka vytvorenia priaznivých podmienok na býva-

nie pre 32 rodín v  meste, 
ako aj z  hľadiska finanč-
ného objemu, sa javí naj-
významnejšou investíciou 
odkúpenie a  danie do 
užívania 32-bytovú jed-
notku na Weilburskej ulici. 

Nemožno, ale podceňovať ani význam investícií 
vynaložených v roku 2016 do školských zariade-
ní, opráv chodníkov a mestských objektov, roz-
širovania verejného osvetlenia a plôch statickej 
dopravy. Pri zrátaní  celkovo preinvestovaných 
prostriedkov je to už značný finančný obnos. 

Rok 2016 možno charakterizovať predovšetkým 
ako rok prípravy realizácie významných inves-
tičných akcií mesta, ako dostavba zimného šta-
dióna, prestavba letného kúpaliska, realizácia 
cyklochodníka v  prieťahu mestom, prestavba 
mosta na Severe... Myslím si, že verejnosť nemá 
častokrát vedomosť  o  časovej náročnosti  pro-
cesu prípravy realizácie investícií, ktorý vyplýva 
z  platnej legislatívy. V  mnohých prípadoch je 
príprava niekoľkonásobne dlhšia, ako samotná 
výstavba.

Veronika Juhásová
Viem, že sa toho 

v  Kežmarku urobilo veľa. 
Najdôležitejšia však pod-
ľa mňa bola rekonštruk-
cia základných škôl. Deti 
teraz určite radšej chodia 
do školy.

Stanislava Štanclová
Najviac ma potešili 

cyklochodníky, ale, sa-
mozrejme, všimla som 
si aj ďalšie veci. Ale ďa-
kujem v  prvom rade za 
chodníky pre cyklistov. 

Čo si najviac ceníte...
Investičných akcií bolo v minulom roku v našom meste viac než dosť. Pod-

robný odpočet roka 2016 sme vám priniesli na stránkach našich novín v minu-
lom čísle. Teraz sme sa vybrali do ulíc Kežmarku a opýtali sa, čo si za uplynulý 
rok najviac vážia samotní obyvatelia.

-s
ed

l-,
 -b

el
-
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Ich práca to nie je len od-
pratať sneh, prepluhovať cesty 
a chodníky či rozsypať posypo-
vé materiály. Sú nápomocní aj 
pri rôznych haváriách, spolu-
pracujú s  mestskou aj štátnou 
políciou. 

Každá zima je iná. Tri ostat-
né boli úplne mierne a  zimná 
údržba viac-menej nebola po-
trebná. Teraz je však všade veľa 
snehu. „Nevieme, koľkokrát ešte 
napadne, koľkokrát bude treba 
posypávať komunikácie. Tak 
isto sa nedá odhadnúť, či nasta-
nú ďalšie mimoriadne situácie. 
Preto ani dopredu nevieme aká 
„drahá“ bude zima. Že je drahá, 
to môžeme povedať už teraz. 
Kým sme minulú zimu minuli 
6 ton posypového materiálu, 
do polovice januára 2017 sme 
minuli už 540 ton,“ povedal 
nám vedúci údržby miestnych 
komunikácií Ján Holova.

„Už sme mysleli, že zima ani 
nebude a prišla taká poriadna. 
Najhoršie je, že mráz je stály, 
pomrzli vodovodné rozvody, 
dokonca aj v areáli VPS,“ pridal 

sa riaditeľ Verejnoprospešných 
služieb Ján Soliar. „Posypová 
soľ je účinná do mínus 8 stup-
ňov, pomôže trochu cez deň, 
ale v  noci je už dlhú dobu 
viac-menej zbytočná. Keď sa 
na vozovkách vytvorí sneho-
vá kaša, naše mechanizmy ju 
rýchlo vypluhujú, aby mohla 
premávka nerušene pokračo-
vať.“

Vozový park Verejnopro-
spešných služieb nie je vyho-
vujúci. Jeden sypač používajú 
na posyp ciest, ďalšie auto na 
ich posyp a  pluhovanie. De-
saťročné malé autíčko, ktoré 
je poruchové, slúži na posyp 
chodníkov, tri traktory pluhujú 
cesty a  ak treba aj chodníky. 
Musia si poradiť ako vedia, nik 
im nepríde pomôcť, každý má 
dosť svojej práce. Jediný sypač 
MANN patrí k  novším. „Obno-
va strojového parku sa stáva 
naliehavou. Pracovisko má 
veľa problémov a  všetky rieši 
za chodu, ale to občan nesmie 
pocítiť,“ povedal nám riaditeľ.

Strojný park dopĺňajú na-

kladače, ktoré v  zime využí-
vajú na odpratávanie snehu 
a  na rozvoz posypového ma-
teriálu. „Dbáme predovšetkým 
o križovatky, parkoviská, cesty 
a  chodníky. V  minulosti sme 
mali problém s  Tatranskou 
ulicou, ale tým, že už je to jed-
nosmerná komunikácia, je po 
probléme. Kedysi okolo tejto 
cesty boli metrové zamrznuté 
mantinely, nebolo kde odhŕňať 
a  vďaka zle zaparkovaným au-
tám sme sa nedostali tam, kde 
sme potrebovali,“ povedal nám 
Soliar

Zimnému obdobiu sa musí-
me prispôsobiť všetci, občania 
správnou obuvou, vodiči musia 
svoju jazdu prispôsobiť stavu 
vozovky. A, samozrejme, je po-

trebné rešpektovať nariadenia 
polície. Tá napr. vydala zákaz 
státia na Suchej hore. „Občania 
zákazy nerešpektovali, ale keď 
sme ich pobudili medzi 22.00 
až 22.30 h, začalo sa nám lepšie 
robiť. Mnohí majú garáže a  aj 
tak parkujú na cestách, čo nám 
sťažuje prácu. Zochovu ulicu 
môžeme napr. pluhovať len zo 
smeru Ľubica. Ani jeden šofér 
nepôjde opačne, je tu dosť str-
mo. Idú v  protismere, posypú 
si cestu, vypluhujú, vojdu do 
uličky, vypluhujú a  idú ďalej. 
Keby šli z druhej strany, nevyhli 
by sa napr. autobusu. Musíme 
chodiť tak, aby sme cestu spre-
vádzkovali,“ pokračoval v  roz-
hovore J. Soliar.

V prípade výdatného sneže-
nia zasahujú VPS najskôr tam, 
kde napadne najviac snehu. 
Občania môžu mať pocit, že na 
ich ulicu zabudli, ale to nie je 
pravda. Počas tejto zimy musí-
me preto byť všetci čo najviac 
súdržní a  pretrpieť vrtochy 
pani Zimy. 

 E. Sedláčiková

Tolerancia počas tuhej zimy

Zima nešetrí nikoho z nás. Tuhé nepoľavujúce mrazy dávajú zabrať 
každému a  zvlášť tým, ktorí majú na starosti údržbu komunikácií. 
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok sa majú čo oháňať, se-
dem zamestnancov údržby cestných komunikácií, čiže ciest, chodní-
kov a parkovísk je v pozore temer neustále.

Mechanizmy Verejnoprospešných služieb Kežmarok často pomáha-
jú aj pri mimoriadnych udalostiach.

Od 19. januára je v  mest-
skej knižnici otvorená inter-
netová študovňa. Je súčasťou 
čitárne na oddelení pre do-
spelých a k dispozícii je osem 
pracovných staníc. „Študovňu 
môžu využívať registrova-
ní čitatelia, ktorí sú v  našich 

nových priestoroch srdečne 
vítaní,“ konštatovala vedúca 
knižnice Jana Schönová a do-
dala, že otvorená je každý pra-
covný deň okrem stredy od 
9.30 do 11.30 h a  popoludní 
od 13.00 do 15.30 h.

 -bel-

Internetová študovňa
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Veterná kalamita 
Druhého decembra o 6.20 h sme sa na tel. 

čísle 159 dozvedeli, že na Ulici Garbiarska pri 
supermarkete Billa spadol kvôli silnému vetru 
na cestu strom. Potom prišiel oznam, že strom 
spadol aj na Ulici Michalská pri vlakovej stanici 
a tiež na Ulici Nad traťou, kde spadol na elek-
trické káble. Hliadka zabezpečovala prejazd 
okoloidúcich vozidiel a prechod osôb. Pracov-
níci technických služieb popadané stromy od-
stránili a cestu spojazdnili.

Maloletá osoba
pod vplyvom alkoholu 
Piateho decembra o 19.45 h hliadka v  te-

réne prijala oznam, že po Ulici Slavkovská sa 
pohybuje silne podnapitá, pravdepodobne 
maloletá osoba. Zistilo sa, že išlo o  13-ročné 
dievča z  Popradu, ktoré ťažko artikulovalo, 
bolo bledé a malo problém s chôdzou. Osoba 
bola predvedená na útvar MsP, kde bola zis-
tená jej totožnosť. Z dôvodu značnej opitosti 
bola privolaná RZP, ktorá túto osobu previez-
la na ošetrenie. Následne bola kontaktovaná 
matka dievčaťa. Prípad je v štádiu riešenia.

Dopravná nehoda
Siedmeho decembra o  17.10 h sme prija-

li oznam, že na Ulici Priekopa narazilo osob-
né motorové vozidlo do plota a steny domu. 
Hliadka po príchode na miesto zistila totož-

nosť vodiča, ktorý sa vyjadril, že nezvládol ria-
denie a nechtiac spôsobil dopravnú nehodu. 
Na miesto bola privolaná hliadka OOPZ, ktorá 
prípad prevzala. 

Nebezpečný pes 
O 10.55 h 26. decembra bola hliadka MsP 

preverovať oznam o tom, že na Ulici Suchá 
hora sa mal voľne pohybovať veľký pes bielej 
farby, ktorý bezdôvodne napadol okoloidúcu 
osobu. Hliadka ju odoslala na ošetrenie, a keď-
že pes sa na mieste nenachádzal, presunula sa 
skontrolovať priľahlé ulice. Veliteľ zmeny po-
mocou kamerového systému zistil pohyb psa, 
pričom na zábere bolo vidieť, ako opätovne 
zaútočil na ďalšiu osobu, ktorá prechádzala 
okolo. Hliadka sa ihneď spojila s veterinárnym 
lekárom a za pomoci uspávacej látky psa od-
chytila a  previezla do miestneho útulku. Prí-
pad je v štádiu riešenia.

Poškodené zariadenie
vonkajšej terasy
O 23.34 h 26. decembra bolo na tel. linku 

MsP oznámené, že na Ulici Hradné námestie 
má majiteľ reštaurácie problém so zákazník-
mi, ktorí mu poškodili okrasné stromy a  lam-
pu na vonkajšej terase. Hliadka osoby zadržala 
a zistila ich totožnosť. Boli z Lendaku, oľutovali 
svoj čin, ospravedlnili sa a majiteľovi uhradili 
spôsobenú škodu v plnej výške. 

Šofér „pod parou“ 
Na sklonku decembra, 28. vykonávala 

hliadka poriadkovú službu na Ulici Tatranská, 
kde bolo o  00.52 h spozorované podozrivé 
správanie vodiča osobného motorového vo-
zidla, ktorý nereagoval na pokyn hliadky, aby 
zastavil a pokračoval v jazde. Zastavený bol až 
na Ulici Gaštanová, kde po vystúpení z  auta 
a  následnej komunikácii bolo zistené možné 
požitie alkoholického nápoja. Vodič naďalej 
odmietal reagovať na výzvy hliadky, odmietol 
preukázať totožnosť, a  z  tohto dôvodu boli 
voči nemu použité donucovacie prostriedky. 
Na miesto bola privolaná hliadka OOPZ, ktorá 
prípad prevzala. 

Vlámačka do autobusu
O  deň neskôr o  22.48 h sa policajti pro-

stredníctvom linky 159 dozvedeli, že na par-
kovisku pri hoteli Club došlo pravdepodobne 
k  vlámaniu do zaparkovaného autobusu, pri 
ktorom sa už mal nachádzať aj vodič. Hliad-
ka po príchode zistila, že na otvorenie dverí 
autobusu bolo použité násilie a podľa vyjad-
rení vodiča mu bola odcudzená aj finančná 
hotovosť. Veliteľ zmeny na útvare MsP prezrel 
kamerový systém, na ktorom boli zachytené 
podozrivé osoby. Na miesto bola privolaná 
hliadka OOPZ, ktorá prípad prevzala. 

 Spracoval: kpt. Jozef Bukovina
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Dnes predstavujeme mladú 
ženu, ktorej učarovalo plstenie. 
Plstenie, čiže spracovanie vlny, je 
technika veľmi stará, spomína sa 
už v Kosmovej kronike. Táto výroba 
textílií je podľa niektorých zdrojov 
staršia ako tkanie, ale o tom nech 
polemizujú iní. Faktom je, že po stá-
ročia používaná technológia zažíva 
renesanciu. Mnohé ženy sa chopili 
tejto výzvy a začali plstiť, ale len 
niektoré dosiahli úspech. 

U nás medzi majsterky tohto 
remesla patrí Zlatica Scherfel. Od 
dieťaťa mala rada vlnu. Keď prvýkrát 
vnorila ruky do rúna, hneď vedela, 

že toto je pre ňu to pravé, že si budú 
spolu dobre rozumieť. Počas pôso-
benia v Nemecku milovníčka Sal-
vadora Dalího a jeho farebnej škály 
čerpala z tradícií Španielska. A tak 
sa zrodilo umenie a zručnosť Zlatice 
Scherfel. Vlna jej náklonnosť opláca-
la. Hneď prvý klobúk sa vydaril, zlo-
žité spájanie jednotlivých farebných 
plôch dopadlo na výbornú. Dnes 
už je tých klobúkov viac ako 500 
a veľa je aj spokojných zákazníčok 
na Slovensku, v Európe, ale aj v zá-
morí. 

Aby bol každý výrobok origi-
nálom, začala Z. Scherfel používať 

rôzne materiály, ktoré jej prácu 
ozvláštnia. Hodváb, krajky a čipky 
z Číny, originálne ručne robené 
gombíky,... Každý rok sa venuje inej 
tematike, inšpiráciu čerpá z prírody. 
Krásu rozkvitnutých lúk, bodliakov, 
vlčieho maku pretavuje do svojich 
prác. Ale aj kameň, kôra stromu sú 
pre jej tvorbu motivujúce. Pracuje 
v ateliéri na Ul. Dr. Alexandra, ale aj 
doma, v trojizbovom byte na sídlis-
ku Juh. 

Manžel má pre svoju polovičku 
pochopenie, na začiatku prižmúril 
oko, keď nákup materiálu poriadne 
načieral do rodinného rozpočtu. 

Pochopenie a podpora sú dôležité, 
aj dvaja synovia držia mame všetky 
palce. Vo skvelej rodinnej pohode 
sa talent dobre rozvíja, a tak sa Zla-
tica dnes môže pochváliť rozsiahlou 
tvorbou. Od klobúkov, cez papuče, 
tašky, ľadvinové pásy a  odev až po 
šperky, všetky dielka nesú osobitú 
pečať autorky. Keď robí klobúk na 
objednávku, rada vyzdvihne oso-
bitosť jeho budúce nositeľky. Po-
radí, vyberie farebnú kombináciu, 
veľkosť striešky tak, aby sa ženám 
vrátila ich ženskosť, aby vyniklo to, 
čo je na nich krásne. Z. Scherfel je v 
civilnom živote učiteľkou nemčiny v 
ZŠ Nižná brána. Na pol úväzku sa ve-
nuje tomu, čo vyštudovala, ale srdce 
patrí aj vlne.  E. Sedláčiková

Kežmarok je známy doma i v zahraničí každoročným Európskym ľudovým 
remeslom, konkrétne jeho trhmi. Počas druhého júlového víkendu k nám 
zavítajú remeselníci zoširoka-zďaleka, aby sa predstavili so svojimi výrob-
kami, ale aj s ukážkami svojho kumštu. Aby sme o remeselníkoch nepísali 
len počas trhov, budeme vás na stránkach Novín Kežmarok pravidelne in-
formovať o šikovných ľuďoch, ktorí žijú v Kežmarku.

Zlatica Scherfel

Žijú medzi nami
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„Myšlienka na vytvorenie 
centra rezonovala v  Kežmarku 
už dávnejšie. Reálne kontúry 
získala, keď z regionálneho prí-
spevku Vlády SR bolo na tento 
účel vyčlenených 100-tisíc eur,“ 
uviedol Milan Gacík, povere-
ný vedením centra a  dodal, 
že vďaka ústretovému prístu-
pu primátora Jána Ferenčáka 
a  poslancov mestského zastu-
piteľstva bolo od 1. januára 
tohto roka vytvorené Centrum 
podpory regionálneho rozvo-
ja, ako samostatné oddelenie 
v  štruktúre Mestského úradu 
Kežmarok. 

Centrum je jedným z  kon-
krétnych výsledkov praktickej 

realizácie Akčného plánu roz-
voja okresu Kežmarok a  me-
dzi jeho hlavné činnosti bude 
patriť analýza stavu rozvoja 
miest a obcí okresu Kežmarok, 
podpora, priama pomoc a spo-
lupráca pri príprave a realizácii 
projektov, pomoc začínajúcim 
a  mladým podnikateľom (tzv. 
Start Up), coworkingové akti-
vity či sieťovanie klastrových 
iniciatív. Okrem toho nebude 
chýbať poradenstvo pri pro-
jektoch zameraných na pod-
poru trhu práce, rôzne projek-
ty kultúrneho a  kreatívneho 
charakteru a  podobne. „Celé 
technické vybavenie nebude 
slúžiť iba pre centrum podpo-

ry regionálneho rozvoja okre-
su Kežmarok, ale aj oddeleniu 
projektov mestského úradu. 
V  jednom priestore sa tak 
funkčne poprepájajú rozvojo-
vé aktivity mesta a  celého re-

giónu,“ zdôraznil Milan Gacík.
Rekonštrukčné práce v  re-

dute by mali byť ukončené do 
28. februára a centrum by tam 
malo začať poskytovať svoje 
služby od 1. marca.  -bel-

Zamerané na regionálny rozvoj

Reduta sa oblieka do nových šiat. Postupne 
prechádza rekonštrukciou vnútorných priesto-
rov, aby sa stala dôstojným stánkom centra 
podpory rozvoja okresu a mesta Kežmarok.

Reduta prechádza rekonštrukciou.  Foto: -sedl-

Mešťanostom bol zase Dr. Otto Wr-
chovszky a mestskí páni radní sa nazývali 
reprezentantmi mesta! Mestské zastupi-
teľstvo boli tzv. schôdzky reprezentantov. 
(Či to boli skutoční reprezentanti, to sa ne-
podarilo zistiť, ale zrejmé áno).

Vo februári pokračovali velikánske zimy 
– cez deň bolo pod mínus 20 stupňov. 
Keď že bola vojna, paliva bol veľký nedo-
statok. Hlavne uhlia. Dokonca ho nemala 
ani škôlka, ani v  školách. Mešťanosta po-
volil výrub palivového dreva v  kežmar-
ských lesoch. Bukové drevo na kúrenie 
začal ponúkať Móric Freund. Okrem uhlia 
chýbali aj základné potraviny, hlavne cu-
kor, ktorý predávali za obrovské ceny. (As-
poň dym z dreva menej smrdel).

Zima nevadila otužilcom z  Uhorského 
tatranského spolku, ktorí od 5. februára 
1917 viedli v meste lyžiarsky kurz. Záujem-
covia sa zhromažďovali na Steinbruchu pri 
vodojeme. (Na starých mapách máme tri 
miesta označené ako Steinbruch – ka-
meňolom. Dnešnú Kamennú baňu, časť 

Jeruzalemského vrchu, kde sa ešte pred 
niekoľkými desaťročiami lámal kameň 
a na Michalskom vrchu smerom k stanici. 
Vodojem je na Michalskom vrchu. Ale ke-
dysi sa viedla voda aj cez Kamennú baňu 
a či tam bol dajaký vodojem?).

Či robotníci štrajkovali o vyššie mzdy, to 
nevieme, ale fabrikant Wein, ktorý vlastnil 
súkenku, dokonca vyhlásil malý súbeh na 
prijatie 100 robotníkov alebo robotníčok. 
Za zlepšenie svojho stavu však vystúpili 
učitelia a úradníci – nie na ulici, ale v mest-
ských sálach, aké boli napr. v redute a ka-
síne. (Či si niečo vymohli, pochybujeme).

Tzv. slobodné lýceum robilo niekoľko-
krát v  mesiaci rôzne populárno-vedecké 
prednášky. Napríklad 10. februára pred-
nášal profesor Hefty o  svojich meteoro-
logických pozorovaniach a dokonca pred 
poslucháčmi demonštroval aj využívanie 
viacerých prístrojov na pozorovanie po-
časia. Pre zaujímavosť uvedieme, že po-
časie pozoroval a  zapisoval už aj Georg 
Buchholtz mladší na začiatku 18. stor. Ako 

vidieť, naši predkovia boli veľmi inteli-
gentní. (Som zvedavá, koľkí by dnes prišli 
na prednášku o meteorológii).

27. februára 1917 sa konal v Kežmarku 
dobytčí trh. Či to bolo pri Ľubickom po-
toku na tzv. Fíplace (dnes zimný štadión) 
alebo na Hlavnom námestí, to sa už nedo-
zvieme. Ale možno na námestí, lebo ešte 
nebolo vydláždené kockami, len kameň-
mi zvanými mačacie hlavy. Dobytka na 
predaj bolo dosť, len ceny boli privysoké. 
Redakcia Karpathen-Postu uviedla zaují-
mavý poznatok: zatiaľ, čo naši zamagur-
skí spoluvlastenci v  halenách predtým 
pri stánkoch vypili na dúšok svoju slabú 
pálenku, tentoraz sme ich stretli v cukrár-
ni, kde pili likér a k tomu si dávali pečivo. 
Nech sa opováži ešte niekto tvrdiť, že voj-
na „zhovädila“ mravy! (Žeby tá originálna 
pálenka bola slabá... skôr ten likér).

Nestretli sme sa so žiadnym oznamom 
na ples – bál. Nevylučujeme, že bol vydaný 
zákaz na podobné zábavy. (Aj teraz je ich 
pomenej. Prečo asi?).

Čo sa stalo v Kežmarku vo FEBRUÁRI roku 1917
Z novín Karpathen-Post komentuje Nora Baráthová
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Po SNP začala prvá etapa evakuácie. 
Hlavne škôl. V prvej polovici septembra 
1944 opustilo Kežmarok 900 ľudí, profesori 
nemeckého gymnázia a študenti – zrejme 
27. septembra evakuovalo nemecké gymná-
zium. Brali so sebou aj dôležité dokumenty. 
Nemecká chlapčenská meštianska škola 
sťahovala celý archív a  ten sa našiel na po-
vale domu v Rakúsku po takmer 70 rokoch. 
Sťahoval sa aj kežmarský mestský archív. Bo-
hužiaľ, veľká časť sa už nikdy do Kežmarku 
nevrátila.

Hoci SNP bolo potlačené, front sa blížil. 
V polovici decembra bolo mesto vyzvané 
na dobrovoľnú evakuáciu. Nemecké dediny 
boli pomerne pokojné. Ich ideológia neza-
ujímala, mali svoju prácu na poliach i v gaz-
dovstve. 21. januára 1945 bola vyhlásená už 
nútená evakuácia. Notársky úrad mesta 22. 
januára 1945 podáva vyhlášku o  nariadení 
Župného úradu o nútenej evakuácii okresu. 
Všetky štátne úrady, ústavy a  podniky, ako 
aj muži vo veku od 16 do 40 rokov boli po-
vinní evakuovať, ale ženy a deti mohli ostať. 
Zvláštna logika. Mali snáď muži posilniť zde-
cimovanú armádu? Odsun sa musel usku-
točniť do večerných hodín 24. januára 1945. 
Evakuácia sa vzťahovala aj na úrady a podni-
ky. Lenže rodiny sa netrhali. Tiež sa pobrali 
smerom na západ.

Kežmarok bol oslobodený 27. januára 
1945 a v januári prakticky aj celý horný Spiš. 
Do Nemcami opustených domov sa začali 
sťahovať ľudia, ktorí sa vyhlasovali za parti-
zánov, resp. ich pomocníkov. Je prekvapujú-
ce, že nemeckí obyvatelia, ktorí sa poväčšine 
sústredili v Čechách, o tejto situácii nevedeli 
a po definitívnom skončení 2. svetovej vojny 
sa rozhodli vrátiť do svojho spišského domo-
va. Netušili, že domov sa už nedostanú. 

Literatúra – aj na internete – uvádza: „...Po 
skončení vojny sa usilovali evakuovaní ľudia 
z Dobšinej, Mlynice, Kežmarku a  iných spiš-
ských dedín čím skôr vrátiť do svojich do-
movov. Osud zariadil udalosti tak, že 18. júla 
1945 v Přerove sa stretol transport vracajú-
cich sa vysťahovalcov s transportom prísluš-
níkov 17. pešieho pluku z Petržalky – svojimi 

budúcimi katmi, ktorí sa vracali zo slávnost-
nej prehliadky z Prahy. Tomuto vojenskému 
transportu velil štábny kapitán Surovčík. V 
transporte boli poručík Karol Pazúr a čat. abs. 
Smetana. Obaja pri pochôdzke zistili, že sa v 
jednej vlakovej súprave hovorí po nemecky. 
Pazúr sa rozhodol, že títo ľudia sa už domov 
nevrátia. Nemcov postrieľajú a ich majetok 
si rozdelia medzi sebou, ako aj medzi ostat-
ných vojakov. Od štábneho kapitána Surov-
číka dostali príkaz na popravu 20 samopalní-
kov a za miesto popravy si vyhliadli lokalitu 
Švédske šance neďaleko obce Moštenice. 
Miestnych obyvateľov donútili vykopať veľ-
kú jamu a o pol desiatej večer doviedli obete, 
ktoré sa sto metrov od jamy museli vyzliecť 
a odovzdať cennosti. O desiatej večer ich 
tvárou k jame napriek plaču a prosbám detí, 
žien a starcov začali vraždiť. Keď zastrelili 71 
ľudí, popravcovia si oddýchli. Toto vražde-
nie pokračovalo až do piatej hodiny rannej. 
Popravených bolo 71 väčšinou starých mu-
žov, medzi nimi evanjelický farár Alexy, ktorý 
robil nemecké, ale aj slovenské bohoslužby, 
120 žien a 74 detí. V októbri 1947 bol maso-
vý hrob pri Mošteniciach exhumovaný. Muži 
sú pochovaní na Přerovskom cintoríne, ženy 
a deti boli spopolnené a pochované na Olo-
mouckom cintoríne.

Medzi popravenými boli aj Kežmarčania. 
Dodatočný zoznam uvádza mená: Mizzi 
Gwuzd (Gwizd?) rodená Haberern; Jolana 

Haitsch; pani Hütter rod. Pauliny s  mat-
kou a  dvoma deťmi; pani Kastaci s  dvoma 
deťmi; Hilde Kastner rod. Hofman s  8-roč-
nou dcérou Hildegard a  6-ročným synom 
Adalbertom; Johann Klimcsak s  manželkou 
a  dcérami Idou a  Bertou; policajt Münich 
s  manželkou, synom, nevestou a  dieťaťom; 
Viktor Reisinger s manželkou a dvoma deťmi; 
pekár Adalbert Scholtz s manželkou Bertou, 
rod. Kastner, dcérou Gizelou a Ingrid a vnu-
kom Manfredom. Zoznam zavraždených nie 
je úplný a  zdá sa, aj niektoré mená sú sko-
molené, resp. nešlo o obyvateľov Kežmarku?

Dobšiná si svojich obyvateľov uctila pa-
mätnou tabuľou. Podobne Mlynica. Kežma-
rok by to mal urobiť tiež – hoci len symbolic-
ky na miestnom historickom cintoríne. Hoci 
snahy o uctenie nevinne zastrelených trvajú 
už roky, stále sa nič nedeje.

 Nora Baráthová

Kolektívna vina? Koniec vojny s novými faktami

Druhá svetová vojna sa pomaly blížila ku koncu a  zname-
nala aj koniec fašizmu. Na územiach Slovenska, kde žilo aj 
nemecké obyvateľstvo – teda aj na Spiši – začal poplach. 
Hlavne medzi tými, čo prepadli fašistickým ideám. Jediná 
možnosť záchrany: útek.

Príslušník mestskej polície je v  zmys-
le zákona o  obecnej polícii oprávnený 
použiť technický prostriedok na zabrá-
nenie odjazdu motorového vozidla, ak 
motorové vozidlo stojí na mieste, kde je 
to zakázané dopravnou značnou alebo 
všeobecnou úpravou cestnej premáv-
ky a  vodič vozidla sa v  blízkosti nezdr-
žiava alebo ak ide o  motorové vozidlo, 
o  ktorom sa zistilo, že sa po ňom pátra. 
V  praxi sa však vyskytol jeden problém, 
že sme nedisponovali všetkými typmi 
technických prostriedkov na zabránenie 

odjazdu. Na vozidlá s atypickými diskami 
kolies sme nemali príslušné technické 
zariadenie. V minulom roku sme zakúpili 
špeciálne technické prostriedky, ľudovo 
nazývané „papuče“, aj na atypické dis-
ky kolies. Upozorňujem vodičov týchto 
áut, aby sa nespoliehali na to, že už ich 
nevieme riešiť a žiadam ich, aby rešpek-
tovali pravidla cestnej premávky tak, ako 
ostatní disciplinovaní účastníci cestnej 
premávky. 

  Jozef Marhefka, 
  náčelník mestskej polície

Policajti dostali nové papuče

Sledujte nás na facebooku
https://www.facebook.com/www.kezmarok.sk/

Na ľudí bez domova čaká v mrazivých 
dňoch teplá polievka v určených priestoroch 
okresného úradu.
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Preto kino v tomto núdzovom 
a dočasnom režime obnovuje 
iba večerné premietania (o 19.00 
h) a detské projekcie (o 17.00 h) 
sú až do odvolania, resp. dovte-
dy, kým klimatické podmienky 
dovolia, zrušené. Všetky infor-
mácie o aktuálne  premietaných 
filmoch nájdete ako vždy na 
www.kinoiskra.sk, o  klubových 
filmoch na www.klubiskra.sk, 
alebo na facebookových strán-
kach kina a filmového klubu.

Vážení diváci, prosíme vás 
o  pochopenie a  zároveň vám 

odporúčame sa do kina teplejšie 
obliecť, pretože, hoci sa sála zno-
vu vykuruje, pri dlhšom sedení 
vám pocitovo môže byť o  čosi 
chladnejšie.

Na definitívnom vyriešení 
problému pracujeme, niekedy 
koncom februára budú nainšta-
lované úplne nové vykurovacie 
telesá a  na jar, po skončení vy-
kurovacej sezóny, pristúpime 
i k výmene celého systému kúre-
nia v kinosále.

 Oľga Semanová, 
 vedúca kina Iskra

Kino premieta
v núdzovom stave

Šport je to, čo teraz mladých 
ľudí, ako sme my, veľmi zaujíma. 
Vieme, že v meste je 17 športo-
vých klubov, športové štadióny, 
fitnescentrá a  športoviská. Sme 
radi, že aj naša škola má koneč-
ne novú telocvičňu. A to je fajn. 
Ale medzi nami stále rezonujú 
témy nefunkčného zimného 
štadióna i  letného kúpaliska. 
Do zabudnutia zapadlo aj naše 
lyžiarske stredisko i  hotel Štart. 
Mladí lyžiari a snowbordisti urči-
te túžia po znovuotvorení zjaz-
doviek. Obnovenie priestorov 
hotela Štart by prospelo celému 
cestovnému ruchu, pretože Kež-
marok navštevuje každý rok čo-

raz viac turistov. Žiaľ, máme takú 
informáciu, že k  znovuspojazd-
neniu zjazdovky bráni negatívne 
stanovisko súkromného vlastní-
ka časti pozemku zjazdovky. A s 
tým je asi ťažko pohnúť... 

Nie všetci sme ale športo-
vo založení. Knižnica sa pre-
sťahovala do zrenovovaných 
priestorov, je pekná, moderná. 
Budova reduty zostala prázdna. 
Krásny objekt má rôzne mož-
nosti využitia. Čo tak otvoriť v 
jej priestoroch mestskú čajovňu, 
čokoládovňu alebo mliečny bar, 
o  akom sme počuli od našich 
rodičov a ponúknuť ju pre prax 
študentov gastronomických od-

borov, napríklad aj našej školy... 
Vidíme, že nie je v  našom 

meste všetko ideálne. Naopak, 
je veľa vecí, ktoré treba zlepšiť. 
Večer je mesto prázdne. Kul-
túrne akcie sú organizované 
zväčša mestským kultúrnym 
strediskom a  sú adresované 
najmä strednej a staršej generá-
cii. Mesto by mohlo myslieť i na 
mladých a zrenovovať napríklad 
amfiteáter. Ten by mohol ponú-
kať spolu s  hradom priestor pre 
koncerty známych spevákov 
a kapiel, kultúrne akcie, prípadne 
letné kino. Mladí ľudia sa nemajú 
v Kežmarku kde stretávať. Nenáj-
de sa nejaký vhodný priestor?

Poukázali sme na niektoré 
problémy a navrhli sme i niekto-
ré riešenia. No sme si vedomí, 
že na všetko sú potrebné penia-
ze. Možno sa nájdu v  rozpočte 
mesta. Sme mladí, chceme tu 
ostať žiť a  nechceme len kriti-
zovať, ale aj aktívne sa podie-
ľať na jeho zveľaďovaní. Lebo 
takto nás k tomu vedú i v škole, 
v  ktorej študujeme. Veď možno 
mnohí Kežmarčania ani nevedia, 
že práve my sme priložili ruku 
k  dielu pri výstavbe detských 
ihrísk pri Tescu, pri rekonštruk-
cii priestorov polikliniky, Klubu 
dôchodcov, pri mnohých mest-
ských akciách (gastronomických, 
kultúrnych, stavebných, vrátane 
výjazdového zásadnutia vlády 
vo februári minulého roku).

Sme mladí, máme radi svoje 
mesto, radi pomôžeme. Veď vi-
díte, že na to máme a chceme...

  Radovan Petro
 a Terézia Kitzová,
 študenti SOŠ Garbiarska 1

Máme radi svoje mesto

Ja, i moja spolužiačka Tereza sme Kežmarčania. Žijeme v našom krás-
nom historickom meste pod Vysokými Tatrami, s ktorým sú spojené 
mená novodobých osobností vedy, kultúry a športu. Aj my, mladí, 
poznáme mená ako Nora Baráthová, Juraj Herz, Vlado Krausz, Ľubo 
Bartečko, Denis Godla, Boris Oravec...

Celých jedenásť dní (od 9. do 19. januára) bolo 
kino Iskra z dôvodu závažnej poruchy vykuro-
vacieho systému zatvorené. Počas prerušenej 
prevádzky sa pôvodné kúrenie podarilo dať 
čiastočne do poriadku, ktoré však až do výme-
ny za nové bude fungovať v núdzovom stave.

O
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Na portáli Odkaz pre starostu sa 
nedávno objavil podnet od občianky 
mesta, ktorý je už vyriešený. Ak aj vás 
niečo trápi, využite s dôverou túto 
službu.

NEPORIADOK NA ZÁHRADNEJ
Prosím vás o upratanie neporiad-

ku na Záhradnej ulici za kotolňou, 
ktorý je tam už asi polroka.

12. január 2017 komunikačný 
manažér uverejnil takúto odpoveď:

Dobrý deň prajem, podnet sme 
poslali na vyriešenie. V prílohe posie-
lam fotografie, ktoré dokumentujú, že 
VPP pracovníci Ul. Záhradnú upratali. 
Neporiadok je už odstránený. Budeme 
vám povďační, ak nás v prípade ďal-
ších nedostatkov budete opäť kontak-
tovať. Zuzana Šlosárová,

 komunikačný manažér
https://www.odkazprestaros-

tu.sk/kezmarok/podnety/35812/
neporiadok-na-zahradnej

Podnet vyriešený
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ZUŠ A. Cígera už tradične 
organizuje 6. januára Novo-
ročný koncert svojich žiakov 
v Mariánskom kostole. Predsta-
vili na ňom trináste CD školy, 
ktoré obsahuje sólové skladby, 
hovorené slovo a živú nahráv-
ku sláčikového orchestra. Pat-
rónom bol tento rok prednosta 
mestského úradu Karol Gurka. 
Na CD nájdete 14 titulov a jeho 
obálku navrhli žiaci výtvarné-

ho odboru. Technicky nahráv-
ky a ich spracovanie realizoval 
učiteľ Vincent Jaš. 

 Ján Levocký

Nové CD školy

Mestskí policajti dostali ocenenia z rúk primátora Jána Ferenčáka na 
mimoriadnej porade, ktorá sa konala 25. januára. Dátum vystihol 
jedno pekné jubileum - presne pred 25. rokmi bola totiž v Kežmarku 
zriadená mestská polícia. Vtedy bol primátorom Ján Skupin, ktorý 
na slávnostnej udalosti nechýbal. -bel-

Žihadielko je späť
Vyhrajme ihrisko pre Kežmarok

Aj tento rok sa mesto Kežmarok zapojilo do projektu Žihadiel-
ko. Mesto, ktoré získa najväčší počet hlasov, získa krásne 
ihrisko pre deti od spoločnosti Lidl. V roku 2016 spoločnosť po-
stavila 10 Lidl ihrísk Žihadielok v celkovej hodnote 870 000 €. Ide o 
ihrisko v hodnote 87-tisíc eur. Ušetrené peniaze môže mesto in-
vestovať do potrebnej infraštruktúry, alebo iných potrebných 
projektov. Zabojujme za moderné a bezpečné detské ihrisko pre 
naše deti.

Hlasujme SPOLOČNE a DENNE na https://zihadielko.lidl.sk/.

Nie je to komplikované a stojí to za to. Kežmarčania, pomôžte nám 
šíriť túto dobrú správu ďalej. Mesto bude prostredníctvom face-
booku denne vyzývať občanov k hlasovaniu. https://www.fa-
cebook.com/www.kezmarok.sk/. Na stránke www.zihadielko.
sk si každý zaregistrovaný môže nastaviť pripomínanie hlasova-
nia. Funkciu nájdete tu: https://zihadielko.lidl.sk/moj-profil Pri-
pomeňte mi e-mailom, ak som už 3 dni nehlasoval/a.
� Všetkým�vám�ďakujeme�za�podporu,
� Mesto�Kežmarok

https://www.youtube.com/watch?v=IXWeMBaK9eE#action=share
http://www.kezmarok.sk/obcan/clanky/aktualita-11819.htm

Okresný úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Kežmarku pripravil 
25. januára v Hotelovej akadémii 
O. Brucknera opäť Burzu informá-
cií. Žiaci základných škôl, ich rodi-
čia i  široká verejnosť sa tu mohli 
zoznámiť s 19 strednými školami 
okresov Kežmarok, Poprad, Stará 

Ľubovňa a  Levoča. Okrem iného 
bola burza zameraná aj na posky-
tovanie informácií o  možnostiach 
regionálneho trhu práce a  na 
možnosti uplatniť sa v  praxi po 
skončení štúdia či o  možnostiach 
ďalšieho vzdelávania sa na vyso-
kých školách. -sedl-

Burza informácií

Privítame vaše informácie 
o  rôznych podujatiach, stretnu-
tiach a  ak ciách, ktoré sa budú 
konať v  Kežmarku. Neváhajte 

a kontaktujte nás na marketing@
kezmarok.sk. Sledujte nás na fa-
cebooku https://www.facebook.
com/www.kezmarok.sk/.

Neprehliadnite
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PLÁN KULTÚRNYCH, ŠPORTOVÝCH A INÝCH
PODUJATÍ PRE ROK 2017

Termín Názov podujatia Téma Kontaktná osoba: t. č., e-mail
FEBRUÁR

11. 2. - 14. 2.  Valentínske menu Podujatie pre hotelových hostí a 
verejnosť

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, t. č. 
052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

16. 2.
Vansovej Lomnička Súťaž žien v prednese poézie a pró-

zy, MsKS, Starý trh 46
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk

23. 2. Premietanie s Jadrom Arménsko ZUŠ A. Cígera, Hviezdoslavova 198/12, Kežma-
rok, Jaroslav Šleboda, t.č. 0915 805 020

24. 2.
Mafiánske historky Zábavný program, MsKS, Starý trh 

46
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk

26.  2.
Mimoni dance show Rozprávka - divadelné predstave-

nie pre deti, MsKS, Starý trh 46
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk

27. 2 - 17. 4. Vysoké Tatry a Kežmarská chata Výstava o Kežmarskej chate a jej 
budúcnosti, Výstavná sieň múzea

Múzeum v Kežmarku, 052/428 00 72, lektori@
kezmarok.com

MAREC

10. 3. - 11. 5. Yan Zoričak  Výstava - Galéria u anjela, Starý trh 
53, Kežmarok

Galéria u anjela, 052/452 21 53, galeriauanjela@
gmail.com

18. 3. Beh k Hubertovi - Jarný cross Bežecké podujatie pre širokú 
verejnosť

Filip Kormoš, kormos.filip@gmail.com, 0903 573 
071

19. 3.
Rozprávková nedeľa Rozprávka - divadelné predstave-

nie pre deti, MsKS, Starý trh 46
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk

21. 3.
Francúzsky večer s gastronómiou Francúzsky večer so Zoe Straub-so-

ireé pre verejnosť a hotelových 
hostí

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, t. č. 
052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

26. 3.
Okresná prehliadka DFS Prehliadka detských folklórnych 

súborov a choreografií,  MsKS, 
Starý trh 46

Podtatranské osvetové stredisko, Juraj Švedlár, 
osvetapp@stonline.sk, 052/ 77 32 140

APRÍL

apríl -október
Žolíková liga, Športová liga Podujatie pre seniorov aj nečlenov 

Centra
Denné Centrum - Klub dôchodcov, Martina 
Lányho č. 3, Kežmarok, Soňa Horňáková - 0903 
513 579, hornakova@centrum.sk

14. 4.
Krížová cesta na nádvorí hradu Veľkonočný príbeh približujúci 

udalosti na Kalvárií v netradičnom 
prostredí hradu v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku, 052/428 00 72, lektori@
kezmarok.com

apríl
42. r. Kežmarskej hudobnej jari Koncert klasickej hudby, ZUŠ A.Cí-

gera, Hviezdoslavova ul.12
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk

21. 4.
Radošinské naivné divadlo Divadelné predstavenie, MsKS, 

Starý trh 46
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk

24. 4. Detské cyklistické preteky Preteky pre deti od 0 - 14 rokov Jozef Potok, 0905 218 712, jozefpotokarex@
gmail.com

26. 4. Literárny večer Podujatie pre verejnosť a hotelo-
vých hostí

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, t.č. 
052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

27. 4. - 15. 6.
Výstava absolventských prác 
žiakov ZUŠ v Kežmarku

Prezentácia výtvarných prác žiakov 
zákl. umeleckých škôl vo výstav-
ných priestoroch múzea

Múzeum v Kežmarku, 052/428 00 72, lektori@
kezmarok.com

28. 4.

Výstava a dražba detských ume-
leckých prác 

Výstava a dražba detských umelec-
kých prác deti zo Špecialnej školy 
Spisšská Belá,  Galéria u anjela, 
Starý trh 53

Občianske združenie Zlatá rybka, Galéria u anje-
la, 052/452 21 53, galeriauanjela@gmail.com

1
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30. 4.
Rozprávková nedeľa Rozprávka - divadelné predstave-

nie pre deti, MsKS, Starý trh 46
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk

MÁJ

máj
42. ročník Kežmarskej hudobnej 
jari

Koncert klasickej hudby,  ZUŠ A. 
Cígera, Hviezdoslavova 12

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk

7. 5.
Otvorenie letnej turistickej sezóny Spoločenské podujatia pre širokú 

verejnosť na nádvorí hradu spoje-
né s oslavou Dňa matiek 

Múzeum v Kežmarku, 052/428 00 72, lektori@
kezmarok.com

10. 5. Noc literatúry Podujatie pre verejnosť a hotelo-
vých hostí

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, t. č. 
052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

12. 5. - 13. 7. Peter Uchnár Výstava - Galéria u anjela, Starý trh 
53, Kežmarok

Galéria u anjela, 52/452 21 53, galeriauanjela@
gmail.com

17. 5.
Medzinárodný deň Múzeí Podujatie pre širokú verejnosť 

spojené s burzou starožitností na 
nádvorí hradu

Múzeum v Kežmarku, 052/428 00 72, lektori@
kezmarok.com

19. 5. -1. 6.
Rozprávky na hrade Nezabudnuteľný rozprávkový 

príbeh v podaní  exTeatra z Ľubice 
v priestoroch hradu 

Múzeum v Kežmarku, 052/428 00 72, lektori@
kezmarok.com

27. 5.

30. ročník Ľanový kvietok Open 
2017

Bodovacia súťaž v štandardných 
a latinskoamerických tancoch pre 
deti, juniorov a dospelých o Pohár 
primátora mesta Kežmarok Open s 
medzinárodnou účasťou,  Deň detí, 
Hobby súťaž  2017, Športová hala 
V. Jančeka

TŠC TEMPO MŠK Kežmarok, Gertrúda Scholtzo-
vá, 0905 199 313, tsctempokk@centrum.sk

28. 5.
Rozprávková nedeľa Rozprávka - divadelné predstave-

nie pre deti, MsKS, Starý trh 46
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk

JÚN

2. 6.

XXI. Medzinárodný festival Krojo-
vané bábiky     

Výchovné koncerty v podaní det-
ských folklórnych súborov, MsKS, 
Starý trh 46

Podtatranské osvetové stredisko, Juraj Švedlár, 
osvetapp@stonline.sk, 052/77 32 140, MsKs v 
Kežmarku, 052/452 21 65, programy@mskskez-
marok.sk

jún

XXI. Medzinárodný festival Krojo-
vané bábiky     

Galaprogram detských folklórnych 
súborov, MsKS Starý trh 46

Podtatranské osvetové stredisko, Juraj Švedlár, 
osvetapp@stonline.sk, 052/77 32 140, MsKS v 
Kežmarku, 052/452 21 65, programy@mskskez-
marok.sk

8. 6. - 9. 6.
52. ročník  Literárneho Kežmarku Celoslovenská literárna súťaž, 

MsKS, Starý trh 46
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk

9. 6.

Festival študentského remesla - 5. 
ročník (pod záštitou p. prezidenta 
SR A. Kisku)

Tradičný festival študentov 
stredných škôl, bohatý kultúrny 
program, ukážky prác žiakov, te-
matické súťaže, zábava na nádvorí 
hradu, večerný koncert speváčky 
Celeste Buckingham

Súkromná stredná odborná škola, Biela voda 2, 
Kežmarok, 052/452 35 17, ssosk@gmail.com

Divadelné predstavenie Divadlo MsKS, Starý trh 46 Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk

14. 6.
Výlet - Bojnice, Krásna Hôrka, 
Betliar

Podujatie pre seniorov Denné centrum (Klub dôchodcov), Martina 
Lányho č. 3, Kežmarok, Soňa Horňáková - 0903 
513 579, hornakova@centrum.sk

15. 6. Deň charity a Módna show u 
básnika

Podujatie pre verejnosť a hotelo-
vých hostí

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, t. č. 
052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

18. 6.

Detská Tour Petra Sagana Cyklistické preteky pre deti od 3 
rokov - 14 rokov.

Hlavný organizator: Mgr. Peter Zánický, 0908 
930 083, info@detskatour.sk
spoluroganizator: CK MSK Kezmarok a mesto 
Kezmarok, Richard Krafcik,  0908 360 181, 
richard.krafcik@gmail.com
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23. 6. - 24. 6.
Sviatok kultúry a vzájomnosti 
Karpatsko-nemeckého spolku

Kultúrny festival pre verejnosť na 
nádvorí hradu v Kežmarku

KDV na Slovensku, Lichardova 20, Košice, 
miestna skupina KK - Ing. Vojtech Wagner - 0908 
260 055

25. 6.
Rozprávková nedeľa Rozprávka - divadelné predstave-

nie pre deti v MsKS, Starý trh 46
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk

30. 6. Night Cross Bežecké podujatie pre širokú 
verejnosť

Filip Kormoš, 0903 573 071, kormos.filip@gmail.
com

JÚL

7. 7. - 9. 7.

EĽRO - 27. ročník festivalu ľudovej 
kultúry a remesiel

Najväčší a najnavštevovanejší  festi-
val ľudovej kultúry na Slovensku. 
Podujatie pre verejnosť, divadelné 
predstavenia na hrade, programy 
na námestí, prezentácie remesiel, 
výstavy, sprievodné podujatia, 
bohatý program

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, 052/452 
21 65, programy@mskskezmarok.sk, Múzeum 
v Kežmarku, 052/428 00 72, lektori@kezmarok.
com

7. 7.

Opera Operné predstavenie v Drevenom 
evanjelickom artikulárnom kostole 
v Kežmarku (UNESCO)

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok, 
052/452 22 42,  Mestské kultúrne stredisko v 
Kežmarku, 052/452 21 65, programy@mskskez-
marok.sk

14. 7. - 21. 9. Peter Pollág, Peter a majster Pavol Výstava - Galéria u anjela, Starý trh 
53, Kežmarok

Galéria u anjela, 052 /452 21 53, galeriauanjela@
gmail.com

10. 7. - 14. 7.
Denný detský tábor v Karpatsko 
nemeckom spolku v Kežmarku

Denný tábor pre žiakov ZŠ z 
Kežmarku a okolia, komunikácia v 
nemčine a angličtine

KDV na Slovensku, Lichardova 20, Košice, 
miestna skupina KK - Ing. Vojtech Wagner - 0908 
260 055

júl-august
Kežmarské kultúrne leto 2017 Vystúpenia folklórnych súborov, 

koncerty na námestí, hradnom 
nádvorí a pod.

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk

16. 7.
4. ročník cyklistických cestných 
pretekov O pohár primátora mes-
ta Kežmarok

Cyklistické preteky pre dospelých 
od 18 rokov - 70 rokov 

Richard Krafcik, 0908 360 181, richard.krafcik@
gmail.com

17. 7. Kežmarsko-tatranský cyklomara-
tón - 1. ročník

Cyklistické podujatie pre  mládež a 
dospelých od 15 - 70 rokov

Jozef Potok, 0905 218 712, jozefpotokarex@
gmail.com

22. 7. Večer grilovaných rýb a letných 
šalátov a koncert

Podujatie pre verejnosť a hotelo-
vých hostí

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, t.č. 
052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

24. 7. - 28. 7.
Letný festival slovenskej a svetovej 
divadelnej klasiky

Podujatie pre širokú verejnosť 
spojené s burzou starožitností na 
nádvorí hradu

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk

AUGUST

júl-august
Kežmarské kultúrne leto 2017 Vystúpenia folklórnych súborov, 

koncerty na námestí, hradnom 
nádvorí a pod.

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk

11. 8. Country večer s grilovačkou Podujatie pre verejnosť a hotelo-
vých hostí

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, t. č. 
052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

Kapelafest Prehliadka hudobných skupín na 
nádvorí hradu

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk

29. 8.

Oslavy SNP – 73. výročie Netradičné vystúpenia, rekon-
štrukcie bojov, hudobné programy 
súborov a skupín na hradnom 
nádvorí a v okolí hradu

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk

SEPTEMBER

12. 9. -  30. 11. Modrotlač včera a dnes Výstava reprezentujúca vývoj mod-
rotlače, Výstavná sieň múzea

Múzeum v Kežmarku, 052 428 00 72, lektori@
kezmarok.com

Farebná jeseň v gastronómii - 
festival tekvíc

Podujatie pre verejnosť a hotelo-
vých hostí

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, t. č. 
052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

22. 9. - 16. 11. Mabe Výstava - Galéria u anjela, Starý trh 
53, Kežmarok

Galéria u anjela, 52/452 21 53, galeriauanjela@
gmail.com

22. 9.
Nočný Kežmarok Bežecké podujatie pre širokú verej-

nosť doplnené nočnou zábavnou 
pátračskou hrou pre deti

Filip Kormoš, 0903 573 071, kormos.filip@gmail.
com
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24. 9. Rozprávková nedeľa Rozprávka - divadelné predstavenie 
pre deti, MsKS, Starý trh 46

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 052/452 21 65, programy@mskskezmarok.sk

25. 9. - 26. 9.

360. výročie narodenia Imricha 
Thökölyho

Odborné podujatie venované 
360. výročiu narodenia jedného 
z posledných majitel'ov hradu — 
Imrichovi Thökölymu

Múzeum v Kežmarku, 052/428 00 72, lektori@
kezmarok.com

Koncert skupiny populárnej hudby Koncert skupiny Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 052/452 21 65, programy@mskskezmarok.sk

september-október 36. ročník Kežmarskej hudobnej 
jesene       

Koncerty klasickej hudby vo viace-
rých objektoch v meste

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 052/452 21 65, programy@mskskezmarok.sk

OKTÓBER

1. 10. Časovka do vrchu a detské cyklis-
tické preteky

Cyklistické podujatie pre deti a 
dospelých

Jozef Potok, 0905 218 712, jozefpotokarex@
gmail.com

13. 10. Večer talianskej gastronómie, vína 
a melódií 

Podujatie pre verejnosť a hotelo-
vých hostí

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, t. č. 
052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

Medzinárodný organový festival 
Ivana Sokola – 47. ročník

Festival organovej hudby, Evanjelic-
ký drevený artikulárny kostol, Nový 
evanjelický kostol v Kežmarku

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 052/452 21 65, programy@mskskezmarok.sk

XXII. medzinárodný hudobný 
festival MUSICA NOBILIS

Festival klasickej hudby, Mariánsky 
kostol v Kežmarku

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 052/452 21 65, programy@mskskezmarok.sk

Popoludnie úcty k starším Hudobné vystúpenia pre seniorov Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 052/452 21 65, programy@mskskezmarok.sk

29. 10. Rozprávková nedeľa Rozprávka - divadelné predstavenie 
pre deti, MsKS, Starý trh 46

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh 
46, 052/452 21 65, programy@mskskezmarok.sk

NOVEMBER

november
Zábavný program Vystúpenie umelcov v zábavnom 

programe, MsKS, Starý trh 46
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk

17. 11. 2017 - 11. 
1. 2018

Peter Kľúčik Výstava, Galéria u anjela, Starý trh 
53, Kežmarok

Galéria u anjela, 52/452 21 53, galeriauanjela@
gmail.com

18. 11. Svadobná výstava Výstava pre verejnosť a hotelových 
hostí

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, t. č. 
052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

26. 11.
Rozprávková nedeľa Rozprávka - divadelné predstave-

nie pre deti v MsKS, Starý trh 46
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk

DECEMBER

2. 12.
Mikulášska hobby súťaž detí a 
juniorov

Tanečná súťaž v štandardných a 
latinskoamerických tancoch, špor-
tová hala V. Jančeka

TŠC TEMPO MŠK Kežmarok, Gertrúda Scholtzo-
vá, 0905 199 313,  tsctempokk@centrum.sk

4. 12. - 29. 12. Ing. Ján Zentko a jeho tvorba Autorská výstava Múzeum v Kežmarku, 052 428 00 72, lektori@
kezmarok.com

Literárny večer Podujatie pre verejnosť a hotelo-
vých hostí

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, t. č. 
052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

Mikulášska nádielka v Kežmarku Príchod Mikuláša a rozprávka na 
Hlavnom námestí

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk

16. 12.
Spišské Vianoce Vianočný koncert KDV na Slovensku, Lichardova 20, Košice, 

miestna skupina KK - Ing. Vojtech Wagner, 0908 
260 055

27. Vianočný trh Trhový predaj a vianočné kultúrne 
programy na  Hlavnom námestí

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk

26. 12.
Vianočný koncert Hudobná produkcia so spevom, 

MsKS/Kostol
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk

31. 12. Silvester párty party pre verejnosť a hotelových 
hostí

Hotel Hviezdoslav, Hlavné námestie 95/49, t. č. 
052/788 75 75, info@hotelhviezdoslav.sk

31. 12.
Silvester a uvítanie nového roka 
2018

Vystúpenie hudobných skupín na 
Hlavnom námestí

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh 46, 052/452 21 65, programy@mskskezma-
rok.sk
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spravodajstvo, školy

Druhé kolo žatvy sa udialo ani 
nie o  týždeň. V  rámci celosveto-
vej súťaže Svetové luxusné ho-
tely získal Hviezdoslav spomedzi 
523 nominovaných ocenenie Ná-
rodný víťaz luxusných boutique 
hotelov krajiny. 

A žatva úspechov pokračova-
la. Ďalšie ocenenie prišlo v polo-
vici januára. Krajská organizácia 
cestovného ruchu Severovýchod 

Slovenska už po tretí raz pripra-
vila súťaž pod názvom Najlepší 
v cestovnom ruchu Prešovského 
kraja. Verejnosť v  online hlaso-
vaní rozhodla. V kategórii Naj 
reštaurácia zvíťazila reštaurácia 
Poézia a  Naj zamestnancom sa 
stal čašník z  tej istej reštaurácie 
Matúš Baláž. Druhé miesto v ka-
tegórii Naj kaviareň, bar, čajov-
ňa patrí Cigar&Cognac bar a na 

tretej priečke skončil v kategórii 
Naj ubytovacie zariadenie Hotel 
Hviezdoslav.

Je skvelé, že vo všetkých 
troch súťažiach mali rozho-
dujúce slovo ľudia, ktorí tento 
hotel poznajú, navštevujú ho 

a  sú s  nim spokojní. To je veľ-
ká devíza a  povzbudenie do 
práce pre všetkých zamestnan-
cov hotela, kde je radosť dať si 
hoci len kávu. Tak, ako všetko 
v hoteli, aj tá je na najvyššej mož-
nej úrovni. -sedl-

Keď žatva trvá celý rok...

V decembrovom vydaní našich novín sme vás 
informovali o úspechoch hotela Hviezdoslav 
v európskom i celosvetovom meradle. Žatva 
úspechov začala. Asociácia historických hote-
lov Európy oceňovala najlepších spomedzi 50 
nominovaných a  hotelu patrilo prvé miesto 
v kategórii Najpohostinnejší hotel Európy. 

Matúš Baláž a v pozadí reštaurácia Poézia.

V minulosti v každej dedine na Spiši boli 
zemiaky mimoriadne obľúbené, považovali 
sa za druhý chlieb. Upravovali sa varením, pe-
čením, pridávali sa do kaší, cestovín, placiek, 
chlebov, piekla sa z nich zemiaková baba. 
Boli skôr hlavným a samostatným jedlom než 
prílohou, ako je tomu v dnešnej dobe. 

Ponúkame vám netradičný recept pripra-
vený zo zemiakov na sladko:

Sladké zemiakové rožky
Tento recept pochádza z dedinky  Lúčka 

pod Spišským hradom, ktorý priniesla naša 

žiačka od svojej babky. Uvarené zemiaky pre-
lisujeme, z teplého mlieka, droždia a  cukru 
urobíme kvások. K  pripraveným zemiakom 
pridáme múku, žĺtok, štipku soli a  kvások. 
Vypracujeme polotuhé cesto, ktoré premie-
sime a sformujeme do valčekov s priemerom 
asi 2 cm. Valčeky nakrájame na dĺžku asi 7 cm 
a vytvarujeme rožky, ktoré vypražíme v oleji. 
Ešte za horúca rožky obalíme v cukrovej zme-
si s BB pudingom a vanilkou.

Jedno z obľúbených jedál pripravovaných 
študentmi gastronomických odborov v  na-
šom stredisku odborného výcviku je Učňov-

ské tajomstvo. Recept nenájdete 
v  žiadnej kuchárskej knihe, je to 
vlastná tvorba a kalkulácia našich 
študentov a  majstrov odborného 
výcviku. 

Učňovské tajomstvo
Hovädziu sviečkovicu a bravčo-

vú panenku nakrájame na plátky, 
ktoré naklepeme, osolíme, oko-
reníme, obalíme v  hladkej múke 
a  prudko opečieme. Opečené 
plátky mäsa dusíme do mäkka. Na 
panvici si pripravíme restovanú 
hydinovú pečeň. Opečieme pásiky 

narezanej slaninky s kožou. Na tanier uložíme 
plátok z každého druhu mäsa, na ktorý dáme 
pripravenú pečeň a  navrchu ozdobíme hre-
bienkom do chrumkava opečenej gazdov-
skej slaninky. Podávame s opekanými zemia-
kovými dukátikmi.

Sme v  období fašiangov, ktoré si v  našej 
škole užívame naplno. Každoročne organi-
zujeme karneval, na ktorom sú naši študenti 
a učitelia prezlečení do masiek. V tento deň 
žije fašiangami aj odborný výcvik v kuchyni, 
kde sa pripravujú tradičné šišky. 

Spišské šišky - pankušky
Potrebujeme 4 žĺtky, 1kg polohrubej 

múky, 80g práškového cukru, 100g masla, 
1dcl mlieka, 40g droždia, 2 lyžice rumu, olej. 

Ako ich robíme my: Do misy si pripravíme 
preosiatu múku so štipkou soli. Rozmiešame 
droždie s vlažným mliekom a polievkovou ly-
žicou práškového cukru. V strede múky uro-
bíme jamku, do ktorej nalejeme kvások, po-
tom pridáme žĺtky, roztopené maslo, cukor, 
soľ, rum a vypracujeme cesto. Po vykysnutí 
cesto vyvaľkáme na pomúčenej doske, vy-
krojíme pohárom kolieska a po jednom vkla-
dáme do rozpáleného oleja. Šišky z neho vy-
berieme keď sú zlatisté. Potom ich posypeme 
práškovým cukrom a podávame s lekvárom 
či ovocím, prípadne ich ozdobíme šľahačkou 
a topingom.

 SOŠ Garbiarska

Pripravujú tradičné jedlá

V súčasnosti sa SOŠ Garbiarska vyučuje predmet regionálna 
gastronómia, kde sa venujeme príprave tradičných jedál.
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čriepky

Svet je plný všelijakých záhad. Rôznych in-
formácií je dnes obrovské množstvo a veľakrát 
majú od reality veľmi ďaleko. To ešte nezna-
mená, že neexistujú veci medzi zemou a  ne-
bom. O tom som hlboko presvedčený, a len tak 
na okraj, niektoré som zažil na vlastnej koži. 
Na také veci treba pozerať racionálne a  hľa-
dať logické vysvetlenia. Málo známe záhady 
máme aj priamo v Kežmarku a v jeho okolí. Sú 
zaznamenané v kameni, ktorý sa tu usadzoval 
v mori pred 40 miliónmi rokov. 

Nuž či chceme veriť alebo nie, Kežmarok a ďal-
šie mestá a obce vybudované v Podtatranskej kot-
line ležia vlastne na morskom dne bývalého sta-
rotreťohorného – paleogénneho mora, ktoré sa 
rozprestieralo pod Tatrami. Geologický podklad 
kotliny tvoria horniny zložené zo striedajúcich sa 
rôzne hrubých vrstiev ílovcov a pieskovcov, kto-
ré geológovia nazývajú flyšom. Jeho hrúbka sa 
tu pohybuje v  stovkách metrov a  v  neďalekých 
Levočských vrchoch je to až 4 000 m. Paleogén-
ne more bolo pomerne chudobné na živočíchy, 
preto sa zachovalo málo skamenelých zvyškov. 
Vo flyšových vrstvách sa bežne zachovali rôzne 
stopy označované paleontológmi ako hieroglyfy. 

Vytvorili sa na morskom dne a sú buď mechanic-
kého alebo živočíšneho pôvodu. K  tým prvým 
patria stopy po vlečení predmetov rýhovitého 
tvaru, hlbšie erózne žliabky vytvorené prúdiacou 
vodou, stopy po zhŕňaní plastického ílovitého 
dna, odtlačky ílovitých závalkov, čerín po vlnení 
vody a  pod. Hrubšie úlomky stôp pretiahlého 
tvaru sa s  istou opatrnosťou považovali za kosti 
veľkých zvierat. Svetovou raritou sú tu dokonca 
stopy verne pripomínajúce odtlačky ľudských 
stôp zanechaných po chôdzi na morskom pobre-
ží. Stopy živočíšneho pôvodu - bioglyfy predsta-
vujú zas rôzne veľké, väčšinou zdvojené rovnejšie 
i hadovito postáčané žliabky pripomínajúce vraj 
hebrejské písmo. Vznikli po lezení prehrabávaní 
morského dna červami a  mäkkýšmi hľadajúcich 
potravu.

 Všetky tieto stopy boli vytvorené v mäkkom 
ílovitom dne, ktorého priehlbeniny boli zakry-
té nánosom piesku počas veľakrát opakovanej 
morskej sedimentácie. Z  piesku napokon za 
dlhé geologické obdobie vznikol pevný piesko-
vec. Odtlačky na pieskovci sú vlastne výliatkami 
rôznych stôp a nachádzajú sa na spodnej strane 
pieskovcovej vrstvy. Sú svedkom dávnych dejov 
odohrávajúcich sa na našej zemi pred mnohými 

miliónmi rokov a pokračujúcich neustále aj dnes. 
So stopami sa možno často stretnúť v meste 

pri búraní starých budov a  múrov, pri výstavbe 
ktorých sa pieskovec používal ako stavebný ka-
meň. Mnohé z týchto stôp môžeme vidieť napr. aj 
pod sídliskom Juh pri „betonárke“ v priestore bý-
valej ľubickej tehelne na pieskovcových laviciach. 
Je tu také neoficiálne „malé geologické múzeum“ 
s  umelým močiarnym biotopom vytvoreným 
vlastne človekom po skončení ťažby hliny a s te-
rajšou ukážkou znečisťovania životného prostre-
dia nedisciplinovanou mládežou. Zároveň môže 
názorne slúžiť na doplnenie vyučovania prírodo-
pisu žiakom okolitých základných škôl z Kežmar-
ku a Ľubice priamo v prírode. 

 Stanislav Pavlarčík

Plesová sezóna

Záhadné stopy v kameni

Pred mesiacom sme dali do po-
riadku svoju domácnosť, ale teraz je 
čas venovať sa sama sebe. Plesová 
sezóna vrcholí, a  tak aj my máme 
nárok vybrať sa do spoločnosti, tro-
chu sa zabaviť, a  hlavne zabudnúť 
na neustále povinnosti. Vytiahnime 
teda svoje šperky a chystajme sa do 
tanca.

Oj, nelesknú sa naše šperky, stratili 
na kráse? Máme niekoľko trikov, ako 
oživiť ich výnimočnosť. Zlato a  plati-
nu ponorte do vody, kde ste rozpustili 
tabletku na čistenie zubných protéz. 
Keď ich vyberiete z  roztoku, vyleštite 
ich jelenicou. Zlaté retiazky môžete 
dobre vyčistiť cigaretovým popolom, 
alebo namočte chumáčik vaty, posyp-
te ho práškom do pečiva a  vydrhnite 
ním zlaté retiazky či prstene.

Ak máte zlaté šperky matné, pou-
žite cibuľu. Natrite ich šťavou z cibule 
a po niekoľkých hodinách ich vyleštite 
mäkkou látkou. 

Stmavnuté striebro očistíte zubnou 
pastou, alebo namočte v horúcej vode 
s jadrovým mydlo a kvapkou čpavku. 

Perly potrebujú byť nosené. Dotyk 

s pokožkou im uchováva farbu a  lesk. 
Pozor ale na kontakt s  lakom na vlasy 
a parfumom. Perly čistite tak, že ich na 
pár hodín vložíme do roztoku mydlo-
vých vločiek a opäť budú krásne. 

V  teplej mydlovej vode umyte aj 
jantár, ale nenechajte ho v  nej stáť, 
inak budú kalné. Škvrny z  jantáru od-
stránime chlebovými omrvinkami ale-
bo mandľovým olejom. Tento kameň 
sa nesmie dostať do kontaktu s aloba-
lom a s rozpúšťadlami, lebo zmatnie.

Opály nesmú byť vystavené prud-
kému striedaniu teplôt. Keď stratia 
vlhkosť, zvyknú praskať. Preto ich ob-
čas položte do studenej vody. Opály 
čistíme tak, že ich na noc položíme do 
misky s  magnéziovým práškom. Ten 
ráno odstránime mäkkou kefkou.

Ak uprednostňujeme bižutériu, aj 
tu máme prichystaných hneď niekoľko 
rád. Ak trpíte niklovou alergiou, pre-
dídete jej tak, že háčiky náušníc nala-
kujete bezfarebným lakom na nechty. 
Bezfarebný lak vám pomôže aj vtedy, 
ak nechcete aby sčernela a nezanechá-
vala tmavé stopy na koži a odeve.

 Zdroj: Helga Kuhnová,
 Tipy a triky pre domácnosť

Nežnejšiemu pohlaviu

Aj u nás a bude plesať. Oprášte svo-
je tanečné topánky, kúpte si krásne 
šaty a pozrite sa, kde sa môžete 
dobre zabaviť. 

6. ples záchranárov
Dátum a čas: 3. februára od 20.00 h
Miesto: Michalská 18, Kežmarok
Cena: 33 eur
Kontakt:  http://www.zachranaoz.
sk/ples/

Fašiangový ples
Dátum a čas: 11. februára
od 19.00 h
Miesto: Spoločenská miestnosť 

SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok
Cena: 20 eur
Kontakt: p. Mihoková, telefónne 
číslo  0904 192 117.

18. ročník Skautského
valentínskeho plesu
Dátum a čas: 18. februára
od 18.30 h
Miesto: SOŠ Garbiarska Kežmarok, 
Garbiarska 1, Kežmarok
Cena: jednotlivec 14, pár 26 eur
Kontakt:
skauting.kezmarok@gmail.com 
alebo Júlia Klaudia Knižková, tele-
fónne číslo 0949 706 327.

Otlačky rastlín spod sídliska Juh.



KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ 17

kultúra

Malý počet jubilujúcich prinie-
sol autorom príležitosť prezen-
tovať sa v  oveľa väčšej miere, ako 
inokedy. Každý z nich vystavuje 
viac ako 10 svojich diel. Spolu na 
výstave môžete vidieť viac ako 70 
obrazov a plastík. 

Terézia Zemčáková z Ľubice, 
učiteľka ruského jazyka a výtvarnej 
výchovy, sa venuje rôznym techni-
kám, od maľby a kresby, po maľbu 
na skle. Rada sa venuje prírodným, 
biblickým a fantazijným motívom.

Alena Trembová, rodená Kež-
marčanka vyučuje na Strednej 
umeleckej škole v Kežmarku od-
borné výtvarné predmety a  vo 
svojej tvorbe rada skúša nové 
prístupy. Vystavuje svoje kresby, 
maľby a  textilné obrázky, ktoré 
vznikajú technikou plstenia. Té-
mou jej prác sú ilustrácie, príroda, 
abstrakcia. 

Iveta Šoltýsová je členkou náš-
ho klubu ešte len krátko. Výtvarnej 
tvorbe sa venuje asi desať rokov. 
Je pre ňu relaxom pri náročnom 
lekárskom povolaní. Najradšej sa 
inšpiruje kvetmi, záhradou a kraji-
nami a ako techniku si volí výhrad-
ne olejomaľbu.

Klára Korkošová, učiteľka vý-
tvarného odboru ZUŠ je prísluš-
níčkou známej umeleckej rodiny 
Korkošovcov, jej otec bol rezbár 
Andrej Korkoš. Aj ona sa venuje 
plastike, okrem drevorezby použí-
va na svoje portréty biblické a his-
tóriou inšpirované motívy aj kera-
miku, kameň, štukovú techniku.

Jediný vystavujúci muž je Jozef 
Čekovský, zámočník na dôchodku, 
ktorý je zanieteným maliarom naj-
mä krajiny, kytíc a voľných kompo-
zícií. Svoje diela už vystavoval na 
viacerých výstavách neprofesio-

nálnych výtvarníkov, na ktorých 
bol neraz ocenený.

Výstava na Ul. Dr. Alexandra č. 
11 potrvá do 15. februára. Srdečne 

vás pozývame na jej návštevu.
 Eva Končeková,
 akademická maliarka
 za KKV

Výstava jubilantov

Vo výstavných priestoroch Múzea v Kežmar-
ku prezentujú svoju prácu od 12. januára 
piati členovia Klubu kežmarských výtvarní-
kov, ktorí v posledných dvoch rokoch oslá-
vili životné jubileum.

Aj plstením sa dajú vytvoriť krásne obrazy.  Foto: -sedl-

Vyše stovka účinkujúcich 
sa postarala o skvelý divácky 
zážitok počas programu s ná-
zvom V novom roku vinšuje-
me vám. Konal sa 6. januára 
a  organizačne sa pod neho 
podpísalo Mestské kultúrne 
stredisko v  Kežmarku a  O. Z. 

Klub priateľov Magury. De-
siatky divákov poriadnym 
potleskom odmenili členov 
folklórnych súborov Magurá-
čik, Magura a Magurák, ktoré 
si takýmto spôsobom pripo-
menuli 25. výročie založenia 
Klubu priateľov Magury.

Obvodná poľovnícka ko-
mora Kežmarok oznamuje, že 
25. februára otvára prípravu 
kandidátov na prvý poľovný 
lístok.

Bližšie informácie získate 
v kancelárii OPK na Hlavnom 
námestí 10, alebo na e-mail: 
kezmarok@kk.opk.sk či na t. 
č. 052/778 18 12.

Oslávili dvadsaťpäťročnicu

Príprava kandidátov

Galéria u  anjela oslavuje 15. 
narodeniny vo veľkom štýle. Pri 
príležitosti svojho sviatku na-
chystala pre všetkých milovníkov 
umenia skutočnú lahôdku. Je ňou 
výstava s  názvom July Haluzová – 
Golden stories. Autorka sa dostala 
do povedomia širokej verejnos-
ti realizáciou veľkoformátového 
diela vo foajé hotela Kempinski 

na Štrbskom plese. Odvtedy pre-
šla náročnú životnú aj umeleckú 
cestu. Cyklus malieb je výberom 
z poslednej tvorby. Jemná, precízna 
drobnokresba a maľba doplnená 
abstrakciou a zlátením sľubujú 
nezvyčajný vizuálny zážitok. Preto 
si nenechajte ujsť možnosť vidieť 
diela July Haluzovej zblízka. Výstava 
potrvá do 9. marca. -bel-

Galéria oslavuje

Z inštalovania výstavy.
Do 1. februára si môžete v  Barónke pozrieť výstavu obrazov s  ná-
zvom Kamil Kozub – výber z tvorby. Pripravilo ju Mestského kultúrne 
stredisko Kežmarok a  otvorená je v  pracovných dňoch od 9.00 do 
12.00 a od 13.00 do 17.00 h. -bel-
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Začal učiť v  rodnom Liptove 
v  Ružomberku, ale v  školskom roku 
1946/47 bol preložený do Kežmarku 
a  tu prežil celý svoj ďalší život. Začal 
učiť na gymnáziu slovenčinu, ruštinu 
a – matematiku. Zapojil sa aj do práce 
Miestneho odboru Matice slovenskej 
a stal sa jej tajomníkom. Spolu s inými 
pedagógmi gymnázia usporiadali v je-
seni 1946 trojmesačný kurz slovenské-
ho jazyka spojený s prednáškami zo 
slovenskej literatúry. Slovenčinu v tom 
období neovládali starí Kežmarčania, 
ktorí mali to šťastie, že sa ako Nemci 
alebo Maďari nemuseli vysťahovať, ale 
aj mnohí Slováci, ktorí uprednostňo-
vali spišské a zamagurské nárečie. V r. 

1954 – 1959 vyštudoval pán Kuric od-
bor matematika – fyzika. Učil na viace-
rých kežmarských školách, naposledy 
na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava.

Ja som ho zažila v 6. – 8. ročníku Je-
denásťročnej strednej školy, ktorá bola 
v  tom čas pri hrade. Matematiku som 
nikdy nemala v obľube, ale tento pán 
učiteľ ju tak vysvetľoval žiakom, že si ju 
chtiac – nechtiac obľúbili. Hodina ne-
pozostávala len z  kontroly domácich 
úloh a novej látky, ale aj zo spoločného 
rátania príkladov, aby vyučujúci zistil, 
či látke vôbec rozumieme. Div sa svete, 
matematiku som zvládla tak, že som 
bola adeptom na matematickú olym-
piádu!

Pán učiteľ kríval, ale jemu sa preto 
nikto nikdy za chrbtom nesmial, ako 
to bývalo medzi žiakmi zvykom. V  r. 
1951, keď sa preferovalo učenie za ba-
níkov, bol v sprievode viacerých v bani 
pri Rožňave, kde došlo k nečakanému 
závalu. Jeden muž na mieste zomrel, 
niektorým sa podarilo ujsť, pána učite-
ľa záchranári dokázali vyslobodiť spod 
spadnutých balvanov. Rok bol mimo 
práce. Ale nikdy sa nesťažoval, skôr si 
robil zo svojho stavu posmech a vždy 
hýril humorom. Raz som ho stretla 
napáleného a  vtedy viac kríval, lebo 
si doma zabudol palicu a  bicykel so 
sebou nemal. Reku, čo sa stalo? Bol na 
futbale a Kežmarok prehral doma 0:3. 

Nikdy viac na futbal nepôjdem, zastrá-
jal sa. Ale na ďalšiu nedeľu zase sedel 
na tribúne štadióna.

Naposledy sme sa stretli na dvore 
polikliniky. On bol so synom, ja s ma-
mou. Dvaja bývalí kolegovia si mali čo 
povedať a  pospomínať – schádzali sa 
v jednej zborovni možno aj dvadsať ro-
kov. My z mladšej generácie sme počú-
vali, usmievali sa... a potom som pánu 
učiteľovi povedala, že som mu veľmi 
vďačná za to, ako ma dokázal učiť ne-
obľúbenú matematiku,  že mu za to 
ďakujem a že bol skutočne výborným 
pedagógom. Ako keby som bola tušila, 
že sa tu už viac nestretneme... Škoda.

 Nora Baráthová

Náš pán učiteľ Štefan Kurica

Naša staršia generácia si veľmi dobre pamätá na pána Štefana Kurica 
(1920 Likavka – 2008 Kežmarok) a  spája ho hlavne s  matematikou 
a  fyzikou. Málokto vie, že začal študovať slovenčinu a  ruštinu, a  to 
dokonca počas I. Slovenskej republiky, ktorá v  období 2. svetovej 
vojny tiež bojovala proti Sovietskemu zväzu. Štefan Kuric

82-ročný čestný občan Kež-
marku si od hlavy štátu prevzal 
Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za 
dlhoročné mimoriadne zásluhy v 
oblasti kultúry, filmového umenia 
a za mimoriadne šírenie dobrého 
mena Slovenskej republiky v za-
hraničí.

Juraj Herz sa narodil 4. septem-
bra 1934 v Kežmarku. Po štúdiu 
fotografie na umeleckopriemysel-
nej škole v Bratislave absolvoval 
v roku 1958 štúdium na katedre 
bábkoherectva v Prahe. Pôsobil v 
súbore Semafor, neskôr hral vo fil-
moch, stal sa asistentom réžie. Sa-
mostatne debutoval stredomet-
rážnou snímkou Sběrné surovosti, 
ktorú nakrútil podľa poviedky Bo-
humila Hrabala. Do povedomia 
sa Herz dostal aj vďaka adaptácii 
románu Ladislava Fuksa Spalovač 

mrtvol. Tvorba Juraja Herza je mi-
moriadne žánrovo pestrá, nechý-
ba v nej napríklad detektívka, 
muzikál, horor či komédia. Mest-
ské zastupiteľstvo v Kežmarku mu 
v roku 2009 pri príležitosti 740. 
výročia udelenia mestských práv 
udelilo čestné občianstvo, kto-
ré si osobne prevzal v máji 2011 
a zároveň v kine Iskra predstavil 
divákom svoj vtedy najnovší film 
Habermanův mlýn. Do Kežmarku 
sa vrátil na jar 2013, keď v uliciach 
mesta, ale aj na radnici či v hrade 
nakrúcal desaťminútovú hranú 
hororovú paródiu Čestný občan, 
v ktorej si zahral sám seba a kto-
rá bola súčasťou celovečerného 
filmového projektu Slovensko 
2.0. Tento svoj krátky film osobne 
uviedol v kežmarskom kine v aprí-
li 2014. -red-

Prezident Andrej Kiska pri príležitosti 24. 
výročia vzniku Slovenskej republiky vyzna-
menal 20 osobností za ich výnimočný celoži-
votný prínos. Jednou z nich bol aj kežmarský 
rodák, filmový režisér a herec Juraj Herz.

V  súčasnosti je školstvo naj-
viac hektická oblasť spoločenského 
života. Je to možno tým, že každý 
z  nás chodil do školy, videl a  spo-
znal štruktúru vyučovacej hodiny, 
mohol verejne vyjadriť svoj názor a 
vysloviť svoje myšlienky bez toho, 
aby sa mu učiteľ vysmial alebo ho 
skritizoval. 

Čo ale s  cudzím jazykom? Podľa 
školskej legislatívy každá škola vyuču-
je anglický jazyk od 3. ročníka a druhý 
cudzí jazyk môže žiakom ponúknuť 
v  7. - 9. ročníku. Ak si žiak alebo jeho 
rodič druhý cudzí jazyk nevyberie, ško-
la zabezpečí iný predmet alebo posilní 
vyššou dotáciou hodín iné predmety. 
Porovnajme teda postavenie anglické-
ho a nemeckého jazyka. Jednoznačne 
za kratší koniec ťahá nemčina. 

Aká je však skutočná realita týchto 
jazykov pre Slovákov? Vyspelé eko-
nomické štáty Európy (Rakúsko, Ne-
mecko, čiastočne Taliansko, Belgicko, 
Švajčiarsko) nemčinu používajú ako 
bežnú hovorovú reč. Mladí ľudia často 
odchádzajú za prácou do týchto krajín 
a  potom zisťujú, že nie všetci domáci 
obyvatelia hovoria anglicky. A práve tí, 
s  ktorými sa najviac stretávajú v  bež-

nom živote, používajú iba nemčinu. Na 
území Slovenska je zamestnaných vo 
viac ako 300 nemeckých firmách vyše 
100-tisíc našincov. Ak mladý človek 
ovláda nemčinu, zlepšuje si svoje pra-
covné vyhliadky v týchto firmách a ešte 
viac vo firmách na území nemecky ho-
voriacich štátov. Z  roka na rok k  nám 
prichádzajú nemecky hovoriaci turisti. 
Nemčina patrí medzi popredné jazyky 
vo vede a odborné publikácie či knihy 
sú písané nemecky. Samotné Nemecko 
podporuje štipendiami štúdium v  za-
hraničí a  má uzavretú so Slovenskom 
dohodu o výmene žiakov a študentov. 

Profilácia ZŠ - Grundschule v  Kež-
marku je dlhoročne zameraná na roz-
šírené vyučovanie nemeckého jazyka. 
Vedenie školy naďalej plánuje otvárať 
stále viac tried s  rozšíreným vyučova-
ním nemčiny od 1. ročníka, lebo dieťa 
sa o to skôr naučí aj jazyk anglický. Ško-
la taktiež uvažuje o zabezpečení aspoň 
čiastočného úväzku učiteľa nemeckého 
pôvodu. Ako sa však deti budú vzdelá-
vať a čo bude pre nich najväčším príno-
som do života, o tom rozhodnú len ich 
rodičia. 

 Miroslav Beňko,
 riaditeľ ZŠ-Grundschule

Je nemčina menejcenná?Vyznamenaný Juraj Herz
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Nepochybne mnohí Kežmarčania po-
znali Vladimíra Jančeka ako obetavého 
človeka podstatne viac, ako ja. Stretla som 
sa s ním na pôde môjho pracoviska – Štát-
neho archívu v Prešove, pracovisko Archív 
Poprad. Vlastne – on si ma vybral ako spo-
luautorku knižky o  kežmarskom športe. 
Dodnes neviem, ako a čím som si to za-
slúžila. Keď že môj predchádzajúci vzťah 
k športu nebol ktovieaký, veľmi málo som 
o športe a telovýchove vedela, tak som čo 
možno najelegantnejšie a  najslušnejšie 
odmietla jeho ponuku a  nie raz. Takto to 
bolo skoro dva roky, no on si to nejako ne-
dal vysvetliť a sporadicky sa ku mne vracal 
dovtedy, kým som nepovedala áno. Bolo 
mi jasné, že to už ďalej nemôžem odmie-
tať. Najskôr som si všetko musela poriad-
ne naštudovať. Predo mnou bola veľmi 
dlhá,  neľahká cesta a výzva, s  ktorou sa 
musím popasovať.

Začiatok spolupráce
Spolupráca sa teda začala.  Prvým kro-

kom bolo, že som ho požiadala, či by nebol 
taký láskavý a nepomohol nám získať pro-
striedky na zreštaurovanie najstaršej zá-
pisničnej knihy Streleckého spolku z  Kež-
marku z  rokov 1611 – 1697. Slovo dalo 
slovo. Chcela som ho aj tajne vyskúšať, či 
svoj neľahký sľub splní. Vladimír Janček bol 
chlap „starej generácie“, ktorý si stál za svo-
jím. Dobré dielo sa vďaka nemu podarilo. 
Potom bol rad na mne. Aj ja som svoj sľub 
začala plniť. Pritom som nevedela, že kni-
ha o športe je nielen jeho veľkým cieľom, 
ale celoživotným poslaním, že svoj život 
naplnil okrem iného zbieraním materiálov, 
spomienok, dopisovaním s  významnými 
športovcami, ktorí si ho nesmierne vážili. 
Kým sme začali naplno pracovať na knihe, 
veľa sme spolu nehovorili a dá sa povedať, 
že sme sa ani nepoznali. Možno intuitívne 
nás spájal spoločný cieľ – urobiť kus dob-
rej roboty a napísať knihu. Povedali sme si 
zhruba, ako má vyzerať, časové horizonty 
odovzdania práce. Potom sa zrazu odml-
čal a po čase som sa dozvedela, že vážne 
ochorel. Napriek ťažkej diagnóze prichá-

dzal do archívu a  študoval noviny. Nieke-
dy som s ním hovorila, inokedy sme sa iba 
pozdravili. Ani vo sne mi nenapadlo, že 
jeho zdravotný stav je nesmierne vážny. 
V  jeseni ma ešte zobral na Mestský úrad 
v Kežmarku, kde sme doťahovali zmluvné 
záležitosti. Počas cesty do Kežmarku a späť 
do Spišskej Soboty prebehol náš najdlhší a 
posledný rozhovor. Okrem iného mi pove-
dal, že jeho najväčšou osobnou tragédiou 
bolo zničenie kežmarského zimného šta-
dióna.

Predčasný odchod
Potom mi už prišlo iba oznámenie 

o  jeho predčasnom odchode na večnosť. 
Bola som ho odprevadiť s  mnohými Kež-
marčanmi a  jeho priateľmi. Až tam som 
sa dozvedela, kým vlastne bol. Mala som 
výčitky svedomia, že som ho posielala 
neustále preč. Sľúbila som si spolu s  vte-
dajším primátorom Igorom Šajtlavom, že 
knihu vydáme, keby sa dialo čokoľvek. Na-
šťastie mi v tomto pomohla jeho milovaná 
manželka Mária Jančeková. Obdivovala 

som ju, že napriek veľkému bôľu chcela 
splniť manželovu túžbu a sen. Usporiada-
la manželovu pozostalosť a po vzájomnej 
dohode písala dejiny kežmarského športu 
po roku 1945. Kniha vyšla v  roku 2014 vo 
vydavateľstve Jadro aj zásluhou jej majite-
ľa a grafika Jaroslava Šlebodu, pracovníčke 
Mestského úradu Gabriele Bodnárovej, 
vtedajšieho primátora mesta Kežmarok 
Igora Šajtlavu a mnohých obyvateľov Kež-
marku, ktorí nám pomáhali.  Domnievam 
sa, že mala v Kežmarku pozitívnu odozvu. 
To, že naše snaženie malo význam a zmy-
sel aj v celoslovenských súvislostiach a, že 
sme všetci odviedli dobrú robotu, sa odzr-
kadlilo v  súťaži Slovenská kronika 2016 
v Martine, kde získala Hlavnú cenu v  ka-
tegórii vedecká alebo vedecko-populari-
začná monografia.

Vladimír Janček žil športom a šport bol 
celý jeho život rovnako, ako bolo jeho ži-
votom rodné mesto Kežmarok. Ostáva mi 
veriť, že knihou 500 rokov športu kežmar-
ského sme vzdali hold jeho životu a práci 

a  do „kežmarskej siene športovej slávy“ 
sme uviedli aj mnohých ďalších Kežmarča-
nov, na ktorých by sa možno zabudlo. Česť 
jeho pamiatke!

 Zuzana Kollárová

Poznámka redakcie: V roku 2011 z podne-
tu Vlada Jančeka bola reštaurovaná Zástava 
streleckého spolku, Kežmarok 1882 zo zbie-
rok Múzea v Kežmarku.

Spomienka na všestranného športovca
Vladimíra Jančeka st.

Päť rokov uplynulo 25. januára 2017 od smrti všestran-
ného športovca, atléta, trénera, pedagóga, organizátora, 
funkcionára a  riaditeľa Správy telovýchovných zariadení 
v Kežmarku. 25. septembra tohto roku si pripomenieme aj 
70. výročie jeho narodenia.

Zľava Vlado Janček, Peter Ploščica a Zuzana Kollárová.

19



2/201720

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

šport

V konkurencii šiestich druž-
stiev obsadili Kežmarčania 
1. miesto. Po kvalitných a odušev-
nených výkonoch vyhrali tri zá-
pasy (Spišské Vlachy 4:3, Smižany 
4:0, Svit 5:3), jeden remizovali (Le-
voča 1:1) a jeden prehrali (Pribov-
ce 1:3). Na turnaji sme boli jedno 
z najmladších družstiev.  

Mesto Kežmarok na turnaji 
reprezentovali brankári Patrik 
Klimek (vyhlásený za najlepšieho 
brankára turnaja) a Jakub Krem-

paský.  Hráči v poli: Annamaria 
Labudová, Filip Hanečák, Šimon 
Hanečák, Matej Melikant, Ad-
rián Bretz, Sebastián Duda, Mar-
tin Majerčák (kapitán), Miroslav 
Karabinoš, Adam Vilga a Jakub 
Ilenčík.  Tréner Ladislav Melikant 
a asistent trénera Tomáš Kalafut.

Poďakovanie patrí rodičom 
našich mladých športovcov za 
vytvorenie domácej atmosféry 
v športovej hale.  

 Ladislav Melikant, tréner

Prví na halovom turnaji

V  polovici januára sa 1. MFK Kežmarok zú-
častnil turnaja v halovom futbale. Podujatie 
v Smižanoch bolo organizované pre vekovú 
kategóriu U13 (mladší žiaci).

V novembri sa zúčastnili Juniori bodovacej súťaže Optima 
Dance Cup v Košiciach. Samuel Žabka - Inés Bilinová obsadi-
li v ŠT tancoch 13. a v LAT semifinálové 8. miesto. 

Víťazi na turnaji v Smižanoch.  Foto: Zuzana Melikantová

Pohľad na Mikulášsku hobby súťaž. Na stup-
ni víťazov 2. miesto obsadili Peter Kromka 
a Nelka Jurková.

Vydarený vstup do dlhodo-
bých súťaží družstiev v ročníku 
2016/17 mali družstvá STK Se-
verka Kežmarok. Severka A pri 
svojej premiére po postupu 
do III. ligy, západnej skupiny 
je po prvej polovici súťaže na 
3. mieste, ktoré znamená aj 
postup do skupiny bojujúcej 
o postup do II. ligy. B družstvo 
v  Vl. lige Podtatranskej si ta-
kisto zaistilo postup do elitnej 
šestky, ktorá bude bojovať 
o postup do IV. ligy, keď zatiaľ 
prezimuje na 3. priečke. Nová-
čik súťaže C družstvo prezimu-
je na 8. mieste s  dostatočným 

bodovým náskokom, ktorý by 
mal stačiť na záchranu v V. lige.

Družstvo žiakov je po polo-
vici súťaže zatiaľ na 3. mieste 
v  II. Podtatranskej lige starších 
žiakov. Hráči Karol Koša, So-
fia Košová, Kristian Vojtičko 
a Vladko Prusák si napriek pre-
miére v  tejto náročnej súťaži, 
kde je sedem družstiev vedie 
veľmi dobre. STK SEVERKA po-
tvrdil, že je dobrým reprezen-
tantom mesta Kežmarok, keď 
si za úlohu dalo tie najvyššie 
cieľe. Jaroslav Novotný,

 predseda STK Severka 
 Kežmarok

Výsledky v dlhodobých 
súťažiach

Štvrtého decembra usporiadal TŠC TEMPO 
MŠK Kežmarok spolu s MŠK Mikulášsku Hobby 
súťaž v  mestskej športovej hale V. Jančeka za 
účasti 80 detí a juniorov z Prešova, Košíc, Sp. 
Novej Vsi, Bardejová, L. Mikuláša, a Kežmarku. 
Z výsledkov súťaže reprezentantov TŠC TEMPO: 
finálové 2. miesto v súťaži tanečných párov do 
7 rokov obsadili Peter Kromka - Nelka Jurková, 
5. miesto Vincent Hreus - Martina Šoltýsová, 
do 9 rokov 11. Ľuboš Polák - Gabriela Karpišo-
vá, v súťaži dievčat do 7 rokov 6. miesto Nelka 
Jurková, 7. Júlia Benková do 9 rokov, 8. Laura 
Lešková, 10. Ema Alexyová a 10. miesto Viktória 
Chudá.

Šiesteho decembra privítali členovia Det-

ského klubu na námesti Mikuláša so svojím 
Vianočným programom. 

Trinásteho decembra sme pripravili spolu 
s trénermi a členmi Junior klubu a Detského 
klubu pestrý Vianočný program na Kežmar-
ských vianočných trhoch. Neskôr, 22. 12. sme 
svoj Vianočný program venovali najúspešnej-
ším športovcom na Vianočnej akadémií pre Zá-
kladnú školu Nižná brána v Kežmarku.

Vedenie TŠC TEMPO MŠK Kežmarok ďakuje 
domácim trénerom, asistentom a tiež externým 
trénerom za odbornú prípravu reprezentantov 
na bodovacie, pohárové a majstrovské súťaže 
v roku 2015/2016. Ďakujeme rodičom za po-
moc pri odvoze na súťaže a vystúpenia, ako aj 

prípravu súťaží usporiadaných našim klubom. 
Blahoželáme všetkým reprezentantom za 

úspešnú reprezentáciu v rokoch 2015/2016 
a prajeme im veľa ďalších úspešných umiestne-
ní v roku 2017. Mestu Kežmarok a MŠK Kežma-
rok ďakujeme za finančnú i materiálnu pomoc 
pre našich reprezentantov.

 Za všetkých ďakuje 
 Gertrúda Scholtzová, štatutárny 
 zástupca klubu

Zo súťaží a vystúpení TŠC Tempo

 Severka Spišská Belá III. liga.



KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ

šport

Na turnaji sa zúčastnilo 5 dvojíc:
„A“ = M. Malina + L. Šimoňák
„B“ = L.Legutký + Ľ. Zavacký
„C“ = B. Drozd + J. Ogurčák
„D“ = O. Gašpar + P. Lajda
 „E“ = M. Petrek + L. Matfiak 

Hralo sa systémom každý s  každým na 2 

vyhraté sety do 20 bodov, prípadný 3. set do 
15 bodov (všetky sety na „zlatú“ loptu). 

Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Ján 
Ogurčák a najsympatickejším hráčom sa stal 
Bohumil Drozd. Prvé tri dvojice boli ocenené 
pohármi a  vecnými cenami, jednotlivci vec-

nými cenami a všetci účastníci pamätnými 
pohármi.  

Účastníci turnaja aj touto cestou ďakujú 
sponzorom Petrovi Výrostekovi - Zastrova, a. 
s., Spišská Stará Ves, mestu Kežmarok, Bohu-
milovi Drozdovi, Ľubomírovi Brédovi a Rado-
slavovi Klimekovi za finančnú a vecnú pomoc 
a Petrovi Lajdovi za zorganizovanie turnaja.

 Stanislav Škára

Volejbalový turnaj dvojíc

V mestskej športovej hale V. Jančeka sa 26. decembra uskutočnil 
už 51. ročník Vianočného volejbalového turnaja dvojíc mužov.

Výsledky:    Tabuľka:
A - E 2:0 (16, 14)         E - D 2:0 (14, 16)                1. „A“   4   4   0   8:0   8 b.
B - D 2:0 (14, 11)         A - B 2:0 (12, 19)                    2. „B“   4   3   1   6:2   6
C - A 0:2 (-13, -14)  C - E 1:2 (-18, 15, -14) 3.  „E“  4   2   2   4:5   4  
B - E 2:0 (18, 12)         A - D 2:0 (13, 6) 4.  „C“  4   1   3   3:6   3   
C - D 2:0 (12, 16)        B - C 2:0 (16, 18) 5.  „D“  4   0   4   0:8   0

V kategórii muži registrovaní triumfova-
la prekvapujúco talentovaná Ema Labošová 
z Valalík, keď vo finále porazila Martina Milana 
(OŠK Spišský Štvrtok) hladko 3:0. Na treťom 
mieste skončil Adam Laboš (STO Valaliky), 
ktorý v súboji o bronz zdolal Damiána Strišov-
ského (Slovenská Ves). Vo štvorhrách triumfo-
vala dvojica Jozef Baran - Marián Bajcura (Hu-

menné - Vranov nad Topľou). Vo finále porazili 
dvojicu Tomáš Farkašovský - Lukáš Solár (OŠK 
Arnutovce). Tretie miesto obsadila štvorhra 
Adam Laboš - Kamil Pach (STO Valaliky). Kež-
marčania sa na turnaji nestratili, v dvojhre 
Róbert Popovič (Severka Kežmarok) skončil 
tesne pred bránami semifinále, keď v napí-
navom zápase prehral s neskorším finalistom 
Martinom Milanom 2:3. Vo štvorhre taktiež 
tesne pred bránami skončili Róbert Popovič 

spolu so Štefanom Vnenčákom (Severka Kež-
marok), keď nad ich sily bola dvojica Laboš - 
Pach (STO Valaliky). Turnaj sa začal o 18.00 h 
a skočil tesne pred treťou hodinou ráno. Treba 
povedať, že turnaj bol skvelo organizovaný, 
kvalitne obsadený a vládla na ňom priateľská 
atmosféra. Nočný turnaj Severky Kežmarok 
je zaradený do série o Pohár Podtatranského 
stolnotenisového zväzu. 

 -red-

Nočné zápolenie v stolnom tenise

Po troch rokoch sa opäť konal Nočný turnaj Severky Kežmarok 
v  stolnom tenise 30. decembra v Základnej škole Nižná brána 
v Kežmarku. Zúčastnilo sa na ňom 68 ľudí z Kežmarku, Popradu, 
Slovenskej Vsi, Košíc, Humenného, Vranova nad Topľou, Arnuto-
viec, Spišského Štvrtku, Levoče, Novej Lesnej, Jakuban a Lesnice.

Partnerské poľské mesto 
Nowy Targ usporiada 4. februára 
deviaty ročník Podhalianskeho 
behu na lyžiach Jána Pavla II. 

V  rámci rozvoja cezhraničnej 
spolupráce miest organizujú špor-
toví veteráni opäť účasť kežmar-
ských priaznivcov tohto športu. 
Prihlásiť sa môžete buď priamo 
u  usporiadateľov, cez e-mail na 
adrese skara.stano@gmail.com, te-
lefonicky na čísle 0905 283170 (S. 

Škára) alebo na t. č. 0915 207358 
(I. Kučár). Pre prihlásenie u usporia-
dateľov sú potrebné nasledovné 
údaje: meno, priezvisko, dátum 
narodenia, adresa bydliska, te-
lefonický kontakt a  dĺžka trasy 
(5 km - štart o  11.20 h, 15 km - 
štart o 11.10 h alebo 30 km - štart 
o 11.00 h). Bežať sa bude len klasic-
kým spôsobom. Štartovný popla-
tok je 30 PZL za dospelých a 10 PZL 
za deti, alebo mládež do 18 rokov v 

prípade prihlásenia sa do 29. janu-
ára. Po tomto termíne je poplatok 
50 a 20 PZL. Poľské zlote si musí za-
bezpečiť každý účastník sám a po-
platok sa uhradí v deň pretekov po 
príchode autobusom pri preberaní 
štartového čísla od 8.00 do 10.00 h. 
Podrobnosti o  podujatí je možné 
zistiť na stránke www.bieg.nowy-
targ.pl. 

Odchod autobusu bude 4. feb-
ruára o 7.00 h z parkoviska pri futba-
lovom štadióne. Náklady na prepra-
vu uhradí mesto Kežmarok. Ostatné 
náklady (strava, poistenie a pod.) si 

zaplatí každý sám. V rámci štartov-
ného bude každému účastníkovi 
po dobehnutí do cieľa poskytnuté 
teplé jedlo. Predpokladaný návrat 
do Kežmarku je do 17.00 h

Prosíme tých účastníkov, kto-
rí boli prihlásení na tento beh aj 
v roku 2016 (ktorý sa pre nedosta-
tok snehu neuskutočnil), aby cez 
uvedené kontakty na S. Škáru a  I. 
Kučára potvrdili, alebo zrušili svoju 
účasť v tomto roku (nahlásiť je po-
tom potrebné len zmenené údaje 
voči roku 2016).

 Stanislav Škára

Preteky v behu na lyžiach
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Odkedy ste novým trénerom 
našich basketbalistov?

Medzi sviatkami v  závere mi-
nulého roka dal vtedajší tréner 
žiadosť o  uvoľnenie z  družstva. 
Odchádzajúci tréner odviedol pri 
družstve naozaj dobrú a dlhoroč-
nú prácu a chceli sme jeho žiados-
ti vyhovieť. Hneď zasadol výbor 
basketbalového klubu a  ten sa 
rozhodol, že mi túto úlohu zverí.

Hovorí sa, že nová metla 
dobre metie – chystáte nejaké 
zmeny?

Nechystáme nejaké veľké 
zmeny. Potrebujeme, aby sa táto 
sezóna dohrala tak, aby sme ju 
ukončili so cťou. Budeme rozmýš-
ľať na tým, čo ďalej, pretože na 
tomto poste nemôžem dlhodobo 
pôsobiť kvôli iným povinnostiam 
v  klube. Pracujem pri mládeži 
a tej sa chcem prioritne venovať. 
Myslím si, že funkciu trénera mi 
zverili preto, lebo mám skúsenos-
ti ako tréner v  extralige a  isté aj 
v  reprezentácii. Do konca súťaže 
ostávajú ešte dva mesiace, a pre-
to sa nechystáme meniť herný 

systém. Zapracujeme najmä na 
obrane, kde som si všimol najviac 
nedostatkov. Hru potrebujeme 
„učesať“ aj smerom do útoku. 
Veľa toho však meniť nemôže-
me, pretože nie je čas, sezóna je 
v plnom prúde. Chlapci študujú, 
alebo pracujú a tréningy majú iba 
dva alebo trikrát do týždňa. Iní 
hráči trénujú aj osemkrát v týždni. 
Takže nemáme priestor na to, aby 
sme vážne menili herný prejav. 
Potrebujeme dotiahnuť detaily 
v  tom, čo robia a budeme stavať 
na tom, čo vedia.

Kežmarskí basketbalisti sú 
zatiaľ v prvej lige...

Je to druhá najvyššia súťaž 
na Slovensku, ktorú hrá deväť 
družstiev. Momentálne nemáme 
veľmi lichotivé postavenie, ale 
vieme sa v tejto lige zachrániť. Je 
pre nás dôležité, aby sme v  nej 
ostali, pretože rozdiel medzi dru-
hou a  treťou ligou je priepastný. 
Chceme, aby do Kežmarku aj na-
ďalej prichádzali kvalitné tímy. 
Je radosť prísť na takýto zápas, 
a  o  to nechceme našich fanúši-
kov ochudobniť.

Hovoríte o  nelichotivom 
umiestnení...

Momentálne sme v  tabuľke 
na poslednom mieste (rozhovor 
sa uskutočnil v  polovici januára, 
poznámka redakcie) s  jednou 
výhrou. V prvej lige sú však veľmi 
silné prvé štyri družstvá. Na našej 
úrovni sú tri tímy. Už len jednou 
výhrou sa vieme odpútať z  po-
slednej priečky.

Ak som dobre pochopila, na 
trénerskej stoličke ste iba do-
časne...

Uvidíme po sezóne. Až potom 
sa rozhodneme, či budeme hľa-
dať nového - externého trénera 
alebo to bude niekto z  radov 
trénerov nášho klubu. Tento post 
som zobral najmä preto, že mi 
celý výbor sľúbil pomoc a ja zase 
ochotne pomôžem nášmu bas-
ketbalu.

 -bel-

V prvej lige by sme sa chceli udržať aj naďalej

Basketbalisti A  družstva BK MŠK Kežmarok majú nového trénera. 
Stal sa ním Ľuboslav Kovalský, ktorého sme pri tejto príležitosti tro-
chu „vyspovedali“.

Šuranovej bronz bol histo-
ricky prvou slovenskou olym-
pijskou medailou v  atletike. 
Eva Šuranová bola mimoriad-
ne všestranná atlétka. Okrem 
diaľky bola výborná aj na pre-

kážkach, v šprintoch i vo viac-
bojoch. Na majstrovstvách bý-
valého Československa získala 
8 titulov v diaľke (1965 – 1969, 
1972, 1974, 1975), dva na 
100  m prekážok (1968, 1969), 

po jednom na 100  m (1975), 
v  päťboji (1967) a  4x100 m 
(1978) plus halový na 50  m 
(1976). V  rôznych disciplínach 
utvorila spolu 25 českosloven-
ských rekordov. V roku 2014 

ju Klub športových redaktorov 
Slovenského syndikátu novi-
nárov na tradičnej slávnosti 
Športovec roka menoval za 
Športovú legendu.

S Kežmarkom ju spájalo nie-
len čestné členstvo v  atletic-
kom klube od roku 2011, ale 
niekoľko rokov bola čestným 
hosťom pri vyhlasovaní anke-
ty najúspešnejších športovcov 
okresu Kežmarok.

 M. Jančeková

Koniec minulého roka znamenal aj koniec úspešnej kariéry českoslo-
venskej a slovenskej rekordérky v skoku do diaľky. Bola držiteľkou bron-
zovej medaily v skoku do diaľky výkonom 667 cm v roku 1972 na OH 
v Mníchove a striebornej medaily z Majstrovstiev Európy v Ríme 1974.

Eva Šuranová a Kežmarok

Ľuboslav Kovalský (šiesty zľava) medzi svojimi zverencami.
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Každý potrebuje lásku, lebo bez nej by nebol život. No aj 
láska má veľa podôb. Najčastejšie ju vnímame medzi mužom 
a  ženou. Tento druh lásky dokonca inšpiroval obchodníkov, 
aby premenili 14. február na deň nakupovania kvetov, slad-
kostí, či roztomilých vecí. 

Podobná, no predsa iná, je láska k rodičom. Veď práve rodi-
čia vďaka svojej láske umožnili, aby sme prežívali bezstarost-
né detské roky a pripravovali sa na dni, v ktorých spoznáme 
ďalšie podoby lásky. Tento krásny druh rodičovskej lásky nás 
často sprevádza celý život.

Kresťanská výchova nám ukazuje i  lásku k  blížnemu. Na-
báda nás, aby sme sa navzájom milovali a  nebrali ohľad na 
postavenie, vierovyznanie, či príslušnosť k  inej rase. Učí nás 
odpúšťať vďaka sile lásky jedného k druhému, čím v nás pre-
búdza dobro. 

Dobro však nemusí byť v pozadí každého druhu lásky. Tak 
napríklad láska k mamone a chamtivosti je pravým opakom 
citu, ktorý prináša dobrodenie. Materiálny svet však čoraz 
efektívnejšie láka k tomuto druhu lásky, ktorému je ťažko odo-
lať.

Dobro i zlo proti sebe bojujú od nepamäti. To isté platí i pre 
rôzne tváre lásky. Tá, ktorá v nás prebúdza neopísateľné a roz-
hodne tie najkrajšie pocity, býva i  trvácna. Krátkodobá láska 
však vedie k nespokojnosti v živote. A čo ešte k tomu dodať?

Je len málo tém, o ktorých bolo popísané viac, než o láske. 
Dalo by sa povedať, že láska má tisíc podôb. Jedna dôležitá 
však teraz spomenutá nebola – a je to láska ku Kežmarku. Kaž-
dý potrebuje lásku, dokonca i naše mesto ju potrebuje a je na 
nás, či mu ju dáme. 

Dokonca aj láska k mestu má tú čarovnú moc, že delením 
sa nestráca, ale naopak – rastie! Takáto láska si nežiada veľa. 

Postačí jej úcta, úprimný záujem 
a hrdosť, s ktorou sa pochvá-

lime pri každej príležitosti. 
Áno, i slová „som Kežmar-
čan a  som na to hrdý“ 
dokážu vliať lásku me-
dzi nás. Lásku, s  ktorou 

sa nám v Kežmarku bude 
žiť oveľa šťastnejšie!
 JADRO

Ťažko sa nám 
s  tebou lúčilo, 
ťažko bez teba 
byť, láska však 
smrťou nekončí, 
v  našich srdciach 
budeš stále žiť. 

16. 3. uplynie 17 rokov od smrti 
našej babičky Márie Špaldovej.

Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

Smútiaca rodina 

Dňa 18. februára si pripomenie-
me 16. výročie od rozlúčky s našim 
drahým synom, bratom, ujom Jo-

zefom Bretzom. 
Mal nás všet-

kých rád a  chcel 
ešte s  nami žiť, 
ale prišla chvíľa, 
keď nás musel 
opustiť. Už niet 

domova, už niet kam ísť. Už len 
kytičku kvetov na hrob môžeme 
uložiť.

Spomína mama a  súrodenci 
s rodinami.

Dňa 15. feb-
ruára si pripome-
nieme 5. výročie, 
čo nás navždy 
opustil náš mi-
lovaný manžel, 
otec, dedko 

a svokor Jozef Garančovský.
Ktorí ste ho poznali a mali radi, 

venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.

S  láskou a úctou spomína man-
želka a syn s rodinou.

Dňa 31. 12. 
2016 by sa dožil 
Ján Kredatus 86 
rokov. Venujte 
mu tichú spo-
mienku.

Spomína celá smútiaca rodina.

Dňa 29.12.2016 
by sa dožil Ján 
Baran 79 rokov. 
Venujte mu tichú 
spomienku.

Spomína celá smútiaca rodina.

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, 
ťažko bez teba 
byť. Láska však 
smrťou nekončí, 
v našich srdciach 
budeš stále žiť. 
Dňa 10. janu-
ára uplynulo 35 

rokov od úmrtia nášho manžela, 
ocka, dedka, pradedka Milana 
Plevu.

S láskou spomínajú manželka 
Vierka, syn Pavol s rodinou.

Dňa 16. 1. bolo tomu päť rokov, 
čo nás navždy opustila naša milo-
vaná manželka, mama, dcéra, ses-

tra a teta Anna 
Grigláková, ro-
dená Šterbáko-
vá. Všetci, ktorí 
ste ju poznali a 
mali radi, venujte 
jej prosím tichú 

spomienku. Manžel Jozef s rodinou.

Dňa 31. ja-
nuára 2017 sme 
si pripomenuli 
20. výročie úmr-
tia našej drahej 
sestry Ireny Mil-
čikovej, rodenej 

Schmalovej. Kto v srdci žije, ten ne-
umiera. S láskou a úctou spomínajú 
sestry s rodinami.

Bolesťou unavený 
tíško si zaspal, 
zanechajúc všet-
kých a  všetko, čo 
si mal rád.
S tichou spomien-
ku ku hrobu cho-

díme,  pri plameni sviečok na teba 
myslíme.
Osud ti nedoprial dlhšie s  nami 
byť, no v  našich srdciach budeš 
stále žiť. 
Dňa 23. februára uplynie 20 rokov 
od úmrtia manžela, otca a  dedka 
Michala Knapíka.
S láskou a úctou spomínajú manžel-
ka, dcéry a syn s rodinami.

Spomienky

PREDAJ
• Predám garáž v Kežmarku – kameňo-
lom pri ceste. T. č. 0903 229 346.

• Predám záhradnú chatku v lokalite Ka-
menná baňa. Je podpivničená, rozmer 
5x3,5 m, dvere a okná sú zamrežované. 
Na pozemku je studňa a  skleník. T. č. 
907 063 761.

INÉ
• Spracujem daňové priznania k dani z 
príjmov za rok 2016 (všetky typy) v cene 
začínajúcej od 15 Eur. T. č. 0911 769 400. 

• Klietky pre chov prepelíc a pasce na 
líšky a kuny, liahne na vajíčka viac na 
www.123nakup.eu. T. č. 0907181800.

• Hľadáme predavačku do potravín na 
poobedné zmeny. T. č. 0902 385 777.

Riadková inzercia

Neznáma tvár lásky

inzercia, spomienky
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Okrem neho sa o 74 malých i väčších ly-
žiarov starajú tréneri Branislav Pažák, Danka 
Ferulíková, Jaroslav Štancel, Martin Trajčík 
a Ivan Nagy. Ich zverenci sa už zúčastnili na 
viacerých pretekoch a ďalšie ich ešte čakajú. 

V nedeľu 8. januára sa predstavili v stre-
disku Zuberec – Janovky, kde sa konalo 
prvé kolo Slovenského pohára žiakov v ob-
rovskom slalome. Kežmarok reprezentovalo 
deväť lyžiarov. V  kategórii mladších žiakov 
skončil v slalome Dominik Vrážel na 7. prieč-
ke, Marek Kapolka bol 21., Filip Brutovský 
29. a  Juraj Olekšák 55. V  kategórii starších 
žiačok patrí Martine Husárovej 12. a Nine 
Pažákovej 17. miesto. Medzi staršími žiakmi 
súťažili v obrovskom slalome traja preteká-
ri. Martin Uličný si vybojoval 11., Alex Cuker 
20. a Alexander Hrivík 33. priečku.

Cez víkend 14. a15. januára odštartovala 
v Jasnej najvyššia súťaž mladších lyžiarov - 
Slovenský pohár predžiakov.  Najlepšie sa 
darilo Mii Chorogwickej a Viktorkovi Slo-
veňákovi, ktorí si pripísali najvyšší počet bo-
dov do celkového hodnotenia SP. 

V  Bachledke sa 21. januára konal Profi-
tuning superbaby Cup. Z  výsledkov Kež-
marčanov: dievčatá ročník 2010 - 1. Marti-
na Šoltysová, 3. Vanessa Hozzová, chlapci 
ročník 2010 - 1. Michal Šoltys, 2. Alexander 
Roman Matis, 3. Marko Polomčák, 5. Milan 
Krajanec, 6.Vratko Scherfel, 7. Daniel Zelina, 

11. Tomáš Olekšak, chlapci ročník 2011 - 2. 
Michal Janščak, 3. Marek Krajanec, 7. Zoran 
Szentivanyi, 8. Branislav Štosel, chlapci roč-
ník 2012 a mladší -1. Filip Suchý a 4. miesto 
Martin Šoltys. V nedeľu 22. januára patrila 
Bachledka 2. ročníku Memoriálu Vladimíra 

Krajňáka. Výsledky: mladšie predžiačky – 
1. Radka Sloveňáková, 2. Lenka Eliášová, 
mladší predžiaci – 1. Ján Jurdík, 5. Viktorko 
Sloveňák, 6. Oliver Pažák, 7. Ivan Kuchta, 
10. Daniel Uličný, 12. Marko Molnár, staršie 
predžiačky – 2. Barbora Sopková, 3. Mia 
Chorogwická, 5. Šárka Vráželová, 7. Berta 
Hudinová, starší predžiaci – 3. Richard Slo-
veňák, 5. Maximilián Brutovský, 8. Martin 
Kuchta, 10. Šimon Figlár, juniorky – 1. Do-
rota Bičárová, 2. Viktória Hozzová, junio-
ri – 1. Radovan Šiška, 2. Adam Richtarčík, 
3. Jakub Modla, veteránky ženy – 1. Dana 
Ferulíková, veteráni muži – 5. Bohuško Bla-
hovský, 11. Otto Krajňák, masters muži – 2. 
Martin Chorogwicki, 8. Marek Kuchta, 14. 
Vlado Modla.

 -bel-

Lyžiarom sa aj v tejto sezóne darí

Lyžiarska sezóna je v plnom prúde a na pretekoch nechýbajú ani 
členovia Lyžiarskeho oddielu MŠK Kežmarok. „Minulú sezónu, 
teda 2015/2016 sme mali veľmi úspešnú, tá terajšia 2016/2017 nie 
je až taká výnimočná, ale hodnotím ju ako dobrú,“ uviedol predse-
da LO MŠK Martin Chorogwicki, ktorý je zároveň trénerom.

V  14-ročnej histórii oceňovania to bolo 
len po druhýkrát, čo si titul top športovca 
odniesol olympionik. Už len čerešničkou je 
ocenenie pre hendikepovaných športovcov 
– Samuela Andrejčíka a  Michaelu Balcovú, 
ktorí takisto v Rio de Janeiro získali olympijské 
zlato v  športe boccia. Slávnostné vyhlásenie 
najúspešnejších športovcov a športových ko-
lektívov PSK za rok 2016 sa konalo 19. januára 
v prešovskom Divadle Jonáša Záborského. 

Bratranci Ladislav a  Peter Škantárovci, ro-
dáci zo Spišskej Starej Vsi, získali v uplynulom 

roku najcennejší športový úlovok, ktorý im vy-
niesol titul najúspešnejších športovcov v Pre-
šovskom kraji. Svoj športový život od roku 
1991 spojili s  vodným slalomom. Rok 2016 
bol vrcholom ich doterajšej kariéry, v  ktorej 
získali tri celkové prvenstvá vo svetovom po-
hári, osem medailí z majstrovstiev sveta a 13 
medailí z majstrovstiev Európy. Pri svojej pre-
miére pod piatimi kruhmi v brazílskom Rio de 
Janeiro ovládli bratranci Škantárovci celú sú-
ťaž a stali sa olympijskými víťazmi. 

 Daša Jeleňová,
 hovorkyňa PSK

Zlatí olympionici valcovali
Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov Prešovského sa-
mosprávneho kraja za rok 2016 prevalcovali zlatí olympio-
nici. Bratranci Ladislav a Peter Škantárovci pochádzajúci zo 
Spišskej Starej Vsi boli jednoznačnými favoritmi.

Na malých i väčších lyžiarov čakajú ďalšie súťaže.

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta
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Pomôcky: 
naja,      

slamiha,   
cekas

zdroj      
oscilácií

3. as     
tajni ky

lahôdka,   
maškrta    
(expr.)

Emanuela  
(dom.)

piskot     
(expr.)

citoslovce  
nezáujmu

klam,    
mámenie   

(kniž.)

klepaním   
odstránim

rastlina    
piesko-    

vých strání

príslušník  
štátu

1. as     
tajni ky

asový    
odstup

druh     
zliatiny

niklid      
molybdénu 

Anna      
(dom.)

malá      
ikona

pe ažná   
poukážka  

sólová    
skladba

pláta
skica, 

ná rtok    
utekajú

pestrý  
papagáj

rúcame,   
boríme    
zadná     

as

ukazova-   
cie záme-  

no

bylinkár    
ladne      

(zried.)

osviežia
rímske     
íslo 55    

odgú am

detská     
súprava    
nádob     

osobné    
zámeno    

pitím      
uberme

Pomôcky: 
DOA,     

Galilea,    
gon

druh     
obilniny

skr. diok-   
tyladipátu  
obohral    
pri hre

obliekol    
neve kí

stolársky   
pracovný   

stôl

rímske     
íslo 1505  
kobra     

indická

ligot Matúš     
(dom.)

vzorec     
oxidu      

ródnatého

bojová     
látka      

jávsky     
gong

kypri      
pôdu      

pluhom

sev. as    
Izraela     
trestaj     
bitkou

2. as     
tajni ky

O ga      
(dom.)

Emil      
(dom.)

Rozprávajú sa dvaja erství 
právnici po štátniciach:
- Ty, Jano, po úvaj,... ja ke  
si uvedomím, že ako sme my 
vyštudovali,...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom

relax

Baran (21. 3. – 20. 4.) – Nemusíte 
prepadať smútku z toho, že sa váš ži-
vot dostal do istej rutiny. Prekvapenia 
si musíte vyrábať sami, ale na druhej 

strane, ak je niečoho priveľa, prestane to 
byť vzácnosťou. V práci vás niekto požiada 

o pomoc, neváhajte ani sekundu.
Býk (21. 4. – 21. 5.) – Negatívne pocity nechajte 

radšej doma, len pozitívnym prístupom sa vám podarí 
uspieť. Neprajní ľudia by vás nemali zastaviť a tí, čo sú 
vám naklonení, vám radi pomôžu. Počas víkendov sa po-
tom zabavte s polovičkou.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) – Osud vám je vo februári 
naklonený, nebojte sa ani veľkej výzvy. Ťažkosti neočaká-
vajte ani v osobnom živote, možno akurát viac dbajte na 
svoje zdravie, lebo sa začínajú objavovať prvé boliestky, 
ktorých sa už len tak ľahko nezbavíte.

Rak (22. 6. – 22. 7.) – Nemali by ste sa snažiť dostať sa 
za každú cenu do popredia, občas úspech zožnete práve 
tým, že sa budete držať bokom. V rodinnom kruhu vlád-
ne príjemná atmosféra, nekazte ju hádkami pre majetky, 
ak aj existujú nedoriešené otázky, odložte ich na neskôr.

Lev (23. 7. – 22. 8.) – Nemyslite neustále iba na zlé, či 
chcete či nie, vaše myslenie môže ovplyvniť aj vašu bu-
dúcnosť, nalaďte sa teda pozitívne a hor sa do nového 
mesiaca. Využite vo svoj prospech každú jednu príleži-
tosť, výsledok bude stáť za to.

Panna (23. 8. – 22. 9.) – Dobre popremýšľajte nad 
každým jedným krokom, ktorý chcete urobiť. Vyhnite sa 
pokušeniam, ktorými by ste priveľa riskovali, nemuselo 
by to dobre dopadnúť. Koncom mesiaca vás v osobnom 
živote niekto prekvapí a celkom príjemne.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) – Pocítite, čo to znamená vy-
vinúť maximálne úsilie, no výsledok nevidieť ani o kúsok 
bližšie. Prestaňte sa vyhýbať pomoci, sami vidíte, že exis-
tujú veci, na ktoré jednoducho nestačíte. Jedine tak do-
siahnete vytúžený cieľ a to, že ste na to neboli sami, vás 
napokon poteší.

Škorpión ( 24. 10. – 22. 11.) – Komunikácia medzi 
vami a okolím bude prebiehať v pokojnej atmosfére, tak 
sa nebojte žiadnych nepríjemností. V rodine vládne už 
dlhšie radostná nálada, tak ju využite a naplánujte si ďal-
šie spoločné aktivity do najbližších dní.

Strelec (23.11. – 21. 12.) – Hviezdy sú priaznivo na-
klonené najmä vašim partnerským vzťahom, preto by ste 
si mali naplánovať otvorený rozhovor o ďalších krokoch 
do budúcnosti. Nesnažte sa však svoju polovičku ovplyv-
ňovať a prijmite aj názory druhej strany.

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.) – Posnažte sa urovnať 
staré nedorozumenia, v práci buďte obzvlášť obozretní. 
Trvajte si pokojne na svojom, ale stavte na úprimnosť 
a dopredu premyslené slová. Ak sa sily vyrovnajú, skôr 
nájdete spoločné riešenie. Nepodceňte súpera, ide vám 
o veľa.

Vodnár (21. 1. – 20. 2.) – Nemusíte sa snažiť byť naj-
úspešnejší zo všetkých, stačí, ak si všetky povinnosti spl-
níte poctivo a načas. Nadriadení ocenia fakt, že nie ste 
leniví a nie to, že sa budete hlava nehlava drať dopredu. 
V rodine vládne pohoda.

Ryby (21. 2. – 20. 3.) - Pripravte sa na viaceré ťažkosti, 
s ktorými sa budete musieť vysporiadať na pracovisku. 
Neprepadajte nervozite, to by sa vám v žiadnom prípade 
nevyplatilo. Verte, že napokon všetko zvládnete a nekaz-
te si život večným frfľaním.

Pán vykladá rozumy pri pol-
litre  piva v krčme: Zďaleka 

  nie všetci  automobilisti  sú  hulváti. 
Niektorí  zastavia,  zvezú  vás,  po-
zvú  na  fľašu  vína  a  ešte  necha-
jú  prespať. Nehovorte,  to  sa  vám 
niekedy  stalo?    Mne  nie,  ale  manžel-
ke už niekoľkokrát.

Jean, podajte mi pušku, ideme na ryby. 
A nebolo by lepšie vziať prút? Vy si mys-
líte, že keď sa budem vyhrážať rybárovi 
prútom, že mi nejakú rybu dá?

Manželia  spia  v  izbe na  hoteli  hlbo-

kým  spánkom.  Zrazu  niekto  zabú-
cha  na  dvere.  Manželka  sa  zobu-
dí  a  v  ľaknutu  zakričí:  Preboha,  man-
žel! A manžel vyskočí z okna.

Dve susedy ohovárajú tretiu:
- Neverili by ste, aká je to neporiadna 
gazdiná!
- Nevravte, ako to viete?
- Koľkokrát si k nej idem niečo požičať, 
nikdy to nemá! 

Policajt zastaví auto. „Pani vodička, za-
platíte pokutu, prešli ste cez plnú čiaru.“ 
„A čo? To som ju mala podísť?“

Zasmejme sa

Krížovky s úsmevom

25



Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

2/2017 spravodajstvo

Dokončenie zo str. 6

V skratke

Noviny KEŽMAROK, mesačník, evidenčné číslo: EV 5329/16, ISBN 2453-7608, vydáva Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, Starý trh č. 46, 
060 01 Kežmarok, IČO: 00352179, dátum vydania 1. 2. 2017, ročník II., adresa redakcie: Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, e-mail: noviny@kezmarok.
sk, emilia.sedlacikova@kezmarok.sk,zuzana.slosarova@kezmarok.sk, mobil: 0904496464, 0911 025 239, 0905 730 940. Tlač: Tlačiareň Kežmarok, 
GG, s. r. o., Grafika: PRO GRUP, s. r. o. Nevyžiadané rukopisy a  fotografie nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo krátenia a  korigovania 
príspevkov. Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov a  letákov. Príspevky sú zverejňované bez nároku na honorár. Uzávierky k  15. dňu 
v mesiaci. Šéfredaktorka: Emília Sedláčiková, redaktorka: Andrea Belošičová, autor titulnej fotky: Zuzana Šlosárová, distribuuje: Slovenská 
pošta, náklad: 5 600 ks. Periodikum je pôvodne vydávané od roku 1993.

116 653 detí zo 47 štátov sveta. Najviac listov prišlo zo Slovenska, 
druhou krajinou je exotický Taiwan, z ktorého poslali deti až 4 348 
listov. Osemnásty ročník Vianočnej pošty sa stal druhým najúspeš-
nejším v histórii.

	 Trojkráľový víkend bol poriadne mrazivý. Na Lomnickom 
štíte zaznamenali meteorológovia v noci zo 6. na 7. januára mínus 
29,6 stupňa Celzia, čo je rekord pre daný deň. Mrazivo bolo aj v ne-
deľu 8. januára, keď v Červenom Kláštore namerali mínus 30 stup-
ňov Celzia. Rekordy padali aj na Štrbskom Plese, kde bolo v sobotu 
mínus 23,3 a v nedeľu mínus 23,9 stupňa Celzia. Prakticky v celom 
regióne sme zažili až tri po sebe nasledujúce arktické dni, čo je tiež 
výnimočná udalosť.

	Najbližšie si budú môcť deti užívať voľno v piatok 3. 
februá ra, kedy sú naplánované polročné prázdniny. Jarné prázdniny 
budú mať deti z Prešovského a Košického kraja od 6. do 10. marca. 
Posledné voľno pred letnými prázdninami budú mať školáci počas 
Veľkej noci. Oddychovať budú od 13. do 18. apríla. Dvojmesačné let-
né prázdniny začnú 1. júla. Do škôl nastúpia deti až v pondelok 4. 
septembra.

	 Celý rok 2017 sa v Levoči, ale i v ďalších obciach a mestách, 
ponesie v znamení Majstra Pavla z Levoče. V tomto roku uplynie 500 
rokov od dokončenia jeho najvýznamnejšieho a najznámejšieho die-
la, ktorým je najvyšší drevený gotický oltár na svete – oltár sv. Jakuba v 
levočskej bazilike. Pri tejto príležitosti vydá Slovenská pošta známku 
a Národná banka Slovenska pripravuje tento rok vydať pamätnú min-
cu pripomínajúcu túto udalosť. Hlavná časť osláv bude 22. a 23. júla 
v Levoči.

	 Železnice Slovenskej republiky zaznamenali historicky 
najnižšie číslo v počte nehôd, ako aj v počte obetí, ktoré si nehody 
vyžiadali. V roku 2016 sa stalo 38 kolízií na priecestiach, pri ktorých 
zahynulo 6  ľudí a ťažko sa zranilo 10.  Pre porovnanie, oproti roku 
2015  bolo zaznamenaných o  17  nehôd menej, počet usmrtených 
klesol zo 14 na 6 osôb a počet ťažko zranených z 12 na 10 osôb. Je 
to najnižší počet nehôd za posledných 16 rokov. V porovnaní s uply-
nulými rokmi klesol počet nehôd zhruba o 30 %, počet obetí klesol 
až o 57 %. Medzi obeťami boli 2 vodiči, dvaja chodci, 1 cyklista a je-
den rušňovodič.

	Nedávno uzrela svetlo sveta nová monografia o neďalekej 
obci Hradisko. Autorskí kolektív, v zložení Zuzana Kollárová, Marián 
Soják a  Martina Šlampová, podáva na 144 stranách ucelený obraz 
o tejto nenápadnej dedinke vzdialenej od Kežmarku len 13 km. Ne-
všedné grafické stvárnenie a  vydanie zastrešilo kežmarské vyda-
vateľstvo JADRO. Monografiu si už môžu Kežmarčania aj vypožičať 
v mestskej knižnici na Hlavnom námestí č. 64.

Pre väčšinu z nás téma ľudí bez 
domova nie je atraktívna. Odsu-
dzujú ich, hovoria, že si za to môžu 
sami, že sú to samí alkoholici. Bez-
domovectvo by malo byť v  živo-
te človeka len krátkou epizódou. 
Realitou je, že takto poznamenaní 
ľudia uviaznu v systéme sociálnych 
služieb. Aj mesto Kežmarok posky-
tuje celoročne ľuďom bez domova 
sociál nu službu prístrešia formou 
prenocovania. Počas nepriaznivého 
počasia z  dôvodu silných mrazov 
bola upravená prevádzková doba 
Nocľahárne na Ul. Slavkovskej a 5. 
januára vo večerných hodinách po 
príchode do nocľahárne čakalo jej 
klientov milé prekvapenie – novo-

ročná kapustnica, ktorú ľuďom bez 
domova poslal primátor mesta Ján 
Ferenčák. V  súčinnosti s  mestskou 
políciou teplú kapustnicu s  chle-
bom podávala klientom nocľahár-
ne vedúca oddelenia sociálnych 
vecí. Všetci si na nej pochutnali, zo-
hriali sa a  ďakovali primátorovi za 
novoročný darček. Nemali by sme 
zabúdať ani na tieto skupiny ľudí, 
lebo sú tu a musíme sa o ne posta-
rať. Je medzi nami však ešte mnoho 
ľudí, ktorí si uvedomujú, že od živo-
ta dostali veľa, a tak poctivo hľada-
jú spôsoby, ako pomôcť iným. 

 Jana Trautmanová,
 vedúca oddelenia 

 sociálnych vecí

Novoročná kapustnica 
v nocľahárni

Zákon o registri partnerov verejného 
sektora – zmeny v koncepcii Registra 
konečných užívateľov výhod

Národná rada Slovenskej re-
publiky schválila 25. októbra 2016 
zákon č. 315/2016 Z. z. o  regis-
tri partnerov verejného sektora 
a  o  zmene a  o  doplnení niekto-
rých právnych predpisov, ktorý 
nadobudne účinnosť 1. februára 
2017. V  tejto súvislosti Úrad pre 
verejné obstarávanie (ďalej len 
„úrad“) upozorňuje, že v dôsledku 
prijatého právneho predpisu do-

chádza k zmene súčasnej právnej 
úpravy Registra konečných užíva-
teľov výhod (RKUV). Register part-
nerov verejného sektora (RPVS) 
nahradí doterajší RKUV, ktorého 
správcom a  prevádzkovateľom 
bude Ministerstvo spravodlivosti 
Slovenskej republiky. Bližšie in-
formácie k  RPVS tu: https://www.
slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/
ZZ/2016/315/20170201. 

Kapustnicu dostali aj v nocľahárni.
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Stredná odborná škola
elektrotechnická
Poprad - Matejovce

Pre školský rok 2015/2016 
absolventom základných škôl ponúkame:

4-ročný študijný odbor (maturita + výučný list):
• 2679 K mechanik – mechatronik
• 2697 K mechanik elektrotechnik
- výberom voliteľných predmetov po 2. ročníku môžu byť

študenti orientovaní na oblasť informačných technoló-
gií, oblasť silnoprúdovej techniky prípadne oblasť spot-
rebnej techniky

• 2426 K    programátor obrábacích a zváracích
strojov a zariadení

3-ročné učebné odbory (výučný list):
• 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová

technika
• 2683 H 15  elektromechanik - úžitková  

technika

SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1,  059 51 Poprad – Matejovce
Možnosť ubytovania v školskom internáte.

Tel.: 052/7731696
e-mail: riaditel@sosematej.sk

www.sosematej.sk

Pre školský rok 2017/2018
absolventom základných škôl ponúkame:

- výberom voliteľných predmetov  po 2. ročníku môžu byť 
študenti orientovaní na oblasť informančých technológií, 
oblasť silnoprúdovej techniky alebo oblasť spotrebnej 
techniky

Stredná odborná škola
ELEKTROTECHNICKÁ
Poprad - Matejovce
Centrum odborného vzdelávania 
a prípravy v elektrotechnike
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