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M O D E R N Ý  N Á B Y T O K
S  T R A D Í C O U

V novej limitovanej zimnej edícii získate Kia cee’d alebo cee’d Sportswagon
vo výbave Silver a navyše vám pribalíme vyhrievaný volant, vyhrievané sedadlá
a zimné pneumatiky úplne zadarmo. Okrem toho môžete teraz využiť aj výhodné
financovanie na štvrtiny bez navýšenia.

Kia Motors Sales Slovensko, s. r. o.: Ponuka sa vzťahuje na model Kia cee’d vo výbave Silver a cenové 
zvýhodnenie sa skladá z hotovostnej zľavy 1 300 € a balíka výbavy v hodnote 700 €, ktorý obsahuje 
vyhrievaný volant, vyhrievané sedadlá a zimné pneumatiky. Bližšie informácie o ponuke a financovaní sa 
dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia. Kombinovaná spotreba paliva 4,6 – 6 l/100 km, emisie CO2: 
102 – 138 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

až 2000

V novej limitovanej zimnej edlcii zlskate Kia cee d alebo cee d Sportswagon
vo v|bave Silver a navy|e v`m priballme vyhrievan| volant, vyhrievanh sedadl`
a zimnh pneumatiky yplne zadarmo. Okrem toho ms ete teraz vyu i\ aj v|hodnh
financovanie na |tvrtiny bez nav||enia.

Ponuka sa vz\ahuje na model Kia cee d vo v|bave Silver a cenovh zv|hodnenie sa sklad` z hotovostnej 
zYavy 1 300  a ballka v|bavy v hodnote 700 , ktor| obsahuje vyhrievan| volant, vyhrievanh sedadl` 
a zimnh pneumatiky. Bli |ie inform`cie o ponuke a financovanl sa dozviete u ka dhho autorizovanhho 
predajcu Kia. Kombinovan` spotreba paliva 4,6  6 l/100 km, emisie CO2: 102  138 g/km. 
*Z`ruka 7 rokov/150 000 km. Obr`zok je ilustra(n|.

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

Zlskajte Kia cee d
v limitovanej zimnej edlcii

www.kia.com
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Milé mamy, staré mamy,
manželky či dcéry, slovom
všetky dievčatá a ženy,

blíži sa nám 8. ma-
rec – sviatok všetkých 
žien, a  to je veľká prí-
ležitosť prihovoriť sa 
vám, nositeľkám života, 
symbolu krásy, nehy, 
pokoja a  poriadku. Kto 
stráži oheň rodiny? 

Kto pohladí dušu, ošetrí rany, upokojí deti? 
Udržiavate tu všetko v  rovnováhe, ste plus 
tam kde sme my muži mínus, ste mínus tam, 
kde sme my muži plus. Jing a jang – povedali 
v  Číne. Ste pre svet motiváciou, inšpiráciou 
a múzou. Všetko čo robíme, robíme pre vás. 
Pre váš úsmev, teplý pohľad,... uznanie. 

Nie vždy a  nie všade sa k vám svet cho-
val a chová pekne. História je plná krívd voči 
vám, ženám. Ešte dnes sú kultúry, kde útlak 
žien pretrváva a  je súčasťou spoločenského 
života. Zvládli ste a zvládate to so silou, ktorú 
by nikto v krehkom tele nečakal. S odhodla-
ním, ktoré je v  prírode priam unikátne. Na-
pĺňa ma šťastím, že žijem v dobe a v krajine, 
kde toto už neplatí, a žena je uznávaným 
partnerom, milovaným a milujúcim tvorom, 
osobnosťou a priateľom. Lebo toto miesto 
vám právom patrí.

Ste symbolom trpezlivosti. Vďaka vašej 
každodennej drobnej práci, vytrvalosti a hú-
ževnatosti dokážeme spoločne robiť veľké 
veci.

Som veľmi rád, že mám možnosť pozdra-
viť vás pri príležitosti Medzinárodného dňa 
žien. Chcem sa tu a  dnes nežnejšej polovici 
ľudstva v  mene všetkých mužov srdečne, 
úprimne a s pokorou poďakovať. Poďakovať 
sa za more lásky, nekonečnú trpezlivosť a to-
leranciu, ktorou obdarúvate svoje okolie. Do-
voľte mi zaželať vám, milé ženy, pevné zdra-
vie, šťastie, pokoj v duši a pohodu.

Moja mamka, ktorej vďačím za veľmi veľa, 
ma naučila, aby som neklamal. A preto tu ne-
poviem: „Bez Vás by to bolo ťažké.“ Pravdou 
totiž je, že „Bez vás je to NEMOŽNÉ.“

 Buďte naďalej šarmantnou oporou 
a ozdobou tohto sveta. 

 Karol Gurka

Primátor Ján Ferenčák informoval, že obyva-
teľom žijúcich na spornom území medzi Kež-
markom a  Ľubicou bol zaslaný list. V  ňom ich 
ubezpečil, že urobí všetko pre vyriešenie problé-
mu a ak nebude možné dospieť k dohode, mesto 
bude iniciovať zmenu zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení.

V  úvode zasadnutia hlavný kontrolór Ondrej 
Teraj predstavil správu kontrolnej činnosti. Zistil, 
že došlo k niekoľkým menším porušeniam „info-
zákona“ č. 211/2000 Z. z.. V závere správy uviedol, 
že mesto si povinnosť zverejňovania údajov plní. 
V správe sa Teraj dotkol aj začatej kontroly v Ne-
mocnici Dr. Vojtecha Alexandra. Primátor podo-
tkol, že spoločnosť PP Partnership poslala faktúru 
na úhradu vo výške 1,2 milióna eur na základe 
mandátnej zmluvy. Ako povedal Ferenčák, fak-
túra nebola uznaná ale vrátená naspäť. Voči PP 
Partnership podala nemocnica žalobu. Podrob-
nejšie sa nemocnici venujeme na strane 7.

Ďalšou dôležitou témou bolo spojenie  ma-
terskej školy Severná so základnou školou Nižná 
brána. Od 1. 9. 2017 má vzniknúť zariadenie 
s  názvom Základná škola s materskou školou, 
Nižná brána 8, Kežmarok. „Cieľom ich splynutia 
je efektívnejšie využívanie priestorov základnej 
školy, znížené nároky na personálne obsadenie, 
optimalizácia riadenia,“ uviedla dnes už bývalá 
vedúca oddelenia školstva Ivona Staníková v dô-
vodovej správe.

Medzi výhodami spojenia základnej školy 
a materskej školy Staníková uvádza:
-  ekonomické hľadisko,
-  prepojenosť výchovno-vzdelávacieho proce-

su,
-  ľahší prechod dieťaťa do základnej školy,
-  efektívnosť riadenia,
-  lepšia kontrola,
-  úspora času hlavne pre rodičov,
-  zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre 

deti materskej školy.
Dôvodová správa informovala tiež o nevýho-

dách spojenia takto:

-  prvotná náročnosť investície,
-  možnosť rušivých momentov z okolitého 

prostredia pre deti materskej školy,
-  ohrozenie nenaplnenosti materskej školy - 3 

oddelenia - pokles populácie.
Návrh na zlúčenie organizácií poslanci odsú-

hlasili. Škôlka sa týmto krokom neruší, aj keď sa 
presúva do priestorov školy, ale ostáva na sídlis-
ku Sever.

Menovanie riaditeľa Mestského kultúr-
neho strediska a schválenie zmien v spoloč-
nosti Technické služby bolo ďalším bodom 
programu.  Návrh na vymenovanie  Zuzany 
Šlosárovej za  riaditeľku neprešiel. O  tomto 
poste sa rozhodovalo opäť na mimoriadnom 
mestskom zastupiteľstve 22.  februára. Návrh 
na vymenovanie Z. Šlosárovej opäť nepre-
šiel. Poslanci sa venovali aj schvaľovaniu platu 
primátora. Novým konateľom spoločnosti 
Technickej služby, s. r. o., sa stal Karol Gur-
ka, prednosta mestského úradu. Poslanci bod 
s návrhom na výstavbu 18 bytových jednotiek 
na ulici Weilburská 2 a  4 stiahli. Schválili však 
spoluúčasť mesta na nákladoch riadenia a pro-
pagácii projektu výstavby cyklochodníkov s ná-
zvom Historicko – kultúrno – prírodná cesta oko-
lo Tatier – II. Etapa.

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie 
č. 15/2017, ktorým schválilo rozdelenie likvidač-
ného zostatku podniku Tatranský podnik MP 
štátny podnik Kežmarok v  likvidácii vo výške 
60,5-tisíc eur. Nepoužitý zostatok po zaplatení 
dane z  príjmu, odmeny pre likvidátora a  ďal-
ších súvisiacich výdavkov predstavoval sumu 
53,8-tisíc eur. Zostatok bude prevedený na za-
kladateľa - Mesto Kežmarok.

Na záver zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie návrh poslancov Jany Majorovej Gar-
stkovej, Matúša Poláka, Vladimíra Škáru 
a Andreja Zreľaka na bezplatné parkovanie 
v meste Kežmarok počas vianočného obdobia.

 
 Zuzana Šlosárová

Zlúči sa základná a materská škola
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Prvé mestské zastupiteľstvo tohto roku rokovalo vo štvrtok 
9. februára. Program obsahoval dvadsaťdva bodov, medzi 
nimi návrh na zriadenie základnej školy s materskou školou, 
poslanci určovali sumu úhrady za sociálnu službu a schvaľo-
vali zmeny v orgánoch organizácii mesta.

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

Táto stránka má veľ priaznivcov. Napr. 1. februára na príspevok Hlasuj za Žihadielko sme mali 
9 757 pozretí, 27 laikov a 52 zdieľaní. 10. februára veľkú reakciu vyvolal príspevok o novom 

prístroji v nemocnici, ktorý zaznamenal 11 479 pozretí, 228 laikov a 41 zdieľaní. 17. februára 
fotografie z prípravy natáčania Perinbaby II mali 32 597 pozretí, 438 laikov a 178 zdieľaní.
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	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľ-
skej služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok prešlo prvou etapou 
rekonštrukcie a modernizácie. V zariadení prebehla rekon-
štrukcia oddelenia A.  V rámci oddelenia sa zrekonštruovali 
dve jednolôžkové izby a jedna dvojlôžková izba, všetky 3 
izby majú samostatné sociálne zariadenie a na ostatných 
izbách bol vybudovaný tzv. bunkový systém - dve dvojlôž-
kové izby majú spoločné bezbariérové sociálne zariadenie 
a malú kuchynku. Oddelenie bolo slávnostne odovzdané 
do užívania 24. februára.
  	Po voľbách sa novým predsedom Územného vý-
boru Dobrovoľnej požiarnej ochrany okresu Kežmarok stal 
Peter Duda. Podpredsedom je Jozef Grivalský a  tajomní-
kom Ivan Lučanský.

	Ďalšieho tohtoročné zasadnutie mestského za-
stupiteľstva sa uskutoční 16. marca.

	V rámci Týždňa slovenských knižníc, ktorý trvá od 
13. do 19. marca, ponúka Mestská knižnica v Kežmarku 16. 
marca (štvrtok) možnosť získať bezplatnú registráciu pre 
nových používateľov, staronových, ktorí viac ako 5 rokov 
nevyužili knižnično-informačné služby a tiež tých, ktorým 
práve uplynula platnosť čitateľského preukazu.

	V piatok 17. februára sa rekonštrukcia hradu sta-
la opäť aktuálnou. Odvlhčovanie hradu a  administratívy 
pokračuje, aj keď zatiaľ, vzhľadom na poveternostné pod-
mienky, len v interiéroch.

	Rozvoj cykloturistiky a cyklistickej dopravy 
v Prešovskom kraji zastrešuje od nového roka Krajská or-
ganizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, 
ktorá vytvorila cyklistické koordinačné centrum CykloPO. 
Víziou centra je vytvoriť z Prešovského kraja úspešný cyk-
loregión. Cyklokoordinátorom KOCR bude Viera Štupáko-
vá, ktorá sa problematike venuje dlhodobo.

	Študenti SOŠ na Garbiarskej zaznamenali ďalší 
úspech. Soňa Ľachová, študentka 3.GŠ odbor kozmetik, 
pod vedením majsterky V. Adámkovej obsadila skvelé 3. 
miesto na celoslovenskej foto súťaži s  názvom Prírodná 
nevesta 2017.

	Už sme vás informovali, že v Kežmarku pribudne 
šestnásť kamier na 10 stanovištiach. Budú pri obchodnom 
dome Lidl, na Ľubickej ceste, pri križovatke na Tatranskej 
a Huncovskej ulici, pri mestskom úrade, na Ulici Trhovište, 
pri križovatke na Uliciach Hviezdoslavova a Jakuba Kraya, 
na Ulici Kušnierska brána, Pod lesom, Michalská brána, pri 
križovatke na Ulici Dr. Fischera a Slovenskej pošty a pri kri-
žovatke na Uliciach Dr. Alexandra a Garbiarska. 

	Materská škola Možiarska v spolupráci so ZUŠ An-
tona Cígera a kinom Iskra pripravujú hudobno-dramatické 
predstavenie známeho skladateľa Sergeja Prokofieva Peter 
a Vlk. Bude sa konať v kine 5. apríla o 10.00 a 15.00 h. Vystú-

V skratke

 Pokračovanie na str. 6

Druhá busta Dr. Alexandra
Kežmarčan, velikán, básnik, 

človek, čo zasvätil život vede 
a  konkrétne röntgenológii. 
MUDr. Vojtech Alexander bol 
veľkým vedcom, jeho výskumy 
si vážia odborníci na celom sve-
te. Bronzovú plaketu s  portré-
tom V. Alexandra, udeľuje ma-
ďarská rádiologická spoločnosť 
najúspešnejším lekárom tohto 
medicínskeho odboru. 

Kežmarčania sú vďační za 

jeho prínos, ktorým obohatil 
ľudské poznanie. Po ňom je 
pomenovaná aj kežmarská ne-
mocnica s poliklinikou. Na znak 
úcty je Dr. Alexandrovi venova-
ná už druhá busta v našom mes-
te. Prvú pri príležitosti 100. vý-
ročia jeho úmrtia odhalili pred 
rokom na evanjelickom lýceu, 
druhú 2. februára v Grundschu-
le, kde bol šesť školských rokov 
pedagógom. -sedl-

Uplynulo 72 slobodných rokov. 27. januára si výročie oslobodenia 
pripomenuli Kežmarčania pri pomníku padlých na hrade. Už len 
kyticami kvetov mohli prejaviť svoju vďaku za ukončenie krutej Dru-
hej svetovej vojny a pripomenúť si, že nie vždy sme mali možnosť žiť 
v mieri. -sedl-

Centrum podpory regionálneho rozvoja zakrátko bude sídliť na 
prízemí v bývalej knižnici. V piatok 17. februára už boli priestory po 
stavebných úpravách, mali nové okná a uprataný stavebný odpad. 
Po nich nastúpili maliari a podlahári, aby nové oddelenie mestského 
úradu mohlo slúžiť svojmu účelu čím skôr. -sedl-
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Ale v  rozhovore s režisérom 
Jurajom Jakubiskom ešte počas 
inštalovania rekvizít pre natáčanie 
vianočného trhu sme sa dozvedeli 
niektoré informácie, ktoré nie sú 
všeobecne známe. Prinášame ich 
našim čitateľom.

Pán režisér, prečo ste si vy-
brali pre natáčanie práve naše 
mesto?

Kežmarok preto, lebo je to tra-
dícia, pokračovanie Perinbaby. Má-

lokto vie, ale v tej prvej Perinbabe 
sme natáčali v drevnom kostolíku. 
Tak som si spomenul. Teraz je však 
Kežmarok farebnejší a zaujímavej-
ší. Som rád, že som tu našiel niečo, 
čo je málo rušivé, čo vyzerá histo-
ricky a čo sa dá veľmi ľahko urobiť. 
Nevidíme tu žiadne antény, našli 
sme historickú dobovú ulicu, kde 
sa odohráva predvianočný trh. Keď 
prídeme niekde nakrúcať, tak sme 
radi, keď tam môžeme urobiť viac. 
V  lete budeme nakrúcať všetky 

scény tu okolo, takže sa ešte uvidí-
me, načo sa veľmi teším.

Kam povedú vaše kroky po 
natočení trhu?

Teraz odchádzame do Ždiaru 
a potom pod Spišský hrad, kde sa 
odohráva približne 60 percent fil-
mu.

Ako hodnotíte Kežmarok?
Čo povedať o  Kežmarku? No 

som rád, že historické mesto ako 
Kežmarok existuje. A  snímam ho 
tak, že bude ľahko rozpoznateľné 
v novom filme. 

 E. Sedláčiková
 Foto: -sedl-

Kostolné námestie
patrilo filmárom

Ak prinesieme informáciu o  tom, že sa v  Kež-
marku 18. februá ra na kostolnom námestí točil 
druhý diel Perinbaby, zrejme nikoho neprekva-
píme. Dennou tlačou, televíznymi stanicami pre-
behlo dosť informácií i záberov z tejto udalosti.

Natáčanie Perinbaby II. je naplánované aj na leto.

Spolu s vedúcimi jednotlivých oddelení 
mestského úradu a  riaditeľmi príspevko-
vých organizácií hovorili odborníci o  plá-
novaní dopravy, parkovacom systéme, 
zvoze odpadu, čistej mobilite a  turistike. 
Nechýbala téma tepelného hospodárstva, 
komunikačných sietí či dátových centier. 
„Naším cieľom je, aby sme všetky oblas-
ti života v  Kežmarku zosúladili do smart, 
teda chytrého celku, ktorý bude občanom 
zjednodušovať život, s dôrazom na využitie 
najnovších technológií, “ povedal primátor 
Ján Ferenčák, ktorý sa na stretnutí zaujímal 
o všetky aspekty ponúkaných možností roz-
voja. Niektoré nápady a  návrhy riešení na 
zlepšenie fungovania mesta na „všetkých 
frontoch“, ktoré priniesli odborníci z Českej 
republiky, sú už v Kežmarku realitou. Máme 
jednotnú ekonomiku, školy sú zateplené, 
verejné osvetlenie vymenené, vypracovaný 
je akčný plán okresu a podobne. 

Pripravovaná koncepcia Smart city je 
zameraná na využitie finančných prostried-
kov od štátu alebo Európskej únie. Snaží 

sa aj vďaka tomu zefektívniť fungovanie 
mesta, zvyšovať kvalitu života občanov 
a zatraktívniť ho pre príchod nových turis-

tov. „Smart plán je v štádiu príprav, finálnu 
koncepciu smerujeme na koniec marca. Na 
rokovanie sme prišli so zoznamom projek-
tov, s ktorými ďalej pracujeme. Dôležitá je 
pre nás diskusia – takto môžeme spracovať 
lepšiu koncepciu, ktorá bude pre mesto 
ekonomicky výhodná,“ vysvetlil odborník 
na informačné a komunikačné technológie 
Ondřej Hofmánek.

 A. Belošičová

Koncepcia Smart city už v marci

Diskusia pomáha pripraviť lepšiu koncepciu.

Na Valentína sa v priestoroch mestského úradu konalo ďal-
šie stretnutie venované Smart city. Ako konštatovali odbor-
níci z  Českej republiky, v  mnohých ohľadoch už Kežmarok 
smart je.
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Spoločnosť Lidl v minulom roku 
pripravila akciu Rozprávky, ktoré 
potešia všetky deti. V  rámci nej 
sa dali kupovať CD-čka a Lidl celý 
výnos z  predaja daroval späť de-
ťom. Pre všetkých 52 pôrodníc na 
Slovensku zakúpil presne rovnakú 
zostavu určenú pre práve naro-
dené detičky. Komplex prístrojov 
pozostávajúci z  výhrevného lôžka 
a  všetkých pomocných prístrojov, 
ktoré slúžia na stabilizáciu život-
ných funkcií, resp. resuscitáciu no-
vorodenca ihneď po pôrode. 

Dar kežmarskej pôrodnici odo-
vzdal 10. februára zástupca firmy 
Dartin, ktorá bola zostavovateľom 
a súčasne distribútorom zostavy. 

„Akýkoľvek dar, ktorý nemocni-
ca dostane, je veľmi vítaný a zvlášť 
tento, lebo gynekologicko-pôrod-
nícke oddelenie je nosnými pi-
lierom nemocnice,“ povedal nám 
riaditeľ V. Halíř. „Každé odd. by po-
trebovalo investíciu. Keďže sme na 
novorodeneckom oddelení, tu by 
nám veľmi pomohol nový inkubá-
tor.“ -sedl-

Dar našim najmenším

spravodajstvo6

pia deti a učiteľky z MŠ Možiarska a o kostýmy sa postará 
SOŠ Biela voda.  

	Národná banka Slovenska v spolupráci so Šta-
tistickým úradom SR vykonáva na Slovensku  Zisťovanie 
o financiách a spotrebe domácností 2017, ktoré je súčas-
ťou európskeho projektu HFCS  (Household Finance and 
Consumption Survey). Pre rok 2017 bolo do zisťovania vy-
braných viac ako 400 obcí. Všetky informácie budú spra-
cované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a 
vedecké analýzy nekomerčného charakteru.

	Od 1. februára v popradskej nemocnici nájdu po-
moc pacienti, ktorí potrebujú onkochirurgické vyšetrenie. 
Onkochirurgická ambulancia funguje v priestoroch chirur-
gickej ambulancie na 2. poschodí polikliniky a je otvorená 
od pondelka do piatku od 13.00 do 15.30 h. Jeden z leká-
rov zabezpečuje konzultácie pacientov a ich prípravu na 
operačný výkon alebo kontroly po operáciách. 

	Ako uvádza i.telegrafph.co.uk, slovenskí dôchod-
covia sa stali žobrákmi Európy. V kvalite života nás o temer 
20 priečok predbehlo susedné Česko, ktoré je 22., zatiaľ čo 
Slovensko je až štyridsiate. Nezúfajme však, za nami je ešte 
Vietnam a Mauritius.

	Ešte do 21. apríla potrvá v Tatranskej galérii v Po-
prade unikátna výstava stavebnice Lega pod názvom Tat-
raBRICK FEST, ktorá je určená pre všetkých vo veku 3 – 99 
rokov.  

	Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 
očakáva, že zvýšená legislatívna ochrana zdravotníckych 
pracovníkov pri výkone povolania prispeje k celkovému 
zníženiu fyzických a verbálnych útokov na sestry a pôrod-
né asistentky. Od začiatku tohto roka nadobudol účinnosť 
vládny návrh zákona o uznávaní a výkone majetkového 
rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v EÚ. Najčastej-
šie sa zdravotníci s agresívnymi pacientmi stretávajú na ur-
gentných príjmoch či jednotkách intenzívnej starostlivosti. 

	Pedagóg z  Gymnázia P. O. Hviezdoslava Kežma-
rok Otto Krajňák 18. januára úspešne reprezentoval v pre-
tekoch Slovenského pohára  Masters  v stredisku Dolinky 
v Západných Tatrách. V slalome sa mu v kategórii A-5 (muži 
do 55 rokov) podarilo umiestniť na 3. priečke.

	Technologicky i vizuálne najmodernejšiu predaj-
ňu, v poradí už 127., otvorila sieť predajní spoločnosti Lidl 
v Spišskej Novej Vsi, ako svoju druhú filiálku.  Prvý takýto 
projekt realizovali na Slovensku v  Novej Dubnici a  získal 
zaň medzinárodne uznávaný ekologický certifikát BREEAM 
v stupni „very good“. 

	Vo štvrtok 16. februára v  nemocnici v  Poprade 
v infekčnom pavilóne pribudlo nové 3T pracovisko magne-
tickej rezonancie. Krajšie a väčšie priestory, ale najmä nový 

V skratke
Pokračovanie zo str. 4

Členovia Rady pre rozvoj okresu 
Kežmarok, ktorú tvoria zástupco-
via zainteresovaných ministerstiev 
a  domácich subjektov územnej 
spolupráce, sa stretli so splnomoc-
nencom vlády SR a  generálnym 
riaditeľom sekcie regio nálneho roz-
voja Úradu vlády SR Antonom Mar-
cinčinom. Spoločne analyzovali stav 
plnenia úloh Akčného plánu, ktorý 
vláda prijala na svojom zasadnutí 
10. februára minulého roka. „Prvý 
rok akčného plánu vyzeral tak, ako 
keď sa niečo štartuje. Malo to detské 
a  občas aj „dospelácke“ choroby. 
Napriek tomu, že došlo k zmenám, 
ktoré sa týkali plánovaného presu-
nu sekcie regionálneho rozvoja na 
úrad vlády, že neboli vykomuniko-
vané isté veci s úradom pre verejné 
obstarávanie, s  protimonopolným 
úradom a podobne, nám domácim 

bolo jasné, čo chceme. Myslím si, že 
toto sa nám podarilo – hovorím to 
neskromne, ale sme v  štádiu, keď 
sme schopní práve so začiatkom 
tohto roku naštartovať v plnej mie-
re celý akčný plán rozvoja okresu 
Kežmarok,“ konštatoval Milan Gacík, 
poverený vedením Centra podpory 
regionálneho rozvoja, ktoré je sa-
mostatným oddelením v  štruktúre 
mestského úradu. 

V  zasadačke radnice rezonovali 
rôzne témy, medzi ktorými nechý-
bali možnosti podpory vzniku 
nových pracovných miest či plá-
nované projekty na území okresu. 
Diskutovalo sa tiež o  prioritných 
úlohách akčného plánu na tento rok 
a  prechode kompetencií v  oblasti 
regionálneho rozvoja z ministerstva 
dopravy a výstavby na úrad vlády.

 A. Belošičová

Pod drobnohľadom

Pracovné stretnutie venované Akčnému 
plánu rozvoja okresu Kežmarok sa konalo 
16. februára v  priestoroch mestského úra-
du. Okrem iného sa na ňom hovorilo o vzni-
ku nových pracovných miest.

 Pokračovanie na str. 26
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zdravotnítvo

Sto dní po prevzatí všetkých 
práv zakladateľom nemocnice 
mestom Kežmarok je situácia stabi-
lizovaná. Poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti je zabezpečované na 
vysokej profesionálnej úrovni. Po-
zornosť je zameraná predovšetkým 
na potreby pacientov, o čom svedčí 
dopĺňanie a modernizácia prístrojo-
vého vybavenia. V  poslednej dobe 
pribudol prístroj na uľahčenie dý-
chania na odd. ARO a kompletne vy-
bavené vyhrievacie lôžko pre novo 
narodené deti. Ďalší prístroj určený 
pre pacientov s diagnózou diabetes 

pribudne vo veľmi krátkej dobe. 
Po kontrolách zdravotnými pois-

ťovňami za obdobia roka 2016 boli 
preukázané závažné nedostatky s fi-
nančným dopadom. Zistené nedo-
statky sú postupne odstraňované, 
ale chce to nejaký čas. 

Hlavný kontrolór vo svojej infor-
matívnej správe upozornil na tri jed-
no-osobové obchodné spoločnosti 
personálne prepojené na bývalého 
predsedu správnej rady neziskovej 
organizácie Tomáša Tvarůžka, a  to 
PP PARTNERSHIP, s. r. o., CARELINE, 
s. r. o., MEDLINE, s. r. o., ktoré uza-

tvárali zmluvy, ktorých predmet 
bol nejasný, poskytnuté plnenie 
spochybniteľné. Na ich základe boli 
vystavované faktúry, tie boli zo stra-
ny n. o. uhrádzané a ich výška pred-
stavovala viac ako jeden milión eur. 
Činnosť spomínaných spoločností 
odôvodňuje podozrenie zo spácha-
nia trestného činu, preto bolo poda-
né trestné oznámenie adresované 
Generálnej prokuratúre SR. 

Na mestskom zastupiteľstve ne-
zisková organizácia informovala, že 
dňa 24. 1. 2017 podala na Okresný 
súd Bratislava III. žalobu, ktorou 

sa domáha vyslovenia neplatnosti 
mandátnej zmluvy. Na jej základe 
obchodná spoločnosť PP PARTNER-
SCHIP, s. r. o., doručila v januári 2017 
faktúru na viac ako 1,2 mil. eur, kto-
rej pôvodná splatnosť bola v  roku 
2013. Mesto, ako aj nezisková or-
ganizácia podnikli príslušné právne 
kroky, situáciou sa budú zaoberať 
kompetentné orgány, ktoré v danej 
veci rozhodnú. 

Súčasná situácia sa žiadnym 
spôsobom nedotýka pacientov ani 
personálu nemocnice. Ubezpeču-
jeme všetkých, že rozsah a  kvalita 
poskytovania zdravotnej starostli-
vosti v celej spádovej oblasti, ktorá 
zahŕňa viac ako 70-tisíc občanov, je 
na vysokej úrovni, dôkazom čoho 
sú rastúce výkony za mesiac január 
2017. 

Keď bude v  budúcnosti mesto 
pre  nemocnicu hľadať strategické-
ho partnera, tak to bude verejné 
a  transparentné a  určite nie for-
mou skrytej privatizácie a  ovlád-
nutia podľa predošlého scenára PP 
Partnership, s. r. o., pod vedením p. 
Tvarůžka. Ján Ferenčák,

 primátor mesta

NIE skrytej privatizácii

Deviateho februára sa konalo mestské zastupiteľstvo, na ktorom hlavný 
kontrolór okrem iného informoval poslancov o  priebehu vykonávanej 
kontroly v neziskovej organizácii Nemocnica Dr. V. Alexandra v Kežmar-
ku, n. o. PP Partnership, s. r. o., vydal tlačovú správu, v ktorej napáda našu 
nemocnicu. Primátor na správu reagoval a v záujme objektívneho infor-
movania odoslal médiám tlačovú správu, ktorá dáva na správnu mieru 
stav ohľadne spornej faktúry. Tlačovú správu prinášame v plnom znení. 

Začiatkom februára sa začalo 
hovoriť čosi o  kežmarskej poho-
tovosti. Vraj už nebude ani pre do-
spelých ani pre deti. Čo je na tom 
pravdy, opýtali sme sa jedného 
z  lekárov, ktorý slúži pohotovosť 
dosť často, MUDr. Petra Marka, 
MPH, všeobecného lekára pre do-
spelých: 

Iba náhodou od tretej osoby sme 
sa dozvedeli, že organizátor LSPP 
pre dospelých v Kežmarku, Nemoc-
nica Poprad, a .s., dostala výpoveď 
z  prenájmu priestorov pohotovosti 
k  31. marcu 2017. Hoci nepoznáme 
oficiálny dôvod, predpokladáme, 
že v  dôsledku opakovaného vanda-
lizmu bezdomovcov. Výpoveď bola 
daná koncom roka 2016, teraz ply-
nie trojmesačná výpovedná lehota. 
31. marca musí lekárska služba prvej 
pomoci pre dospelých opustiť súčas-
né priestory a od 1. apríla nemá za-
tiaľ kde pôsobiť. Nemocnica Poprad 
a .s., nekomunikovala so slúžiaci-
mi   lekármi pohotovosti a  riešila 
problém bez ich účasti. Preto sme 
iniciovali stretnutie u  generálneho 
riaditeľa Nemocnice bude Poprad, 

a. s., 13. februára, kde sme sa snažili 
nájsť riešenia. Ako náhradný priestor 
navrhuje Nemocnica Poprad, a. s., 
využívanie ortopedickej ambulancie 
v  spoločných priestoroch mestskej 
polikliniky na prízemí. Všeobecní 
lekári namietame, že nedokážeme 
v  službách zaistiť bezpečnosť polik-
liniky pred vandalizmom bezdomov-
cov.

Lekárska služba prvej pomoci 
má svoje špecifické požiadavky...

Keď to zhrnieme, z  hľadiska hy-
gienického štandardu je problém, je 
problém z hľadiska ochrany majetku 
a ochrany priestorov, každý chce ga-
ranciu, že nebude dochádzať k van-
dalizmu. Lekárska služba prvej po-
moci má svoje požiadavky. Ako prvá 
je bezbariérový prístup a  takýchto 
priestorov je veľmi málo. Mesto je 
kooperatívne, o  situácii sme infor-
movali primátora a snažíme sa nájsť 
riešenie. Musí sa o  tom spoločne 
rokovať, na 6. marca je zvolané roko-
vanie kežmarskej zdravotníckej ko-
misie, kde budú pozvaní zástupcovia 
doterajšieho prevádzkovateľa (od 1. 

júla 2009), čiže Nemocnice Poprad, a. 
s., ako aj všeobecní lekári pre dospe-
lých. Budeme hľadať komplexnejšie 
a dlhodobo udržateľné riešenie. 

Ktorí lekári slúžia na pohoto-
vosti?

Na pohotovosti v  Kežmarku slú-
žia všeobecní lekári, ktorí sú z okresu 
Kežmarok, čiže kolegovia zo Spišskej 
Starej Vsi, z  Kežmarku a  okolitých 
obcí. Od  roku 2016 zo zdravotných 
dôvodov 6 lekárov nie je spôsobilých 
vykonávať nočnú prácu.

Vo viacerých obciach pôsobia 
lekári z  Ukrajinskej republiky, kto-
rí nemajú špecializačnú skúšku zo 
všeobecného lekárstva. Formálne 
ošetrujú pacientov v  prítomnosti 
„tzv. odborného garanta“, papierovo 
je tak všetko v  poriadku... Podľa vy-
jadrení pacientov títo lekári riadne 
nevyšetrujú, a  preto chorí prichá-
dzajú do Kežmarku, čím pridávajú 
prácu slúžiacemu lekárovi. Stratili 
sme 6 kvalifikovaných lekárov a prišli 
dvaja nekvalifikovaní, odborne ne-
spôsobilí vykonávať lekársku službu 
prvej pomoci. Navyše od 1. januára 

2017 slúžiaci lekár zabezpečuje aj 
prehliadky mŕtvych na celom území 
okresu a  tiež výjazdovú návštevnú 
pohotovosť.

Aj po doriešení otázky, kde 
bude pohotovosť sídliť, sa v  Kež-
marku boria s  problémom, ktorý 
je celoslovenský. Primálo všeobec-
ných lekárov a zneužívanie poho-
tovosti. Ako vidíte túto otázku?

Možno budeme nútení skrátiť 
dobu pohotovostnej služby, aby 
sme všetko personálne, technicky 
aj časovo zvládali. Podľa štatistík je 
pre občanov reá lne, aby pohotovosť 
bola od 15.30 do 22.00 h. V nočných 
hodinách bude nevyhnutné a opod-
statnené ošetrenie zabezpečovať zá-
chranná zdravotná služba a  prípad-
ne aj ústavná pohotovostná služba. 
Podľa dlhodobých štatistík je medzi 
22.00 a 24.00 h ošetrených len 3,8 % 
pacientov a  ďalšie 1 % je v  čase od 
24.00 do 6.00 h, pričom často ide 
o zneužitie, nie riešenie akútneho 
zdravotného stavu. 

 Za rozhovor poďakovala
 E. Sedláčiková

Budeme mať pohotovosť pre dospelých?
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Pri príležitosti 500. výročia reformácie 
evanjelickej cirkvi pripravuje knižnica dve 
výstavy. Momentálne K. Slavíčková suma-
rizuje diela významných osobností evanje-
lickej cirkvi, M. Luthera a P. Melanchthona. 
V bohatom knižnom fonde je z čoho vybe-
rať. Sú tu také unikáty, že z mnohých častí 
Európy prichádzajú žiadosti, že by chceli 
vlastniť aspoň prefotený titulný list diel. Tie 
potom použijú na rôzne výstavné účely.

Ďalšia výstava bude venovaná 300-tému 
výročiu posviacky dreveného artikulárneho 
kostola, ktorý je zapísaný do zoznamu UNE-

SCO, ako kultúrna pamiatka. Knižnica vlastní 
vzácne listiny, ktoré bežne nemožno vidieť. 

„Vystavíme ich len na túto príležitosť, lebo 
aj keď sú listiny po reštaurovaní, nie je mož-
né ich vystavovať stále. Odporúčam prísť si 
ich pozrieť počas mimoriadnej príležitosti. 
Vidieť listinu z konca 17. storočia podpísanú 
švédskym, nórskym a  dánskym kráľom, to 
sa len tak ľahko nepodarí. Očakávame vzác-
ne návštevy nie iba z evanjelickej cirkvi, ale 
aj osobnosti kultúry. Výstava bude otvorená 
od polovice marca do konca roka,“ pozvala 
všetkých Kežmarčanov K. Slavíčková.

Okrem prípravy výstav pripravuje kniž-
nica v  spolupráci s  národnou knižnicou 
v Martine katalóg tlače 16. storočia, ktorý by 
mal v krátkej dobe vyjsť. 

 E. Sedláčiková

Čím dnes žije lyceálna knižnica

Pýchou nášho mesta je lyceálna knižnica, ktorá ukrýva kle-
noty nesmiernej hodnoty. Knižný fond predstavuje 150-tisíc 
zväzkov, z čoho 3-tisíc je zo 16. storočia, teda z obdobia re-
formácie. „To je vzácnosť, nik iný takú rozsiahlu zbierku ne-
vlastní,“ povedala nám Katarína Slavíčková poverená riade-
ním lyceálnej knižnice.

Dominika Šulejová
Môj vzťah ku kni-

hám je dobrý. Veľmi 
rada a  často čítam. 
Zo žánrov sú mojimi 
favoritmi sci-fi a  fan-
tasy. Mojím najobľú-
benejším autorom je 
George R. R. Martin, 

ktorý okrem iného napísal Pieseň ľadu 
a ohňa, podľa ktorého sa natočil seriál Hra 
o tróny. Ten momentálne láme divácke re-
kordy. Keďže je marec, mesiac knihy, určite 
si kúpim aj nejakú dobrú knihu. 

Sylvia Hlatká
Knihy majú pre mňa veľký význam. Za-

meriavam sa na históriu, teraz ma veľmi 

zaujala kniha Men-
geleho dievča. Pre 
mňa je fantastická. Čí-
tanie by malo byť pre 
každého dôležité. Mô-
žeme sa takto vzdelá-
vať, poznávať históriu, 
či už slovenskú alebo 

celosvetovú. Knihu si v marci pôjdem kúpiť, 
len ešte neviem ktorú, v poslednej dobe ich 
vyšlo viac, ktoré by som si chcela prečítať.

Miroslav
Perignáth
Knihy mám veľmi 

rád, od detstva som ich 
prečítal veľké množ-
stvo. Teraz čítam me-

nej, najmä z časových dôvodov. Čítal som 
všetko, čo mi prišlo pod ruku. V  mladosti 
to boli skôr dobrodružné knihy, romány, 
potom odbornejšia literatúra... Veľmi sa 
teším, keď si nájdem čas a  som s  knihou. 
Vtedy som v inom svete.

Gabriela Bodnárová
Vždy som mala ku 

knihám veľmi dobrý 
vzťah, veľmi veľa som 
čítala, chodievala som 
na recitačné súťaže, čo 
bolo kedysi veľmi po-
pulárne. Dosť dôverne 
poznám situáciu oko-

lo Literárneho Kežmarku. Dnes sa už tejto 
téme nevenujem. Od malička som čítala 
hlavne slovenskú literatúru. Teraz si rada 
oddýchnem pri klasike a keď si chcem na-
ozaj oddýchnuť od pracovného zaťaženia, 
tak prídu na rad detektívky.

 -sedl-, -bel-

Číta aj mladá generácia
Pri príležitosti marca, ktorý je mesiacom knihy, sme sa našich „anketárov“ 

pýtali, aký k nim majú vzťah a čo pre nich znamenajú. Potešilo nás, že aj mladí 
vnímajú knihy pozitívne.

Pohľad do priestorov knižnice, to je zážitok pre každého milovníka kníh.

Výmena nábytku
Vážení používatelia Mestskej knižnice 

v Kežmarku, z  dôvodu plánovanej vý-
meny nábytku bude oddelenie pre deti 
a mládež od 6. do 9. marca pre verejnosť 
zatvorené.
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Narodila sa 8. januára 1917 v  Trenčíne. Po 
maturitnej skúške a  ročnej pedagogickej praxi 
si na Univerzite Komenského v  Bratislave zvoli-
la štúdium slovenčiny a latinčiny. Po ukončení 
vysokej školy nastúpila učiteľskú službu na Štát-
nom dievčenskom gymnáziu v  Banskej Bystrici. 
Od školského roku 1942/43 až do odchodu na 
dôchodok v  roku 1973 – teda celých tridsať ro-
kov - učila v Kežmarku. Nastúpila na štátne gym-
názium. V školských rokoch 1950/51 až 1959/60 
učila na Pedagogickej škole pre vzdelanie uči-
teľov národných škôl. V  roku 1943 sa začínajú-
ca „kantorka“ v Kežmarku vydala a  v  roku 1944 
sa jej narodila dcéra Eleonóra - podľa slov pani 
profesorky - „najväčší poklad v živote“. Doktorka 
Nora Baráthová – vynikajúca znalkyňa histórie 
Kežmarku, výborná spisovateľka, aktívna organi-
zátorka kultúrneho života, vzácny človek - je aj 
pre mesto nenahraditeľným „pokladom“. 

Profesorka Baráthová sa zaoberala aj his-
tóriou a  vypracovala vzácny dokumentačný 
materiál – Pamätnicu školy. Paleta aktivít mi-
moriadne činorodej stredoškolskej profesorky 
je obdivuhodná. Ak si čo i  len stručne a  vecne 

uvedieme výpočet mimoškolskej (pochopiteľne, 
že neplatenej) činnosti, dotvára sa obraz člove-
ka, ktorý vďaka svojmu vzdelaniu pociťoval zod-
povednosť aj povinnosť šíriť osvetu a  pracovať 
v prospech iných. Zo životopisu vyberáme aspoň 
niektoré „nepovinné“ aktivity: „Ako členka rady 
Mestskej ľudovej knižnice v Kežmarku a vedúca 
literárneho krúžku pracovala som s  mládežou, 
usporadúvala besedy a konferencie o knihách, 
literárne večierky, besedy so spisovateľmi. Bola 
som aj tajomníčkou Miestneho odboru Matice 
slovenskej. Pracovala som aj ako zdravotná re-
ferentka pri MNV, neskôr ako ľudový hygienik. 
Tri roky som bola tajomníčkou miestnej skupiny 
Československého Červeného kríža v  Kežmarku 
a členkou zdravotnej družiny. Už na dôchodku 
som od r. 1976 tento spolok viedla a pracovala 
v rozličných funkciách až do jeho zániku r. 2003. 
Za moju činnosť mi bol udelený Federálnym vý-
borom Československého Červeného kríža v  r. 
1986 Odznak I., t. j. najvyššieho stupňa Za obe-
tavú a záslužnú prácu v Červenom kríži. V r. 1958 
– 1959 bola som predsedom predmetovej komi-
sie pre slovenský jazyk pre učiteľov kežmarského 

okresu. Zhotovovala som si literárne albumy ako 
názorné pomôcky pri vyučovaní literatúry. Viedla 
som kroniku školy, zostavila album fotografií zo 
školského života (1960 – 1970). Na starosti som 
mala učiteľskú aj žiacku knižnicu (počet kníh spo-
lu vyše 10 000). Mala som bohatú prednáškovú 
a publikačnú činnosť v oblasti slovenskej literatú-
ry a pedagogiky. Pracovala som aj na cirkevnom 
poli, zostavila som dve kroniky o živote cirkev-
ného zboru, aj album fotografií. Od r. 1976 som 
pracovala v  tunajšom ev. a. v. cirkevnom zbore 
ako presbyterka, niekoľko rokov ako pokladníč-
ka. Viedla som aj celú agendu cirkevného zboru 
a dlhé roky nacvičovala som cirkevný spevokol.“ 

Latinčina dnes nie je súčasťou „modernej“ 
pedagogiky. Nám bola nedoceniteľným zák-
ladom nielen jazykového či medicínskeho, ale 
aj všeobecného vzdelania. Pani profesorke Ba-
ráthovej, ktorá nás vo veku 95 rokov opustila 
pred 5 rokmi, sme povďační za jej obdivuhodný 
pedagogický i ľudský vklad do mládeže. Zostáva 
nám dôstojne napĺňať jej humanistický odkaz 
a posúvať štafetu „držiteľke rána“.

 Viera Štupáková, Helena Gardošová

„Svojmu učiteľskému povolaniu venovala som sa úplne, často aj 
na úkor domácich povinností, ktoré potom ležali na pleciach mo-
jich obetavých rodičov a sestry.“ Takto sa vo svojom životopise 
vyznáva z lásky k učiteľskému povolaniu pani profesorka Ružena 
Baráthová, ktorá by sa v januári tohto roku bola dožila 100 rokov.

Zrejme pod vplyvom úspešného dobytčie-
ho trhu vydal mešťanosta Kežmarku nariade-
nie na súpis rožného dobytka, koní, somárov, 
mulíc, kôz a  oviec. (Domnievame sa, že to bol 
skôr nápad „zhora“). 

Počas vojny bol veľmi aktívny miestny ženský 
spolok (Frauenverein) a  zaoberal sa aj charitou. 
Jeho „prezidentkou“ bola Margita Rózsay. (Pre-
kvapuje nás, že ju v tomto období nenachádzame 
v súpise obyvateľstva a  jej meno je pomerne ne-
známe). V marci 1917 dal spolok výzvu do novín, 
aby si ľudia za korunu kúpili pozdravné pohľadni-
ce kráľa – cisára Karola a jeho manželky Zity. Výnos 
z  predaja zrejme išiel na vojnové vdovy a  siroty. 
Ten istý spolok prosí o  finančné príspevky pre 
miestny červenokrížsky lazaret. Lazaret bol v novej 
časti hradnej školy, kde mala byť obchodná škola 
a v niekdajšej ľudovej škole na Kušnierskej bráne. 
Takmer v každom čísle noviniek nachádzame po-
ďakovanie za finančné príspevky na lazaret. Laza-

ret slúžil pre uhorskú armádu. V meste pracovali aj 
ruskí zajatci – búrali zvyšky mestského opevnenia 
na dnešnej Baštovej ulici. (V zbierkach kežmarské-
ho múzea sa nachádza veľmi pekný album z laza-
retu – medzi doktormi sa dá spoznať Dr. Leopold 
Teichner).

Keďže životná úroveň ľudí sa stále viac znižo-
vala, vedenie mesta a  pravdepodobne aj ženský 
spolok prišli na nápad zriadiť v  meste „ľudovú 
kuchyňu“ – niečo ako dnešnú vývarovňu. Mohol 
sa prihlásiť každý, kto bol na to odkázaný. Denne 
sa mala podávať polievka a prívarok (samozrejme, 
bez mäsa), raz do týždňa mala byť cestovina. Nešlo 
o  podávanie jedla zadarmo, ale predbežná cena 
hovorila o  45 – 50 halieroch (filléroch). (Neostalo 
len pri sľuboch ako je to neraz v súčasnosti, ale ná-
vrh sa onedlho realizoval.)

Schválili sa maloobchodné ceny pre Kežmarok 
a  okolie. Napr.1 kilo hrubej soli stálo 32 halierov 
a  jemnej mletej soli 35 halierov (čo teda veľký 

rozdiel nebol). Kilo bravčovej masti stálo 11 korún 
a kilo bežnej slaniny 10 korún. Pri slanine sa uvá-
dzalo niekoľko druhov – bez kože, nasolená, špe-
ciálne vyúdená atď. Iné druhy mäsa sa neuvádzali. 
(Kto mohol, ten si radšej choval sviňu sám, hoci 
problém bol s jej kŕmením).

Hoci bol predposledný rok I. svetovej vojny, 
prekvapuje, že v Karpathen-Post neboli v podstate 
žiadne správy z bojiska. Uvádzali sa len mená vy-
znamenaných vojakov a  inštitúcií, mená zabitých 
máločo nachádzame, hoci ich bolo dosť. Akoby 
sa redakcia zaoberala len problémami Kežmarku, 
ale správy boli aj z celého Spiša. Osobitná rubrika 
sa venovala Vysokým Tatrám (kde kvôli vojne zav-
reli pre nezáujem viac hotelov a ubytovní), zvlášť 
boli poďakovania za finančné dary pre nemocni-
cu, spolky, školy a čo prekvapuje – veľmi ochabla 
inzercia obchodov a dielní. Oproti iným rokom sú 
noviny plné nariadení mešťanostu a aj rôznych zá-
kazov. (Dnes sme v tomto ohľade lepší...).

Čo sa stalo v Kežmarku v MARCI roku 1917
Z novín Karpathen-Post komentuje Nora Baráthová

Exempla trahunt – Príklady priťahujú

 Maturity vždy boli a aj zostanú veľkou
skúškou dospelosti.
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Mŕtvy bezdomovec 
Štvrtého januára o 8.28 h na linku 159 

oznámila pani z Kežmarku, že na chodníku 
pri píle leží muž – miestny bezdomovec, kto-
rý nejaví známky života. Na miesto bola vy-
slaná hliadka MsP a  zároveň boli privolané 
na miesto záchranné zložky. Napriek urých-
lenému zásahu všetkých zložiek privolaný 
lekár u 53-ročného muža konštatoval smrť. 
Prípad prevzalo OO PZ SR Kežmarok.

Agresívny partner 
V ten istý deň, 4. januára o 21.22 h požia-

dal občan o príchod hliadky na Ul. Pradiareň 
v Kežmarku, pretože k nemu pribehla plačú-
ca suseda, že jej partner prišiel k  jej matke 
do bytu a rozbíja v ňom zariadenie. Policajti 
na mieste zistili, že dotyčný svojím konaním 
poškodil vchodové dvere bytu, detskú po-
stieľku a  obklady na stene. Výška predbež-
nej škody bola odhadnutá na 120 €. Prípad 
ja v štádiu riešenia. 

Vulgárny pacient 
Štrnásteho januára o 11.15 h požiada-

la prostredníctvom linky 159 osádka RzP 
o súčinnosť hliadku MsP, pretože preváža-
li pacienta do NsP Kežmarok. Pacient bol 
v sanitke agresívny a vulgárny. Po prícho-
de sanitky RzP k NsP Kežmarok bol pacient 
zo Spišskej Belej už pokojný, bol však pod 
vplyvom alkoholických nápojov, preto 
hliadka MsP zotrvala na mieste po dobu 
jeho ošetrenia. Po ošetrení bola táto oso-
ba vyriešená napomenutím a prepustená 
domov.

Žiadosť o pomoc 
Pätnásteho januára o 1.47 h požiadal 

prostredníctvom linky 155 a  159 obyva-
teľ vyššieho veku z Domu opatrovateľskej 
služby na Baštovej ulici o pomoc. Uviedol, 
že jeho manželka spadla z postele, nie je 
zranená, ale on sám nemá síl, aby ju dvi-
hol zo zeme. Na miesto sa dostavila hliad-

ka MsP, pomohla nevládnej pani na lôžko 
a preverila, či osoby, ktoré sa nachádzajú 
v byte, nie sú zranené a nepotrebujú ďal-
šiu lekársku pomoc.

Vyhrážanie sa smrťou
Sedemnásteho januára o 1.30 h sa 

dostavila na útvar MsP obyvateľka z  Ul. 
Pradiareň a oznámila, že jej priateľ jej vul-
gárne nadával, vyhrážal sa jej, že ju zabi-
je, pričom vytiahol na ňu nôž. V  obave 
o svoj život a zdravie oznamovateľka ušla 
z  domu bosá a  oblečená len v  pyžame 
a  dostavila sa na útvar Mestskej polície 
v Kežmarku. Všetky okolnosti prípadu boli 
okamžite oznámené na OO PZ SR Kežma-
rok, ako podozrenie zo spáchania trestné-
ho činu. Hliadka MsP Kežmarok vykonala 
súčinnosť pri predvádzaní podozrivého na 
OO PZ SR Kežmarok.

 Spracoval: kpt. Jozef Bukovina
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Relax, z ktorého bolieva chrbát

Veľmi milí ľudia, ktorí si našli 
vlastnú cestu k  prírode, kon-
krétne ku včelárstvu. Malé pra-
covité zvieratká im jednodu-
cho učarovali, naučili ich inak 
vnímať prírodu a  ročné obdo-
bia. „Je to relax, z  ktorého bo-
lieva chrbát,“ smeje sa Martin 
Bašista. Aj nejaké tie pichnutia 
patria k  práci včelára, ale tie 
sú zas dobré na stimulovanie 
imunity a sú protireumatické.

Včelárstvo má na Sloven-
sku dlhú tradíciu. Jeho kore-
ne podľa dostupných zdrojov 
siahajú až do roku 400 nášho 
letopočtu. A aj keď je to na-
máhavá práca, má svojich 
priaznivcov a  pokračovateľov 
dodnes. Žiadny Slovák si nevie 
bez medu predstaviť zimné 
a jesenné obdobie.

S chovom včiel začali pekne 
od piky. Nemali v  rodine vzor, 
nebol nik, kto by ich remeslu 
priučil. Iveta Bašistová si do-

plnila vzdelanie štúdiom vče-
lárstva v  Banskej Bystrici, kde 
sa naučila počas 12 mesiacov 
všetko potrebné, teóriu aj prax. 
Martin sa zas venoval stavbe 
úľov, výrobe foriem na vosko-
vé sviečky,... Dnes sa môžu 

pochváliť 80 včelstvami, ktoré 
majú rozdelené do dvoch lo-
kalít – jednu základňu majú 
v Tatrách, druhú v  Levočškých 
vrchoch. Víkendy trávia pri 
včelínoch, starajú sa o  svojich 
miláčikov, ktorí sa im odmenia 

nielen medom, ale aj voskom, 
propolisom, peľom a voskom. 
Bašistovci dokážu všetko vyu-
žiť. Nie je to zárobková činnosť, 
ak získajú dajaké euro za med 
či výrobky z  vosku, opäť ho 
investujú do včiel. Dbajú o  to, 
aby ich produkty boli čisté, aby 
ich včielky neprišli do styku so 
žiadnou chémiou.

Z vosku vyrábajú prekrásne 
sviečky, ktoré si môžete kúpiť 
aj na našom tradičnom EĽRe, 
či na zimných trhoch. Na iných 
ich už nenájdete, produktov, 
ktoré dokážu sami vyrobiť, je 
veľmi málo.

Rodičia ku svojmu koníčku, 
ktorý robia popri zamestna-
niach, priviedli aj svoje tri deti. 
Každú sobotu počas sezóny sa 
spoločne vyberú pozrieť včiel-
ky, ktoré majú úprimne radi, 
ale aj v  zime treba skontrolo-
vať, či nerušene zimujú, či sa 
k ním nedostali myši, či nespa-
dol konár,.. Až jar ukáže, ako 
ste sa o ne postarali v lete a na 
jeseň. Zakrátko včielky urobia 
prvý prelet. A  zaujímavosť na 
záver, viete, že ako prvé si pôj-
du vyprázdniť výkalové vačky, 
pretože celú zimu zdržujú ex-
krementy. 

 E. Sedláčiková

Nech sa rozprávate s kýmkoľvek, každý vám povie, že je veľkým mi-
lovníkom prírody. Keď pôjdete hlbšie, zistíte, že veď aj vlani bol raz 
autom na Štrbskom plese, prípadne sa vyviezol električkou na Poprad-
ské. Preto sme mali veľkú radosť, že sme stretli manželov Bašistovcov, 
skutočných milovníkov prírody.

Manželov Bašistových spája aj spoločná láska k včelárstvu, ktorej sa 
venujú už 10 rokov.
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Materské školy v Kežmarku chystajú DNI OTVORENÝCH DVERÍ. Aby rodičia mohli všetky vidieť a porovnať si ich,
materské školy im vychádzajú v ústrety. Dni otvorených dverí sú rozdelené do dvoch skupín:

Materská škola na Ul. Karola Kuzmányho č. 41
a Materská škola na Ulici Cintorínskej č. 3 

majú termín Dňa otvorených dverí 14. marca od 9.00 do 11.00 h.
V priebehu dvoch hodín si rodičia a zákonní zástupcovia dokážu pozrieť obidve predškolské zariadenia.

Materská škola na Ulici Možiarska č. 1
a Materská škola na Ulici Severná č. 5

privítajú rodičov 15. marca tiež od 9.00 do 11.00 h.

Prajeme rodičom i budúcim škôlkárom, aby si vybrali práve tú škôlku, ktorá im dokáže naplniť ich predstavy.

Prvé kroky bez ochrannej ruky rodičov  

MŠ Kuzmányho

MŠ Možiarska MŠ Severná

MŠ Cintorínska

Zápis detí do materských škôl je v termíne od 15. februára do 31. mája.



Prvé kroky bez ochrannej ruky rodičov  
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MAPA INVESTÍCIÍ

KEŽMAROK INVESTUJE,
KEŽMAROK RASTIE

2015
Ulica Popis Suma
Michalská,Dr.Alexandra 
(medzi Garbiarskou 
a Michalskou),Pod 
traťou,Nad traťou,Nižná 
brána,M.Lányiho, 
Toporcerova, J.Kraya, 
Starý trh, Trhovište
Hradská cesta, Karola 
Kuzmányho, Južná, 
Obrancov mieru, 
Petržalská, Lanškroun-
ská, Bardejovská
Levočská, Kamenná 
baňa ( Štúrova, J.Zábor-
ského, S. Tomášika, 
J.Jesenského), 
Tvarožnianska

Modernizácia VO v meste 
Kežmarok 240 000 ,00

1 Hlavné námestie 64 Rekonštrukcia  NKP 
- doplňujúce práce 35 674,00   

2 Hradné námestie 38 Rekonštrukcia ZŠ Grundschule 3 000,00   

3 Hlavné námestie 25 Obnova meštianskeho domu 9 030,00   

4
Kežmarok - Vrbov
Kežmarok - Zlatná
Kežmarok- Spišská Belá
Kežmarok- Huncovce

Cyklochodník 
Historicko-kultúrno-prírodná 
cesta okolo Tatier

293 660,66

5 Toporcerova Revitalizácia oddychovej zóny 
profesora Grosza 7 105,00

6 Hlavné námestie 3
Dobudovanie bezpečnostného 
kamerového systému 7 912,00

Reduta - Obnova vstupu 23 463,00
7 Hviezdoslavova Park Svetlonosky 6 000,00

8 Dr. D. Fischera 2 Multifunkčné ihrisko ZŠ Dr. 
Fischera Kežmarok 54 000,00   

9 Kuzmányiho 41 Materská škola - okapové chod-
níky a doplň. práce 12 132,00   

10 Dr. Alexandra 30 Stavebné úpravy prízemia objek-
tu Dr. Alexandra 30 17 834,00   

Celé mesto Parkovací systém 102 930,00   

2016
Ulica Popis Suma

1 Lýceum busta Dr. Vojtecha Alexandra 4 780,00

2 Hlavné námestie 64 Mestská knižnica v nových 
priestoroch 764 953,11

3 Hlavné námestie 52 Oprava meštianskeho domu 39 015,00

4
Nižná brána 8 Oprava strechy ZŠ Nižná brána 76 000,00
Nižná brána 8, Možiars-
ka, Záhradná Parkovacie plochy 29 861,00

5 Dr. D. Fischera 2 Zateplenie a oprava časti strechy 
ZŠ Dr. D. Fischera 230 500,00

6 Hradné námestie 38 Sanácia budovy ZŠ Grundschule 
Hradné námestie 120 000,00

7 Petržalská 21 Prestavba sociálnych zariadení 
ZŠ sv. Kríža 32 880,00

Gen. Štefánika, 
Mučeníkov, Krvavé 
pole, Dr. Fischera

Rekonštrukcia a rozšírenie vere-
jného osvetlenia 97 170 ,00

8 Gen. Štefánika Rozšírenie VO pre CVČ 8 458,00

9 Gen. Štefánika Rozširenie VO pri bytových 
domoch 20, 22, 24 7 404,00

10 Dr.Fischera, Mučeníkov, 
Krvavé pole Oprava chodníkov II.časť 53 696,00

10 Dr.Fischera, Mučeníkov, 
Krvavé pole Oprava chodníkov I. časť 23 114,00

11 Dr.Alexandra 30 Rekonštrukcia Dr. Alexandra 30 - 
poschodie 83 847,00  

12 Hviezdoslavova Oprava podláh v Poliklinike 5 375,00

13 Dr. Alexandra Oprava chodníkov 26 040,00

14 Baštová, Garbiarska,
Hviezdoslavova

Rozšírenie parkovacích automa-
tov 15 332,00

15 Weilburská 9, 11, 13 Odovzdanie 32 nových bytov 1 606 000,00

16

Hlavné námestie 1 Vytvorenie klientskeho centra 
v budove mestského úradu 24 000,00

Hlavné námestie 1 Obnovenie free wifi 
v centre mesta 2 737,92

Hlavné námestie 1
Digitalizácia a prepojenie 
organizácií mesta 
na jednotnú ekonomiku

22 146,00

17 Slávkovská Vymaľovanie nocľahárne pre ľudí 
bez domova 200,00

18 Michalská Oprava oporného 
múra Michalská 79 334,00

19 Martina Lányiho Oprava námestia Bažant 55 631,00

20 Hviezdoslavova 18 Socha Svetlonosky – darkyňa 
svetla 20 000,00

21 Vyšný Mlyn 13 Začiatok rekonštrukcie Zariade-
nia pre seniorov a ZOS 83 000,00

22 Nižná brána, 
Garbiarska

Podpora zlepšenia dopravnej 
situácie v meste 17 600,00

23 Martina Lányho 3 Klub dôchodcov - ihrisko

celé mesto
Rozšírenie a kompletizácia 
bezpečnostného 
kamerového systému

69 000,00

Iné investície:
24 Hradné námestie 42 Začiatok odvlhčovania hradu 900 000,00

25 Mučeníkov 2 Modernizácia a rekonštrukcia 
budovy Slovenskej pošty 530 000,00

Plán 2017
Ulica Popis Suma
prepojenie 
cyklochodníkov 
s centrom

Cyklochodník – prieťah mestom 643 333,06

1 Hlavné námestie 3 Vytvorenie projektového centra 
v redute 70 000,00

Hlavné námestie 3 Rozšírenie kamerového systému 46 000,00

2 Biela voda 6 Rekonštrukcia a otvorenie 
letného kúpaliska 575 000,00

3 Trhovište 2 Rekonštrukcia zimného štadiónu, 
vytvorenie multifunkčnej haly 1 976 000,00   

4 Michalská 8 Príprava študentského kampusu 6 000 000,00

5 Záhradná 2 Oprava strechy Denné detské 
sanatórium 35 000,00

6 Petržalská 2 Križovatka na sídlisku Juh 36 000,00

7 Pod lesom 4 Výmena mosta na sídlisku Sever 
+ oprava komunikácie Pod lesom 341 000,00

Oprava chodníkov 224 000,00
Oprav miestnych 
komunikácií 290 000,00

Obnova parkovísk 50 000,00

8 Vyšný Mlyn 13 Pokračovanie rekonštrukcie 
Zariadenia pre seniorov a ZOS 280 000,00

9 Weilburská  2, 4 Nové byty 1 044 900,00   

vedľa detských ihrísk Venčoviská pre psov 20 000,00
10 Pri Tescu Detské ihrisko 50 000,00

11 Park prof. Grosza 
49.134662, 20.427157

Rekonštrukcia chodníkov, 
výhliadka 70 000,00

12 Možiarska 1 Rekonštrucia a rozšírenie kapacít  
MŠ Možiarska 300 000,00

13 Nová Revitalizácia zelene, 
chodníkov

14 park pri lýceu, drevený 
artik.kos Rezbárske sympózium 20 000,00   

15 Hlavné námestie 46 Obnova meštianskeho domu 
“Barónka” 57 000,00

16 Ul. Gen. Štefánika 47 Lezecká stena v CVČ 13 965,00

17 Hviezdoslavova 27
Zateplenie polikliniky 270 000,00
Výmena rozvodov ústredného 
kúrenia v objekte polikliniky 70 000,00

18 Dr. Alexandra 16 Obnova meštianskeho domu 
“ENZÝM” 26 000,00

k.ú. Kežmarok

Rozvoj a ochrana cyklistických 
chodníkov v mestách Nowý Targ 
a Kežmarok

55 000,00

Seniorfit Park - Zariadenie pre 
seniorov v Kežmarku 18 600,00

19 Hradné námestie 42 Pokračovanie v odvlhčovaní 
hradu
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MAPA INVESTÍCIÍ

KEŽMAROK INVESTUJE,
KEŽMAROK RASTIE

2015
Ulica Popis Suma
Michalská,Dr.Alexandra 
(medzi Garbiarskou 
a Michalskou),Pod 
traťou,Nad traťou,Nižná 
brána,M.Lányiho, 
Toporcerova, J.Kraya, 
Starý trh, Trhovište
Hradská cesta, Karola 
Kuzmányho, Južná, 
Obrancov mieru, 
Petržalská, Lanškroun-
ská, Bardejovská
Levočská, Kamenná 
baňa ( Štúrova, J.Zábor-
ského, S. Tomášika, 
J.Jesenského), 
Tvarožnianska

Modernizácia VO v meste 
Kežmarok 240 000 ,00

1 Hlavné námestie 64 Rekonštrukcia  NKP 
- doplňujúce práce 35 674,00   

2 Hradné námestie 38 Rekonštrukcia ZŠ Grundschule 3 000,00   

3 Hlavné námestie 25 Obnova meštianskeho domu 9 030,00   

4
Kežmarok - Vrbov
Kežmarok - Zlatná
Kežmarok- Spišská Belá
Kežmarok- Huncovce

Cyklochodník 
Historicko-kultúrno-prírodná 
cesta okolo Tatier

293 660,66

5 Toporcerova Revitalizácia oddychovej zóny 
profesora Grosza 7 105,00

6 Hlavné námestie 3
Dobudovanie bezpečnostného 
kamerového systému 7 912,00

Reduta - Obnova vstupu 23 463,00
7 Hviezdoslavova Park Svetlonosky 6 000,00

8 Dr. D. Fischera 2 Multifunkčné ihrisko ZŠ Dr. 
Fischera Kežmarok 54 000,00   

9 Kuzmányiho 41 Materská škola - okapové chod-
níky a doplň. práce 12 132,00   

10 Dr. Alexandra 30 Stavebné úpravy prízemia objek-
tu Dr. Alexandra 30 17 834,00   

Celé mesto Parkovací systém 102 930,00   

2016
Ulica Popis Suma

1 Lýceum busta Dr. Vojtecha Alexandra 4 780,00

2 Hlavné námestie 64 Mestská knižnica v nových 
priestoroch 764 953,11

3 Hlavné námestie 52 Oprava meštianskeho domu 39 015,00

4
Nižná brána 8 Oprava strechy ZŠ Nižná brána 76 000,00
Nižná brána 8, Možiars-
ka, Záhradná Parkovacie plochy 29 861,00

5 Dr. D. Fischera 2 Zateplenie a oprava časti strechy 
ZŠ Dr. D. Fischera 230 500,00

6 Hradné námestie 38 Sanácia budovy ZŠ Grundschule 
Hradné námestie 120 000,00

7 Petržalská 21 Prestavba sociálnych zariadení 
ZŠ sv. Kríža 32 880,00

Gen. Štefánika, 
Mučeníkov, Krvavé 
pole, Dr. Fischera

Rekonštrukcia a rozšírenie vere-
jného osvetlenia 97 170 ,00

8 Gen. Štefánika Rozšírenie VO pre CVČ 8 458,00

9 Gen. Štefánika Rozširenie VO pri bytových 
domoch 20, 22, 24 7 404,00

10 Dr.Fischera, Mučeníkov, 
Krvavé pole Oprava chodníkov II.časť 53 696,00

10 Dr.Fischera, Mučeníkov, 
Krvavé pole Oprava chodníkov I. časť 23 114,00

11 Dr.Alexandra 30 Rekonštrukcia Dr. Alexandra 30 - 
poschodie 83 847,00  

12 Hviezdoslavova Oprava podláh v Poliklinike 5 375,00

13 Dr. Alexandra Oprava chodníkov 26 040,00

14 Baštová, Garbiarska,
Hviezdoslavova

Rozšírenie parkovacích automa-
tov 15 332,00

15 Weilburská 9, 11, 13 Odovzdanie 32 nových bytov 1 606 000,00

16

Hlavné námestie 1 Vytvorenie klientskeho centra 
v budove mestského úradu 24 000,00

Hlavné námestie 1 Obnovenie free wifi 
v centre mesta 2 737,92

Hlavné námestie 1
Digitalizácia a prepojenie 
organizácií mesta 
na jednotnú ekonomiku

22 146,00

17 Slávkovská Vymaľovanie nocľahárne pre ľudí 
bez domova 200,00

18 Michalská Oprava oporného 
múra Michalská 79 334,00

19 Martina Lányiho Oprava námestia Bažant 55 631,00

20 Hviezdoslavova 18 Socha Svetlonosky – darkyňa 
svetla 20 000,00

21 Vyšný Mlyn 13 Začiatok rekonštrukcie Zariade-
nia pre seniorov a ZOS 83 000,00

22 Nižná brána, 
Garbiarska

Podpora zlepšenia dopravnej 
situácie v meste 17 600,00

23 Martina Lányho 3 Klub dôchodcov - ihrisko

celé mesto
Rozšírenie a kompletizácia 
bezpečnostného 
kamerového systému

69 000,00

Iné investície:
24 Hradné námestie 42 Začiatok odvlhčovania hradu 900 000,00

25 Mučeníkov 2 Modernizácia a rekonštrukcia 
budovy Slovenskej pošty 530 000,00

Plán 2017
Ulica Popis Suma
prepojenie 
cyklochodníkov 
s centrom

Cyklochodník – prieťah mestom 643 333,06

1 Hlavné námestie 3 Vytvorenie projektového centra 
v redute 70 000,00

Hlavné námestie 3 Rozšírenie kamerového systému 46 000,00

2 Biela voda 6 Rekonštrukcia a otvorenie 
letného kúpaliska 575 000,00

3 Trhovište 2 Rekonštrukcia zimného štadiónu, 
vytvorenie multifunkčnej haly 1 976 000,00   

4 Michalská 8 Príprava študentského kampusu 6 000 000,00

5 Záhradná 2 Oprava strechy Denné detské 
sanatórium 35 000,00

6 Petržalská 2 Križovatka na sídlisku Juh 36 000,00

7 Pod lesom 4 Výmena mosta na sídlisku Sever 
+ oprava komunikácie Pod lesom 341 000,00

Oprava chodníkov 224 000,00
Oprav miestnych 
komunikácií 290 000,00

Obnova parkovísk 50 000,00

8 Vyšný Mlyn 13 Pokračovanie rekonštrukcie 
Zariadenia pre seniorov a ZOS 280 000,00

9 Weilburská  2, 4 Nové byty 1 044 900,00   

vedľa detských ihrísk Venčoviská pre psov 20 000,00
10 Pri Tescu Detské ihrisko 50 000,00

11 Park prof. Grosza 
49.134662, 20.427157

Rekonštrukcia chodníkov, 
výhliadka 70 000,00

12 Možiarska 1 Rekonštrucia a rozšírenie kapacít  
MŠ Možiarska 300 000,00

13 Nová Revitalizácia zelene, 
chodníkov

14 park pri lýceu, drevený 
artik.kos Rezbárske sympózium 20 000,00   

15 Hlavné námestie 46 Obnova meštianskeho domu 
“Barónka” 57 000,00

16 Ul. Gen. Štefánika 47 Lezecká stena v CVČ 13 965,00

17 Hviezdoslavova 27
Zateplenie polikliniky 270 000,00
Výmena rozvodov ústredného 
kúrenia v objekte polikliniky 70 000,00

18 Dr. Alexandra 16 Obnova meštianskeho domu 
“ENZÝM” 26 000,00

k.ú. Kežmarok

Rozvoj a ochrana cyklistických 
chodníkov v mestách Nowý Targ 
a Kežmarok

55 000,00

Seniorfit Park - Zariadenie pre 
seniorov v Kežmarku 18 600,00

19 Hradné námestie 42 Pokračovanie v odvlhčovaní 
hradu



Škola s bohatou históriou, z ktorej vyšli významné 
osobnosti spoločenského a kultúrneho 
života Slovenska. Krédom školy je výchova 
a vzdelávanie žiakov pre lepší a plnohodnotný 
život v budúcnosti. Dôležitosť venujeme riešeniu 
akejkoľvek diskriminácie a šikanovaniu.
Škola je profilovaná na vyučovanie
cudzích jazykov.

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 24. marca 2017
(piatok) o 09:30 h. Dodržiavaním pravidiel cestnej premávky deti bezpečne 

a plynulo prejdú cestou – necestou, z triedy do triedy, pričom sa hravou formou naučia 
dávať pozor na cestných komunikáciách. Záleží nám na bezpečnosti všetkých detí.

Základná škola - Grundschule
Hradné námestie 38, Kežmarok
www.zshradnekk.edupage.org

Naša škola je zameraná na nemecký jazyk

už od prvého ročníka.

Anglický jazyk pribúda žiakom v treťom 

ročníku. Vyučujeme metódou Jolly Phonic, 

ktorá poskytuje multi-zmyslový program

Praktizujeme aj v čase letných prázdnin 

činnosť školského klubu detí.



Základná škola - Grundschule
Hradné námestie 38, Kežmarok
www.zshradnekk.edupage.org

Naša škola je zameraná na nemecký jazyk

už od prvého ročníka.

Anglický jazyk pribúda žiakom v treťom 

ročníku. Vyučujeme metódou Jolly Phonic, 

ktorá poskytuje multi-zmyslový program

Praktizujeme aj v čase letných prázdnin 

činnosť školského klubu detí.

Základná škola
Nižná brána 8, Kežmarok

Naša úžasná škola

Nižná brána pekná je,
každý tu rád športuje.

Táto škola nemá chybu,
neodídeš bez pohybu.

Prichádzam tu každé ráno,
vždy jej poviem svoje áno.

Máš tu veľa príležitostí
zašportovať si do sýtosti.

Noemi Bernadeta Glodžáková

Príď k nám!

 Škola naša super je, učiť sa nám stále chce.
   Preto nikdy neváhaj, do školy sa ponáhľaj.

Každé ráno zvonec zvoní,
malý žiačik hlavu kloní.

Nekloň hlavu žiačik bystrý, určite si si istý,
že do školy chodiť chceš.

Škola hrou povieš si, preto rýchlo utekaj,
do lavice sadni si.

Liana Strakulová

Model modernej mestskej školy má charakter rodinnej školy, v  ktorej umiestnite spolu všetky svoje deti už od 
predškolského veku. Škola Vám zabezpečí ich celodenný program a  starostlivosť ako 

v dopoludňajšej vzdelávacej činnosti tak aj  popoludní bez náročných  presunov, 
čím umožníme rodičom šetriť ich čas.  Veľkou výhodou je možnosť navšte-

vovania odborov základnej umeleckej školy a jazykovej školy popo-
ludní priamo v priestoroch školy.

Ponúkame:   
• vzdelávanie detí od troch rokov v novovybudovaných  priestoroch materskej školy na škole
• zabezpečujeme logopedickú starostlivosť pre najmenších aj intenzívne formou prípravného logopedického ročníka pre deti
 v odklade školskej dochádzky
• učíme podľa nových výučbových programov, netradične, zážitkovo vo vynovených priestoroch a moderných učebniach
• ponúkame možnosť vzdelávania v triedach s programom pre mimoriadne nadané deti 
• podporujeme zdravý životný štýl, týždenne  tri hodiny telesnej a športovej výchovy 
• výborne vybavený športový areál a tri telocvične, tartanová dráha,  multifunkčné ihriská
• prinášame kvalitné jazykové vzdelávanie podľa modernej metodiky už od prvého ročníka
• úspešne sa zúčastňujeme súťaží a olympiád 
• poskytujeme kvalitné zdravé stravovanie vo vlastnej školskej jedálni
• vytvárame priestor pre širokú paletu popoludňajších aktivít ako je školský klub detí, vysunuté pracovisko základnej umeleckej školy 

a jazykovej školy TARGET, (tanečný odbor)
• máme bohatú krúžkovú činnosť, pre  najmenších futbalovú a hokejovú prípravku, gymnastiku, atletiku  
• pre starších žiakov volejbal, futbal, florbal
• podporujeme moderné a netradičné športy a rôznorodé  pohybové aktivity detí

predstavujeme Vám
 MODEL MODERNEJ MESTSKEJ ŠKOLY

všetko pre Vás a Vaše dieťa  pod jednou strechou

Pozývame Vás
na

DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ,

ktorý sa uskutoční
17.3.2017 o 9.00 h
v ZŠ Nižná brána

Kežmarok

Program:
Slávnostné otvorenie novozriadenej školskej čitárne.

Projektový deň venovaný rozvoju
čitateľskej gramotnosti.

Prehliadka priestorov školy s možnosťou účasti
na vyučovacích hodinách.
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Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

kultúra

Sedemnásteho januára po-
tešila spolužiakov svojou pod-
manivou hrou na novom klavíri 
Sárka Hycláková. Útulná, svetlá 
krajčírska dielňa sa v  tento deň 
zmenila na koncertnú sálu Súk-
romnej strednej odbornej školy 
na Bielej vode. Aj pre Emku Ma-
líkovú boli jej spolužiaci zo IV.B 
v ZŠ Nižná brána (18.1.) vďač-
ným publikom. Najdlhšiu ces-
tu meral klavír – a  čestný hosť 
Hugo (maskot Hodiny deťom) 
– 24. januára za Lejkom Semaňá-
kom a Martinkom Grotkovským. 
Podobne ako dievčatá – klavi-
ristky aj chlapci - klaviristi zožali 

vo svojich triedach od milých 
spolužiakov a učiteliek Spojenej 
ZŠ v Poprade búrlivý potlesk.

Koncerty pre spolužiakov 
uzavrie svojím vystúpením Sam-
ko Jankura. Samko má pripra-
vené obľúbené skladby, ktoré 
si kamaráti z  triedy vypočujú 
v Špeciálnej ZŠ v krátkom čase.

Po každom koncerte som od-
chádzala s  úsmevom na perách 
a  s  pocitom úspechu mojich 
žiakov z Hudobnej dielne. Sárka, 
Emka, Lejko, Martinko a onedlho 
aj Samko si tento úspech a s ním 
spojený obdiv a  uznanie zaslú-
žia. Ivana Abtová

Koncert pre spolužiakov

Digitálny klavír zakúpený vďaka štedrej fi-
nančnej podpore Nadácie pre deti Sloven-
ska z  verejnej zbierky Hodina deťom, znel 
počas januára v rôznych školách.

Hudobná dielňa je predmet v ZUŠ A. Cígera otvorený pre žiakov 
so zdravotným znevýhodnením.

6. 3. –  Tvorivé dielne jarné motívy z papiera, textilnej galantérie, ponožkovanie
   v CVČ od 9.00 – 12.00 h (zodpovedná Ingrid Lindemanová)
7. 3.  –  X – boxový turnaj, v CVČ od 9.00 h (zodpovedný Martin Remeň)
8. 3. –  Turistická vychádzka na vodopád Skok (zodpovedný Martin Remeň)
   Zraz na autobusovej stanici ráno o 6.45 h, predpokladaný návrat 
             14.55 h na autobusovú stanicu (vlastná strava, poistenie do hôr
   je dobrovoľné, cestovné cca 6 € – 7 €)
9. 3. –  Návšteva kontaktnej zimnej ZOO v Liptovskom Trnovci, celodenný výlet. 
   Zraz na vlakovej stanici o 6.30 h, predpokladaný návrat 16.15 h
   (rozchod na vlakovej stanici) 
   Strava vlastná, poplatky vrátane cestovného a vstupného cca 10€                
    (zodpovedná Ingrid Lindemanová) 
10. 3. –  Turnajové dopoludnie v CVČ od 9.00 – 12.00 h 
   ● Stolnotenisový turnaj ● Nožný biliard v CVČ (zodpovedná Ingrid Lindemanová)

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny. Na jednotlivé aktivity je potrebné sa nahlásiť najneskôr do 2.3.2017osobne v CVČ, príp. mailom na adrese: centrumkezmarok@gmail.com, 
telefonicky na 0911 81 66 66. Jednotlivé aktivity sa budú konať len v prípade dostatočného počtu detí – min. počet 10 detí, za každých poveternostných podmienok.

Strava a pitný režim počas celodenných aktivít vlastná. Všetky výdavky si žiaci hradia samé priamo v deň konania aktivity.

JARNÉ PRÁZDNINOVÉ DEFILÉ V CVČ

Prezident Andrej Kiska pri príle-
žitosti 24. výročia vzniku Slovenskej 
republiky vyznamenal 20 osobností 
za ich výnimočný celoživotný prínos. 
Jednou z nich bol aj kežmarský rodák, 
filmový režisér a herec Juraj Herz. 
82-ročný čestný občan Kežmarku si od 
hlavy štátu prevzal Rad Bieleho dvojkrí-
ža II. triedy za dlhoročné mimoriadne 
zásluhy v oblasti kultúry, filmového 
umenia a za mimoriadne šírenie dobré-
ho mena Slovenskej republiky v zahra-
ničí. Juraj Herz sa narodil 4. septembra 
1934 v Kežmarku. Po štúdiu fotografie 
na umeleckopriemyselnej škole v Bra-
tislave absolvoval v roku 1958 štúdium 
na katedre bábkoherectva v Prahe. 
Pôsobil v súbore Semafor, neskôr hral 
vo filmoch, stal sa asistentom réžie. Sa-
mostatne debutoval stredometrážnou 
snímkou Sběrné surovosti, ktorú nakrú-
til podľa poviedky Bohumila Hrabala. 
Do povedomia sa Herz dostal aj vďaka 

adaptácii románu Ladislava Fuksa Spa-
lovač mrtvol. Tvorba Juraja Herza je 
mimoriadne žánrovo pestrá, nechýba 
v nej napríklad detektívka, muzikál, ho-
ror či komédia. Mestské zastupiteľstvo 
v Kežmarku mu v roku 2009 pri príleži-
tosti 740. výročia udelenia mestských 
práv udelilo čestné občianstvo, ktoré 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 hra-
nú hororovú paródiu Čestný občan, 
v ktorej si zahral sám seba a ktorá bola 
súčasťou celovečerného filmového 
projektu Slovensko 2.0. Tento svoj krát-
ky film osobne uviedol v kežmarskom 
kine v apríli 2014. -red-

Údaje pochádzajú z  tlačovej sprá-
vy portálu www.prezident.sk, z  www.
osobnosti.sk a z www.kkreporter.sk. 

Vyznamenaný Juraj Herz

Oprava
Do redakcie nám prišiel 8. februára mail z redakcie Kežmarský reportér. 

V zmysle podnetu sa ospravedlňujeme za neuverejnenie zdroja k článku, ktorý 
sme publikovali vo februárovom vydaní (2/2017) Novín Kežmarok. 

V malej mláke pri komôrke
máme malé modré more.
My sme smelí námorníci,
veslujeme na pramici.

Keď to more preplávame,
vrátime sa domov k mame.
My sme smelí námorníci,
 veslujeme na pramici...

.....námorníci spolu so svojimi kapi-
tánkami priplávali do prístavu, kde ich 
už čakala Kráľovná mora, ktorá všetkých 
pozdravila a privítala na karnevale s ná-
zvom Plavba za dobrodružstvom, ktorý 
sa tento rok konal na mori. Nikto sa už 
nevedel dočkať, kedy už vyplávame za 
sľúbeným dobrodružstvom. Ale verte, 
nebolo to vôbec jednoduché.... Na tejto 
našej plavbe museli námorníci, prezleče-
ní za rôzne postavičky a morské príšerky, 
zdolávať rôzne nástrahy, prekonávať 
prekážky, plniť náročné úlohy, ... a aby sa 
nám darilo, tak nás sprevádzal Papagáj 
Miňo, ktorý nesmie nikdy na žiadnom 
parníku chýbať... Do plachiet nám po-
mocou vetríka posielal veselé piesne, na 

ktoré sme si zatancovali aj zaspievali...a 
čo myslíte? Doplávali sme späť domov 
k mame? Vôbec o tom nepochybujte. 
Veď my sme smelí námorníci. O rok do-
videnia, ale už v novom karnevalovom 
príbehu... Soňa Kriššáková,

 Základná škola Dr. Daniela 
 Fischera 2, Kežmarok

Plavba za dobrodružstvom
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čriepky

Iba jediné miesto sa stalo na 
deň sídlom i pre Afriku, Čínu, Asý-
riu, Austráliu a Japonsko. Dokonca 
bez verejných konfliktov, negatív-
nych politických následkov a  na-
šťastie aj bez bombových útokov. 
Ako sa nám podarilo dostať toľko 
krajín pod jednu strechu? Za všet-
ko môžu bystré hlavy a šikovné 
ruky žiakov gymnázia. Starostlivo 
si vymysleli, zorganizovali pripra-
vili aj odprezentovali svoje pro-
jekty na témy, ktoré si vyžrebovali. 
Určite však pomohlo aj vyhlásenie 
súťaže o to, ktorá trieda to zvlád-
ne najlepšie. Pár týždňov tajne 
plánovali, vymýšľali, vyrábali, zhá-
ňali a potom, v priebehu jedného 
dňa, premenili nudné triedy na 
prekrásne miesta nachádzajúce 
sa po celom svete. 

Každý rok sa totiž na gymná-
ziu koná Deň otvorených dverí, 
ktorý škola spája aj s projektovým 
dňom. Vyberie sa okruh, o ktorom 
DOD bude a z  ktorého sa každej 
triede niečo ujde. Tento rok bolo 
témou mimoeurópske umenie 
s  názvom Kultúry (ne)poznané. 

A  verte, popasovali sa s  ňou ex-
celentne, to vám potvrdí každý, 
kto tam bol. Chodbou sa niesla 
rôzna hudba i  rôzne vône, ktoré 
návštevníkov ťahali za uši a za 
nosy priamo ku vchodu do tej či 
onej triedy. Vychutnať si film z fil-

movej dielne Bollywoodskych fil-
márov, vidieť levitujúcich bohov, 
Tádž Mahal, indické tanečnice na 
svadbe, ocitnúť sa v centre indic-
kého trhu plného látok, korenia 
a chutných miestnych jedál, ktoré 

inde ako v Indii neochutnáte, to 
všetko ponúkala trieda 4. B, ktorá 
sa napokon stala víťaznou. Okrem 
nej ste v  iných triedach mohli vi-
dieť koncert populárneho spevá-
ka Justina Biebera, stretnúť So-
chu slobody, gejšu, Mexičana so 

sombrérom, samuraja, indiánov, 
Číňanov, maorské ženy, beduínov, 
púštne ženy, austrálskeho surfis-
tu i kórejského vodcu. Mohli ste 
navštíviť ich rôzne príbytky, tiež 
pláže, významné stavby a pamiat-

ky. Ešte nikdy ste nehladkali hada? 
Nech sa páči, po gymnáziu sa pla-
zili hneď tri a odvážlivci sa s nimi 
mohli bez problémov pomaznať. 
Konvertovať na Islam? Žiaden 
problém. Modliaci sa dav veria-
cich by vás určite prijal s radosťou. 
V  2. A totiž panovala bombová 
nálada, ale to i v každej inej ktorú 
by ste navštívili. Ochutnať raka? 
Všemožné jedlá a  chute ponú-
kala každá krajina, a  tak sme iste 
ulahodili i  tým najväčším gurmá-
nom. V súťaži sa nakoniec na dru-
hom mieste umiestnila trieda 2. C 
a ich Latinská Amerika a na treťom 
mieste trieda 2. B s prezentáciou 
Afriky. Porota sa rozhodla ude-
liť aj jednu mimoriadnu cenu za 
precítenie esencie krajiny triede 
3. B, ktorá prezentovala Japonsko. 
Špeciálnu cenu riaditeľky školy, 
ktorou bol jeden deň voľna, získa-
la trieda 1. A za prezentáciu Sever-
nej Ameriky.

Tak čo, prídete sa budúci rok 
pozrieť? Ja verím, že určite áno, 
veď kto by odolal. Úsmevy a spo-
kojnosť návštevníkov i hrdosť pro-
fesorov a  rodičov boli pre žiakov 
tou najlepšou odmenou a  moti-
váciou do budúcnosti, aby sa do 
Kežmarku a  na naše gymnázium 
prinieslo umenie a kultúra z celé-
ho sveta.

 
 Simona Batoryová, 
 Gymnázium
 P. O. Hviezdoslava Kežmarok

Vodovodná batéria často nesie 
stopy po vodnom kameni. Ako 
sa ho rýchlo a ekologicky zbaviť? 
Omotajte ju handričkou namo-
čenou v  octe. Po 1 – 2 hodinách 
ju vyšúchajte tou istou handrou 
a  dosucha vyleštite. Bude žiariť 
ako nová.

Vodný kameň sa usádza aj 
v hlavici sprchy. Rozoberte hlavicu 
a vydrhnite ju starou zubnou kef-
kou. Umelohmotné časti ponorte 
do teplej octovej vody alebo ich 
vyšúchajte polovičkou citróna.

Všetky fľaky a  usadeniny 

z kachličiek odstráni znovu ocot. 
Škáry, ktoré sú znečistené a  tma-
vé, vybielime vďaka prášku do pe-
čenia. Nasypte ho na vlhkú han-
dričku a prejdite ňou škáry. 

Keď už máme kachličky čisté, 
prídu na rad vešiačiky na uteráky. 
Aby dobre držali na obkladačkách 
či na dverách, o to sa postará biel-
ko alebo pivo. Potrite spodnú časť 
vešiačika a  ten vám bude dlho 
slúžiť.

Aj pri čistení sprchového kúta 
pomôže handra namočená v octe. 
Mliečnobiely povlak z dvier ihneď 

zmizne. Popraskaniu vane sa dá 
ľahko vyhnúť tak, že najskôr si na 
kúpanie napustíte studenú vodu 
a do nej pridávate horúcu. Tým sa 
zabráni aj vzniku pary. Ak máme 
zrkadlo predsa len zarosené, rých-
lo ho osušíme fénom. 

Aby nám pri farbení vlasov na 
vani či umývadle nezostávali ne-
pekné škvrny, natrime si ich pred 
samotným farbením tekutým čis-
tiacim prostriedkom na riad. 

Hrebene a kefy na vlasy dobre 
vyčistí pena na holenie. Nastrie-
kajte ju na ne a nechajte niekoľko 

minút pôsobiť. Nakoniec oplách-
nite studenou vodou. 

Prípravky na čistenie WC sú 
jedovaté a zdraviu škodlivé. Aj tu 
poslúži náš dobrý známy – ocot. 
Roztok vody a octu v pomere 10:1 
nalejte do záchodovej misy a ne-
chajte pôsobiť celú noc. Zvyšný 
vodný kameň hravo odstránite 
WC kefou. 

A  perlička na záver: baktérie 
vo WC majú svoj zápach. Zbavíte 
sa ho ľahko, stačí zapáliť zápalku. 
Môžete použiť aj chémiu na de-
zinfekciu záchodovej misy, ktorá 
však obsahuje tenzidy a látky zne-
čisťujúce rieky. 

 Zdroj: H. Kuhnová,
 Tipy a triky pre domácnosť

Nedávno sme vyčistili okná, koberce a sedačky, dnes poďme uprato-
vať kúpeľňu a WC.  Samozrejme, bez chémie.

Nežnejšiemu pohlaviu

V každej triede iná krajina.

Nepoznané krajiny za dverami gymnázia

Ak radi cestujete, spoznávate a  ochutnávate, určite ste nezmeškali Deň 
otvorených dverí (DOD) na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava. Len pár krokov vás 
delilo od navštívenia Indie, Severnej Kórey, Latinskej a Severnej Ameriky. 
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mozaika

Okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy žien a dievčat Vansová Lomnička má 
svoje víťazky. Medzi dievčatami budú Kežmarok na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 
25. marca v Prešove, reprezentovať Simona Grichová a Katarína Vartášová. Zo žien sa 
predstavia Sylvia Česánková a Marta Lacková. Jubilejný 50. ročník sa konal v „kaske“ 
16. februára a organizačne sa pod neho podpísala Únia žien Slovenska Okresná orga-
nizácia Kežmarok a Mestské kultúrne stredisko Kežmarok. -bel-

Nahlasujte podnety a posie-
lajte návrhy na zlepšenie fungo-
vania mesta na cytimonitor.sk. 
Aplikácia je bezplatná.

Na City monitore sa nedávno 
objavil podnet od občana. Pod-
net je dnes uz vyrieseny.

Občan 
24. január 11.45 h
Na Ul. Pod lesom č. 13 v Kež-

marku sa nachádza veľký potrhaný 
gauč. Viem, že by to mal odstrániť 
ten občan, ktorý to tam dal, ale ne-

odstránil. My, ktorých to trápi, sme 
slabí a väčšinou chorí, takže len 
s pomocou mesta to môžeme od-
strániť. Preto vás prosíme, dajte to 
do poriadku. Ďakujeme vám. 

Kežmarok Mesto 
9. február, 12.49 h.
Dobrý deň, váš podnet je vyrie-

šený. Odpad zo sídliska Sever od-
stránili. Ďakujeme za nahlásenie 
podnetu.

S úctou, Zuzana Šlosárová, ko-
munikačný manažér. 

Ďalší podnet vyriešený

Dni židovskej kultúry

V tomto veku sa ho dokáže na-
učiť úplne prirodzene a spontán-
ne, tak ako svoj materinský jazyk. 
Navyše, ak sa dieťa začne učiť 
cudzí jazyk pred 7. rokom živo-
ta, pomáha sa mu tým vytvárať 
v  mozgu ďalšie rečové centrum, 
ktoré potom bude využívať celý 
život.

Ak sa dieťa vychovávané v bi-
lingválnej rodine dokáže priro-
dzene naučiť jazyk oboch rodi-
čov a bez problémov medzi nimi 
prepínať, prečo by to nemohlo 
zvládnuť aj vaše, ak mu takéto 
podmienky vytvoríte? 

Z tohto prístupu vychádza 
metodika britského konceptu 
Wattsenglish, ktorý sa úspešne 
uchytil aj v  škôlkach a školách 
v  našom meste. Škôlkari v  MŠ 
Cintorínska, Možiarska, detičky 
v  Detskom dennom sanatóriu 
a žiaci ZŠ Dr. D. Fischera a Nižná 
brána sa v rámci voľnočasových 
aktivít venujú učeniu angličtiny 
hravou a zábavnou formou, teda 
spôsobom, ktorý je pre ne najpri-
rodzenejší. 

Koncept Wattsenglish je dl-
hodobý, plynule prechádza zo 
škôlky na základnú školu. Vyuču-
júci angličtiny sa stotožňujú v ná-
zore, že deti ktoré prešli takouto 
výučbou sú na hodinách oveľa 
sebavedomejšie, spontánnejšie 
a nemajú strach rozprávať. Stú-
pajúce nároky a  dopyt po kva-
litných jazykových zručnostiach 
školy riešia postupným zavádza-
ním metódy CLIL do vyučovania 
už na prvom stupni. Tento trend 
už niekoľko rokov aplikujú uči-
teľky na prvom stupni v ZŠ Dr. D. 
Fischera,  prvky angličtiny zavá-
dzajú napríklad do matematiky, 
prírodovedy a vlastivedy. O tom, 
že angličtina deti baví svedčí fakt, 
že školáci zo ZŠ Dr. D.  Fischera 
a Nižnej brány sa rozhodli obeto-
vať kúsok letných prázdnin a ve-
novali týždeň učeniu sa angličtiny 
v anglickom tábore Wattsenglish 
Camp vo Vysokých Tatrách. Tešia 
na jeho pokračovanie.

 Ivana Navrátilová,
 metodička Wattsenglish 

 a lektorka anglického jazyka

Angličtina trochu inak

Kedy začať s  výučbou cudzieho jazyka je 
otázka, ktorú si kladie nejeden rodič. Mož-
no to znie prekvapivo, ale ideálne je, ak sa 
dieťa stretne s  cudzím jazykom čo najskôr, 
ešte v materskej škole.

22. 3.  (streda) o 17.00 h
KONCERT PRE MARTINKU
-  benefičný koncert učiteľov ZUŠ
 Petržalská
Mestské kultúrne stredisko

30. 3. (štvrtok) o 19.00 h
GRUZÍNSKO
- premietanie s Jadrom
Základná umelecká škola A. Cígera

26. 3. (nedeľa) o  10.00 h
Z TATRANSKÉHO PRAMEŇA
- okresná súťaž DFS a choreografií FS
Mestské kultúrne stredisko

26. 3. (nedeľa) o 16.00 h

MARTINKO KLINGÁČ
-  nedeľné popoludnie s rozprávkami 
Mestské kultúrne stredisko

29. 3. (streda) o 19.00 h
VŠADE DOBRE
- divadelné predstavenie,
 účinkujú: Zuzana Tlučková,
 Pavol Topoľský, Rasťo Piško
Mestské kultúrne stredisko

6. – 29. 3. (v pracovných dňoch)
9.00 -12.00 a 13.00 -17.00 h
Výstava  MOJE (NE)ISTOTY
-   Stredná umelecká škola Slavkovská
Výstavná sieň BARÓNKA,
Hlavné námestie 46

PROGRAM   MsKS
marec 2017

Od 23. do 26. marca si bohatým 
programom v  Kežmarku a  Poprade 
pripomenieme smutné 75. výročie 
prvého transportu židovských diev-
čat a  žien do koncentračného tábora 
Auschwitz-Osvienčim. Program sa za-
čne už 13. a 17. marca predpoludním 
v kine Iskra premietaním filmov k téme 
– pre študentov aj ostatných záujem-
cov. Vo štvrtok 23. marca o  17.00 h 
v hoteli Hviezdoslav v sále Sofia bude 
bohatý literárny večer pod názvom 
Po stopách pamäti ukradnutého det-
stva a  mladosti. Hlavný program sa 
v  Kežmarku sa uskutoční 24. marca 
v  dvoch blokoch: Od 9.30 do 11.30 
h bude v Mestskom kultúrnom stre-
disku program Dní židovskej kultúry 
vhodný aj pre stredné školy. Popoludní 
od 15.30 do 17.00 h v kine Iskra príde 
na rad vyvrcholenie kežmarskej časti 
programu kajúcna tryzna – s prosbou 
o  odpustenie krívd našich predkov 
voči našim židovským susedom. Za 
účasti predstaviteľov mesta aj cirkev-

ných spoločenstiev vyjadríme našu 
túžbu po zmierení aj medzi nami. 
Piatok večer o  18.30 h bude program 
pokračovať v Dome kultúry v Poprade 
slávnostným koncertom Vlak bez ná-
vratu. Účinkovať bude Orchester Jána 
Berkyho Mrenicu, Jana Orlická a Ervin 
Schönhauser. V  sobotu od 15.00 h sa 
v  Tatranskej galérii bude premietať 
dokumentárny film Žiť na ceste smrti 
– svedectvo Edity Grosmanovej, ktorá 
v  koncentračnom tábore Auschwitz 
prežila viac ako tri roky. O 16.00 h bude 
prezentácia výskumu Prvý židovský 
transport – autorkou knihy Renin sľub 
– Heather Dune Macadam. O  17.00 h 
otvoria výstavu Ivana Köhlera Rezi-
dencia smrti. O 20.20 h na železničnej 
stanici v Poprade zapália sviečky na pa-
miatku obetí prvého transportu. V ne-
deľu 26. marca sa o 15.00 h na železnič-
nej stanici v Poprade uskutoční pietna 
spomienka spojená s kladením vencov 
pri Pamätnej tabuli obetí holokaustu. 

 Mikuláš Lipták
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Kežmarský klub patrí k naj-
väčším na Slovensku, má 61 
členov. Pre porovnanie, dru-
hým najväčším je BA Viničné 
s  počtom 46, potom LK Brati-
slava so 41 členmi. „Lukostreľba 
sa pre nárast členskej základne 
teraz rozdelila na tri regióny – 
západ, stred a východ. Práve na 
východe sme jediným agilným 
klubom, preto sme privítali 
fakt, že v  Spišských Vlachoch 
s  našou pomocou ďalší klub 
môže zorganizovať kolo Slo-
venského pohára,“ uviedol tré-
ner Vladimír Majerčák. To prvé 
sa konalo začiatkom februára 
práve v  tejto obci a  výborné 
výsledky na ňom podali no-

váčikovia v holom luku Daniel 
Maťaš, Michal Barčák, Simo-
na Dinhová či Sebastián Šiloň 
v  kladkovom luku. Kežmarča-
nia tu vytvorili rekord v  počte 
pretekárov z  jedného klubu 
na pretekoch v  počte 45. Po 
druhom kole, ktoré sa usku-
toční v  Kežmarku 5. marca, sa 
sčítajú body a najlepší štyria zo 
všetkých kategórií postúpia do 
celoštátneho kola Slovenského 
pohára. To sa bude konať na-
sledujúci víkend 11. a 12. mar-
ca v  Stupave. „Veľmi ma teší, 
že z  našej členskej základne 
je viac ako polovica mládeže,“ 
uzavrel Vladimír Majerčák. 

 -bel-

Preteky v lukostreľbe

V mestskej športovej hale sa 5. marca uskutoč-
ní druhé kolo regionálnych pretekov v  luko-
streľbe. Prvé kolo, ktoré sa konalo v Spišských 
Vlachoch, majú naši lukostrelci za sebou.

Stupienok chrobáci holý luk: 1. Michal Barčák MŠK Kežmarok, 2. Samuel 
Dzadik LK Svit, 3. Teodor Slovík MŠK Kežmarok.
 Foto: Vladimír Majerčák

Program športových
podujatí - marec

Mestská športová hala V. Janečka 
4. 3.  Žiaci – basketbal - Kežmarok - Svit
5. 3.  Slovenský pohár v lukostreľbe
11. 3.  Ženy – volejbal extraliga – Kežmarok – UKF  
 Nitra
11. 3.  Muži – basketbal – Kežmarok – Trnava
12. 3.  Stolný tenis – MŠK Fortuna Kežmarok
 (zápasy B a C)
12. 3.  Muži – basketbal – Kežmarok
 – Považská Bystrica
18. 3.  Juniorky – volejbal – Kežmarok
 – Liptovský Hrádok
18. 3.  Ženy – volejbal – extraliga – play off
18. 3.  Stolný tenis - MŠK Fortuna (zápas A)
18. 3.  Kadeti – basketbal – play off 
19. 3.  Kadetky – volejbal – Kežmarok – Prešov
19. 3.  Žiaci – basketbal – Kežmarok - Humenné
25. 3.  Medzinárodný turnaj v kickboxe
 (organizátor MŠK Goral Gym)
26. 3.  Stolný tenis – MŠK Fortuna (zápasy B a C)

Hokejbalová extraliga – ihrisko ZŠ Dr. D. Fischera
4. 3.  Kežmarok – Ružinov
5. 3.  Kežmarok – Skalica
18. 3.  Kežmarok – Diakova

Deti plávajú dvakrát do týž-
dňa a raz majú kondičný tré-
ning v telocvični, aby získali vý-
bušnosť, silu, rýchlosť a  ďalšie 
pohybové zručnosti. Okrem už 
dvoch spomínaných je treťou 
trénerkou Janka Mlynarčíková, 
ktorá je spolu s Igorom Vaverčá-
kom skúseným učiteľom teles-
nej výchovy. „Ja učiteľ nie som, 
ale mám absolvovaný trénerský 
kurz,“ konštatoval Karol Gurka 
a dodal, že vekové rozpätie ich 
zverencov je od 5 do 11 rokov. 
Tí sú rozdelení do dvoch  zák-
ladných skupín, a to od 5 do 7 
a od 8 do 11 rokov. Tréningy sa 
konajú v Ľubici, ale raz do týžd-
ňa cestujú tí zdatnejší do Svitu, 
kde je 25-metrový bazén. Na-
berajú tam vytrvalosť a plavec-

ké zručnosti ešte intenzívnejšie.
„Na malých plavcov čakajú 

v  rámci klubu aj súťaže, aby si 
uvedomili, že to nie je iba o kú-
paní, ale aj o  výkone,“ podot-
kol Karol Gurka a  pokračoval: 
„Náš klub zatiaľ nie je členom 
Slovenskej plaveckej federá-
cie. Potrebujeme zastabilizovať 
členskú základňu, čo bude mať 
vypovedaciu schopnosť tak po 
roku a zladiť vnútorné predpisy 
klubu so štandardami federá-
cie. Tam máme ambíciu vstúpiť 
koncom tohto roka. Ak sa nám 
to podarí, potom budeme štar-
tovať aj na pretekoch, ktoré SPF 
organizuje, samozrejme, v rám-
ci našich časových, finančných 
a materiálnych možností.“

 -bel-

Plávajú aj vo Svite

Plavecký oddiel MŠK Kežmarok vznikol minulý 
rok v septembri z iniciatívy učiteľa telesnej vý-
chovy Igora Vaverčáka a Karola Gurku. Dnes má 
vrátane troch trénerov 38 členov.



3/201722

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

šport

Bežalo sa na troch tratiach, 
a  to na 5, 15 a  20 km (tá bola 
skrátená z  pôvodných 30 km). 
Počasie podujatiu neprialo, 
bolo hmlisto a sneh mokrý. Cel-
kovo sa na týchto medzinárod-
ných pretekoch zúčastnilo 646 
pretekárov. Každý, ktorý beh 
absolvoval, dostal v  cieli pek-
nú pamätnú medailu. V  každej 
kategórii bolo finančne ocene-
ných prvých 6 pretekárov. Naši 
niektorí zástupcovia sa síce do 
prvej šestky nedostali, no aj tak 
dosiahli pekné výsledky, ktoré 

si môžete pozrieť na stránke 
www.bieg.nowytarg.pl. 

V rámci vyhlásenia výsledkov 
dostala naša M. Dammerová 
diplom, ako najstarší účastník 
a I. Kučár prevzal od usporiada-
teľov pre partnerské mesto Kež-
marok pamätný diplom.

Účastníci podujatia z  Kež-
marku aj touto cestou ďakujú 
mestu Nowy Targ za zorga-
nizovanie pekných pretekov 
a  za pozornosť voči partner-
skému mestu, G. Bodnárovej 
za sprostredkovanie finančnej 

pomoci, mestu Kežmarok za 
úhradu nákladov na dopravu, I. 
Kučárovi a S. Škárovi za zorgani-

zovanie zájazdu a V. Theiszovi za 
spoľahlivú dopravu autobusom. 

 Stanislav Škára

Peter Kinik dostal výjazd v Du-
baji, ako odmenu za skvelé vý-
sledky na  paraolympiáde, ktorá 
sa konala minulý rok v Riu. „Bol 
som veľmi rád, že sa to podarilo,“ 
konštatoval reprezentačný tréner 
Vladimír Majerčák, ktorý sprevá-
dzal Petra do Dubaja. Prezradil 
nám, že si v  tomto meste pozreli 
najvyššiu budovu na sveta, boli 
v  podmorskom akváriu a  z  nad-
zemného metra obdivovali celý 
Dubaj. „Je to fantastická krajina, 
pripadalo mi to ako raj na zemi,“ 
podotkol Majerčák.

Svetový pohár v  para luko-
streľbe v Dubaji je iba vo svojich 
začiatkoch, konkrétne išlo o jeho 
tretí ročník. Zúčastnilo sa na ňom 
51 strelcov z 15 krajín. Peter Kinik 
obsadil pekné 3. miesto v  kvali-
fikácii i vo finále. „Bol trochu ner-
vózny, ale upokojoval som ho. 
Mal aj na Fína, ale stačila jedna 
chyba a prehral, potom dostal an-
glického reprezentanta, ktorému 

vrátil prehru z Čiech z minulého 
roka. Stačilo to na bronz vo sveto-
vej  rankovej listine, do ktorej po-
treboval získať 3 body. To bol jeho 
cieľ, ktorý sa mu splnil. Doteraz 
ide o jeho najlepšie umiestnenie,“ 
povedal reprezentačný tréner 
a dodal, že Peter súťaží v najťažšej 
kategórii, pretože strieľa s jednou 
rukou a prakticky nemá ani dolné 
končatiny. A  čo na Dubaj hovorí 
bronzový medailista? „Mali sme sa 
dobre, páčilo sa mi tam. Ľudia boli 
príjemní. Teším sa, že do Dubaja 
zavítam aj na budúci rok.“ Zároveň 
zhodnotil svoj výkon: „Mohlo byť 
aj horšie, aj lepšie. U nás vrcholí 
halová sezóna a v Dubaji sa strie-
ľala vonkajšia, ten prechod nie je 
jednoduchý, no aj tak som  čakal 
lepší výsledok. Tento rok ma ešte 
čakajú dve kolá európskeho po-
hára v Taliansku a v Českej repub-
like a majstrovstvá sveta v Čine. 
Hlavne v Pekingu by som chcel 
zabodovať.“ A. Belošičová

Bronz z Dubaja

Lukostrelec Peter Kinik si doniesol bronz z ďa-
lekého Dubaja. Tretie miesto získal na sveto-
vom pohári v kategórii kladkový luk W1.

Peter Kinik pred najvyššou budovou sveta.
 Foto: Archív Vladimíra Majerčáka

Štvrtého februára sa 28 Kežmarčanov (25 
pretekárov a  traja fanúšikovia) zúčastnilo 
v partnerskom poľskom meste Nowy Targ 
na deviatom ročníku Podhalianskeho behu 
na lyžiach Jána Pavla II.

Pohľad na účastníkov behu na lyžiach v Nowom Targu.

Preteky v Poľsku aj s naším zastúpením

Jedinečný obchod s najširším sortimentom 
zmesi korenín  a sypaných čajov

Davídkovo koření
Korenie z Moravy bez soli a glutamanu 

Sypané čaje – BONTHÉ
Nechajte sa pozvať na krásnu a pestrú cestu

čajových vôní a chutí  
Kežmarok Hlavné námestie 36 (v uličke)
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Srdečne ďakujem za úspešnú 
operáciu a ošetrovanie chirurgickému 
oddeleniu Kežmarskej nemocnice, pá-
novi primárovi oddelenia Alexandrovi 
Hrivikovi a hlavne ošetrujúcej lekárke 
Lýdii Wikarskej. Ďakujem za ľudský prí-
stup  a vysokú profesionalitu s ktorou 
sa starali nielen o mňa, ale aj o ďalších 
pacientov.  S vďakou

 Pacient Valent Rusnáčik    

INÉ
• Zabehnutá prevádzka v  Ilave 
hľadá kuchára - pizzéra, plat 
4 eurá v  čistom, ubytovanie 
zdarma. Tel: 0907429659 www.
ilavabowling.sk.

• Lacná autopožičovňa - osob-
né autá a mikrobusy 8+1. Kež-
marok, t. č. 0905 532 680.

• Prijmeme predavačku do kve-
tinárstva.

T. č. 0907 998 353.

PREDAJ
• Predám záhradnú chatku 
v  lokalite Kamenná baňa. 
Je podpivničená, rozmer 
5 x 3,5 m, dvere a okná sú za-
mrežované. Na pozemku je 
studňa a skleník.
T. č. 0919 437 065.

• Predám slnečný priestranný 
1 izbový byt v Kežmarku. Po 
rekonštrukcii, situovaný blízko 
centra mesta.
T. č. 0904 331 279.

Riadková inzercia

Ďakujem

inzercia, spomienky

Ten, kto v srdciach 
žije, sám neostáva. Pre-
klenie priestor a čas, lebo 
dáva. 13. januára uplynu-
li tri roky, čo nás opusti-
la milovaná manželka, 

mamka, svokra, stará mama, sestra, švagriná 
a dobrá priateľka Mgr. Eva Chomová. 

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.  Smútiaca rodina

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič už 
nie je také, aké bolo predtým.
Všade okolo chýba aj po rokoch TVOJ hlas, 
mal si rád ŽIVOT, my TEBA a TY nás.
Skromný a láskavý si bol vo svojom živote 
a veľký vo svojej láske a dobrote.
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
Kto ŤA mal rád ... nemôže ZABUDNÚŤ.

Tak ako voda svojim to-
kom plynie, nádherná 
spomienka na TEBA nik-
dy nepominie.
Dňa 18. 02. 2017 uply-
nulo 20 smutných rokov, 

kedy nás navždy opustil náš najdrahší manžel, 
otec, dedo, brat a švagor Milan Kalafut. 
S úctou a obrovskou láskou spomínajú man-
želka Agnesa, syn Milan s  manželkou, dcéra 
Monika s  manželom a vnuci Adam, Lukáško 
a Tobinko.

Jediné dve srdcia na svete sme mali, čo 
dokázali nás všetkých milovať. Aj keby láskou 
našou zobudiť sme ich chceli, neozvú sa už 
viac. Dňa 29. januára 2017 nás nečakane vo 

veku 78 rokov opusti-
la naša drahá mamka, 
babka a  prababka Ema 
Palutková. 

Dňa 18. februára 
sme si pripomenuli 19. 
výročie úmrtia nášho 
drahého otca a dedka 
Eduarda Palutku.

Kto ste ich poznali, 
venujte im spolu s  nami 
tichú spomienku.

Smútiaca rodina.

Dopísaný bol príbeh jedného života. 
Príbeh, ktorý však nekončí,

Ale pokračuje v  nás stá-
le...
My s láskou spomíname.

Dňa 15. februára 
uplynulo 20 rokov, čo nás 
navždy opustil náš ocko, 

svokor a ópapa Štefan Kiss.
Venujte mu tichú spomienku. 
S  láskou a  úctou spomínajú dcéry s rodi-

nami.

S tichou spomienkou k vášmu hrobu cho-
díme, kvety položíme a pri plamienku sviečky 
za vás sa modlíme. Dňa 9. januára 2017 uply-
nulo desať smutných rokov od úmrtia našej 

drahej mamky, babky 
a  svokry Angely Švedlá-
rovej a  20. apríla 2017 
uplynie 22 rokov od úmr-
tia nášho drahého otca, 
dedka a  svokra Štefana 
Švedlára. 

S láskou a úctou spo-
mínajú dcéra Anna s deťmi 
a  vnúčatami, synovia Jo-
zef, Ján, František, Rudolf 
a Juraj s rodinami.

Dňa 26. januára 2017 
uplynulo 5 rokov od 
úmrtia našej milovanej 
manželky a babky Márie 
Švedlárovej. Prosíme o 
tichú modlitbu a spo-

mienku.  S láskou spomína smútiaca rodina.

Dňa 5. februára 2017 uplynuli 3 roky, čo 
nás navždy opustila naša 
drahá mamka, babka 
a sestra Mária Burkovi-
čová. Len kytičku kvetov 
Ti na hrob môžeme dať. 
S láskou a úctou na teba 

spomínať a pokojný spánok ti priať.  Smútiaca 
rodina.

Aj keď už nie si medzi nami, v našich srd-
ciach žiješ stále s nami. 
Všade okolo chýba aj po roku tvoj hlas. 
Mal si rád život, my teba a ty nás.
Čas plynie ako tichej rieky prúd, 
kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť. 

Spomienky

Koncom januára zavítal do Centra 
sociálnych služieb v Kežmarku Klaun 
Adyno z  Trenčianskej nadácie Fond 
Dr. Klauna so zábavným predstave-
ním Cestou necestou. Jeho „cesta“ ho 
zaviedla priamo medzi prijímateľov 
sociálnych služieb a deti z krízového 
strediska. Bol to pre všetkých zážitok 
plný prekvapení, smiechu, radosti 
a  zábavy. Predstavenie financovala 
Trenčianska nadácia prostredníc-

tvom Fondu Dr. Klauna vďaka finanč-
nej podpore Slovenských elektrární, 
a. s. a  Ministerstva kultúry SR, za čo 
im srdečne ďakujeme. Sme radi, že 
stále existujú ľudia, ktorí sú ochotní 
rozdávať radosť a dobrú náladu a po-
máhať tak tým, ktorí to potrebujú pre 
lepšie zvládanie svojich životných 
osudov.  –ptá-

Klaun
v centre

Dňa 17. marca 2017 
uplynie smutný rok, kedy 
nás navždy opustil náš 
drahý  manžel, otec a ded-
ko Ladislav Brutovský. 

S láskou na neho spo-
mína a za tichú spomienku ostatným ďakuje 
celá rodina.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú oka-
mihy, na ktoré tisíckrát spomíname.

Dňa 19. marca uplynie 29 rokov čo nás 
opustil náš milovaní brat a  švagor Jozef 
Vnenčák.

Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venuj-
te mu s nami tichú spomienku.

 S láskou spomínajú sestry s rodinami.

Prvého marca uplynie 5 rokov čo nás na-
vždy opustil náš milovaný synček Tomáško 
Krett. 

Už len kyticu kvetov ti môžeme dať 
a na teba spomínať. Plamienok sviečky horí 
a našu bolesť nezahojí, veľmi sme ťa milovali 
a v našich srdciach zachovali.

Tí, ktorí ste ho mali radi, venujte mu ti-
chú spomienku.

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

Tak rád by sa s nami 
smial, no život mu to ne-
doprial. 8. marca uplynie 
rok, čo prehral svoj boj 

s chorobou náš drahý Stanislav Fiolek. 
S láskou spomínajú manželka a deti.

Už nepočuť v dome ockov a dedkov hlas, 
už viac nepríde medzi nás.
Ako nám ťažko je bez Teba žiť,
keď nás už nemá kto pohladiť a potešiť.

Dňa 27. marca uply-
nie smutných 8 rokov  od 
chvíle, keď nás navždy 
opustil  manžel, otec 
a  dedko Ing. František 

DOLANSKÝ.
       S láskou spomínajú manželka, synovia 

a dcéra s rodinou.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte 

mu  spolu s nami tichú spomienku

23
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Kedy ste sa začali
venovať vzpieraniu? 
Vzpieraniu som sa začala 

venovať pred 4 rokmi, keď sme 
zakladali našu Crew. Najprv 
to bolo len nejaké prenášanie 
a dvíhanie olympijskej osy. Krá-
sy tohto športu, resp. dve vzpie-
račské disciplíny trh a  nadhod, 
mi priblížil môj priateľ a  tréner 
Dávid Mikša. Neskôr som absol-
vovala viac školení a sústredení 
v  malej vzpieračskej dedinke 
Bobrov, kde pôsobia ako tré-
neri naši kamaráti Ján Bomba 
(bývalý juniorský reprezentant 
SR) a Ondrej Kružel (olympionik 
z  Ria de Janeira) vo vzpierač-
skom oddieli Olympia Bobrov. 
Práve vďaka týmto trom ľuďom 
som si zamilovala tento šport.

Prečo práve vzpieranie?
Nie je to práve ženský 
šport...
Ľudia majú skreslenú pred-

stavu o  vzpieraní. Väčšinou vi-

dia veľké ťažké ženy, ale vzpie-
ranie má svoje hmotnostné 
kategórie, to znamená, že je to 
šport pre kohokoľvek. Ďalším 
faktorom je, že vzpieranie je 
komplexný šport, kde pri vy-
konávaní využívate každú časť 
svojho tela. Nepracuje sa v  izo-
lovaných polohách, ale dvíhajú 
sa voľné hmotnosti, čo zlepšuje 
komplexný pohybový rozvoj 
športovca. Jeden z  najlepších 
pocitov, ktoré pri cvičení preží-
vam, je dostať ťažkú hmotnosť 
pri zachovaní techniky nad hla-
vu. Je to nikdy nekončiaci pro-
ces zlepšovania sa, lebo rozho-
duje každý detail, či výkon bude 
úspešný alebo neúspešný. 

Aké úspechy ste dosiahli
na tomto poli? Venovali
ste sa predtým aj inému
športu?
V  decembri minulého roku 

som sa zúčastnila súťaže Štít 
Bobrova, kde som pretekala za 

oddiel Olympia Bobrov. Ako 
oddiel sme sa umiestnili na 1. 
priečke a v  individuálnom hod-
notení som skončila štvrtá. V júli 
2016 som absolvovala školenie 
trénerov vzpierania 1. stupňa so 
získaným certifikátom. A  v  júni 
minulého roku som prešla ško-
lením kondičných trénerov 1. 
kvalifikačného stupňa taktiež 
s  certifikátom. Od malička som 
inklinovala k  športu, ale nikdy 
som sa nevenovala jednej kon-
krétnej disciplíne. Či už sa hral 
volejbal, basketbal, alebo sa išlo 
behať, bicyklovať, bola som tam. 
V roku 2013 som sa začala aktív-
ne venovať crossfitu. Je to silo-
vo-vytrvalostný šport, v ktorom 
sa využívajú disciplíny vzpiera-
nie, gymnastika a kondičné cvi-
čenia. Je to šport, ktorý je kom-
plexný a má veľmi široký záber, 
a  to je to, čo ma na tom baví. 
Stále sa je čo učiť a zlepšovať. 

Chystáte sa na nejakú
súťaž? 
Chystám sa súťažiť v  Dám-

skej vzpieračskej lige, ktorá 
bude mať tri kolá. Prvé kolo sa 
konalo 25. februára v Bratislave, 
kde nastúpili Kežmarčanky za 
oddiel Olympia Bobrov ja, Lenka 
Bóryová a Emma Kaňová.

Čo je vašim športovým
snom? 
Mojim športovým snom je 

stále sa zlepšovať v tom, čo ma 
baví ako atlétka, aj ako trénerka. 
Učiť sa nové veci a  odovzdávať 
ľuďom posolstvo našej Crew - 
motivovať čo najviac ľudí k zdra-
vému životnému štýlu. V  nepo-
slednom rade je mojim snom 
mať pevné zdravie a  neustále 
napredovať a prekonávať svoje 
osobné limity. -bel-

 Foto: archív 
 Janky Bartošovej

Objavila som krásy
vzpierania

Má 24 rokov, študuje na Katolíckej univerzite v 
Ružomberku, odbor sociálna práca a venuje sa 
vzpieraniu. Okrem toho pôsobí v  občianskom 
združení Reds Crew Trainings Kežmarok ako tré-
nerka všeobecnej pohybovej prípravy pre mládež 
a trénerka vzpierania pre všetky vekové kategórie. 
O kom hovoríme? O Janke Bartošovej, ktorú vám 
lepšie predstavíme v nasledujúcom rozhovore.

Janka Bartošová

Bedminton je veľmi populárny 
u  všetkých vekových skupín. V  na-
šom regióne fungujú tri kluby, ktoré 
hrávajú 3. SZBe, jedno družstvo sa 
prihlásilo do druhej najvyššej ligy. 
„V našej športovej hale sú ideálne 
podmienky na bedminton, preto 
sme sa rozhodli zorganizovať sú-

ťaž, ktorú sme nazvali Podtatranská 
bedmintonová liga mužov a  žien. 
Ide o celoročnú súťaž s letnou pre-
stávkou. Muži u  nás hrávajú každý 
pondelok a  ženy si merajú sily raz 
do mesiaca. Systém zápasov u mu-
žov je dvojkolový a prvých 16 z nich 
si zahrá o titul. U žien je 8 turnajov 

do roka a z neho vzíde víťazka,“ po-
vedal za organizačný výbor Podtat-
ranskej bedmintonovej ligy Marián 
Pirhala. Z  hráčov tvoria 30 percent 
Kežmarčania, ostatní sú z okresov 
Spišská Nová Ves, Poprad, Stará 
Ľubovňa a Levoča. „Ligu evidujú aj 
na Slovenskom zväze bedmintonu. 

Naša súťaž je amatérska a je urče-
ná tým, ktorí chcú zvyšovať svoj 
potenciál a hernú kvalitu,“ vysvetlil 
Pirhala.

Základná časť ligy sa  skončí 
v máji. V lete bude prestávka tri me-
siace a nadstavbová časť odštartuje 
v  septembri. V  decembri príde na 
rad uzatvorenie a  vyhodnotenie 
súťaže mužov a žien. Ako nám pre-
zradil Marián Pirhala, koncom roka 
by sa malo v Kežmarku konať finále 
extraligy v bedmintone. -bel-

Podtatranská bedmintonová liga

V  Kežmarku sa v  januári začala hrať Podtatranská bedmintonová 
liga. Súťaží v nej tridsať mužov a desať žien.
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Prišiel pán k holi ovi a želal si nejaký zaujímavý    
a o arujúci ú es:
- Ako sa tak na vás pozerám, odporu il by som 
vám ú es Ferdo Mravec! - hovorí holi .
- A o je to za ú es? - pýta sa zákazník.
Holi  za ne ochotne vysvet ova :
- No,... vidím, že máte tri vlasy,...                            
tak vám jeden...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

relax

Baran (21. 3. – 20. 4.) – Nepodlie-
hajte depresii a pozitívne sa nalaďte. 
Do akéhokoľvek projektu sa v  tomto 
mesiaci pustíte, dopadne na jednotku. 

Začnite pracovať hneď, budete sa cítiť 
omnoho lepšie.

Býk (21. 4. – 21. 5.) – Pre svoju vnútornú energiu 
a rozumový potenciál budete potrebovať nájsť vhodné 
uplatnenie. Môžete začať obdobie smerujúce k veľkému 
úspechu, vyžaduje to však zdravú mieru sebadôvery 
a zhodnotenie prijateľného rizika.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) – Domáce povinnosti zvlád-
nete príkladne, budete vďaka priazni hviezd odolní a 
vytrvalí. Nič neodložíte, naopak pridáte k dokončeným 
záväzkom ešte niečo naviac vďaka vašej usilovnosti. Ak 
máte naplánovanú cestu, určite sa nevrátite so zamrače-
nou tvárou a prázdnymi rukami.

Rak (22. 6. – 22. 7.) – Zotrváte v nadhľade nad ma-
teriálnym a pracovným svetom, čo je dobre. Pokúste sa 
v nečinnom pokoji nahromadiť čo najviac telesnej i du-
ševnej energie. Pospite si, nanajvýš vezmite do rúk obľú-
benú knihu alebo objímte milovanú osobu.

Lev (23. 7. – 22. 8.) – Zaznamenáte znateľné životné 
zlepšenie. Marec sa premení na mesiac odhodlanosti. 
Vyjasní sa myseľ a usmerní úsudok, takže koniec nedot-
klivosti, ochlaďte si hlavu a neleňošte. Zmeškané záleži-
tosti doriešite i v súkromí. 

Panna (23. 8. – 22. 9.) – Tento mesiac by sa mal niesť 
v duchu vnútornej vyrovnanosti. Predchádzajúce nega-
tívne pocity by sa mali postupne skončiť a zmeniť sa na 
energiu a sebadôveru. Všetky činnosti, ktoré budete vy-
víjať, by mali dopadnúť úspešne, a to na poli osobnom 
i pracovnom.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) – Vaše okolie vám bude priaz-
nivo naklonené, tak neváhajte s prezentáciou svojich 
myšlienok. Takisto sa môžete dočkať nečakaných, zato 
však príjemných návštev. Bez váhania sa pustite do no-
vých tvorivých aktivít, obzvlášť ak sa týkajú prostredia, 
v ktorom žijete. 

Škorpión ( 24. 10. – 22. 11.) –  Venujte sa svojim ob-
ľúbeným činnostiam. Budete plný energie a optimizmu. 
Ak budete potrebovať pomoc svojho okolia, ľudia budú 
s vami radi spolupracovať. Je vhodná doba na rozvoj 
podnikania. Znesiete viac námahy, ako obvykle.

Strelec (23.11. – 21. 12.) – Len ťažko si budete na-
chádzať činnosti spoločné s ostatnými. Venujte sa preto 
niečomu, čo vás baví a k čomu nepotrebujete cudziu 
spoločnosť. Aj samota býva veľmi zaujímavá a užitočná, 
ak ju dokážete správne využiť.

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.) – Sústreďte sa na svoje 
presvedčovacie schopnosti, môžete tak dosiahnuť to, čo 
sa vám dlhšiu dobu nedarilo alebo ste odkladali. Pozor 
však na prílišnú tvrdohlavosť a egocentrizmus, ktorý by 
mohol ostatných odradiť. 

Vodnár (21. 1. – 20. 2.) – S rodinou a priateľmi si 
vychutnávajte príjemné chvíle. Slobodní sa taktiež ne-
musia obávať o príjemnú spoločnosť. Prichádza mesiac, 
kedy odídu do úzadia vaše komplexy, porastie vaše ego 
a vy nebudete mať pocit, že ostatní sú krajší, múdrejší 
a lepší. 

Ryby (21. 2. – 20. 3.) - Rozum a cit budete mať každý 
na opačnej strane. Zaujatie subjektívneho pohľadu je 
veľmi pravdepodobné. Aj keď máte možno pravdu, ten-
to mesiac viac, ako inokedy platí: dvakrát meraj a raz rež.

Policajt  zastavuje  vodi-
ča  a  hovorí mu:  Pán  vo-

dič, už siedmykrát vás zastavujem a ho-
vorím vám, že strácate náklad. - A ja vám 
už po siedmykrát hovorím, že je námra-
za a ja posýpam cestu.

Pýta sa syn matky:
- Mama, vieš, koľko zubnej pasty je v jed-
nej tube? - Nemám ani tušenia Janíčko.
- Ale ja to viem! Od televízora až ku gau-
ču!

Malý Miško radostne volá: Mamička ja 
som sa už naučil písať! - Áno, drobec? To 

je výborné! Poteší sa mamička. - A čo si 
napísal? - Čo ja viem, čítať ešte neviem.

Manžel  sa  vracal  z krčmy  a  prásk,  po-
šmykol  a  spadol na  manželkinu  čín-
sku  vázu  v  predsieni.  Siahne  si  na  za-
dok  -  samá  krv. Vyzlečie  si  nohavice,  
postaví sapred  zrkadlo,  náplasťa-
mi  si  ošetrí  všetky  rany  a  ide spať. 
Ráno ho manželka budí a hovorí:
Že  si prišiel  v noci  opitý,  to  viem.  Že  si 
mi rozbil  vázu  v  predsie-
ni,  to  tiež  viem.  Ale  jedno  nepo-
chopím, prečo si celé zrkadlo polepil ná-
plasťou?

Zasmejme sa

Krížovky s úsmevom
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najmodernejší prístroj posúva diagnostiku magnetickou 
rezonanciu o významný krok vpred. 

	Po  30 rokoch zažilo Slovensko najchladnejší ja-
nuár, ktorý priniesol silné mrazy, pričom na niektorých 
miestach klesla teplota vzduchu aj pod -30 °C. Slovenský 
hydrometeorologický ústav zaradil január 2017 do prvej 
desiatky najchladnejších januárov od roku 1931.

	Spoločnosť  ochrany spotrebiteľov Poprad vlani 
riešila v rámci poradenského spotrebiteľského centra pre 
Prešovský a Košický kraj viac ako 350 podnetov. V prospech 
spotrebiteľov sa im podarilo vymôcť v rôznej podobe viac 
ako 34 tisíc eur. Najčastejšie riešili podnety týkajúce sa 
predaja na prezentačných akciách, podomového predaja 
a predaja cez internet, problémy so spotrebiteľskými úver-
mi a reklamácie nekvalitnej obuvi.

	Mapa kriminality sa v  roku 2016  podstatnejšie 
nezmenila. Najviac trestných činov bolo zaznamenaných 
opäť v bratislavskom a košickom regióne a okresoch Trna-
va a Prešov. 

	Vo štvrtok 30. marca sa o 19.00 h v ZUŠ A. Cíge-
ra uskutoční 67. cestovateľský večer – Premietanie s JAD-
ROm. Témou bude málo známe Gruzínsko, ktoré zo se-
dadla bicykla spoznával Roland Lipták. Nenechajte si ujsť 
večer plný dobrodružstva a skvelej nálady.

	Tento mesiac nás čaká zmena zimného času na 
letný. Hodinky si presunieme z 2.00 na 3.00 h 26. marca.

	Deň učiteľov si pripomenieme 28. marca. Zaujal 
nás ešte jeden dátum, okrem toho, že 9. marec je Sveto-
vým dňom obličiek je zároveň aj Dňom paniky. Pätnásteho 
marca si zase pripomenieme Svetový deň spotrebiteľských 
práv.

	Nadácia Orange vyhlasuje už 8. ročník ocenení pre 
tých, ktorých nezištná práca prispieva k zmene Slovenska 
na lepšie miesto pre život. Do 23. marca majú mimovládne 
organizácie možnosť zapojiť sa do nominačného procesu 
Ceny Nadácie Orange. Prestížne ocenenie odborná komi-
sia udelí v oblastiach sociálna inklúzia, komunitný rozvoj 
a vzdelávanie.

	V hoteli Hviezdoslav sa 21. marca uskutoční 3. roč-
ník Goũt de France – Chuť Francúzska. Večer francúzskej 
gastronómie, vína a hudby sa začne o 18.00 h.

Tridsať členov Denného centra sa stretlo v  pondelok, 20. februára, 
aby spoločne oslávili fašiangy. Pri zvukoch harmoniky a dobrých do-
mácich šiškách sa výborne zabavili. A aj tombola spestrila popolud-
nie našich seniorov. E. Sedláčiková

V skratke
Pri mestskom úrade pracujú 

komisie ako poradné orgány. 
Zúčastnili sme sa zasadania 
komisie zamestnanosti a pod-
nikateľskej činnosti, aby sme sa 
pozreli, čím sa zaoberajú. Na za-
sadnutí bol rôznorodý program, 
vyčnievali však otázky bezplat-
ného parkovania počas vianoč-
ných sviatkov a  dobudovanie 
databázy podnikateľov v meste.

Na oficiálnej stránke už da-

tabáza existuje, ale nie každý 
podnikateľ sa do nej zapísal. 
Určite je to na ich vlastnú ško-
du, veď občan, ktorý potrebuje 
napr. kúpiť sedaciu súpravu či 
nájsť maliara nevie, na koho sa 
obrátiť. Komisia preto vyzýva 
podnikateľov, aby sa prihlásili 
na http://www.firmy-kezma-
rok.sk/. Po zadaní mála údajov 
to zvládne každý sám.
 -sedl-

Databáza podnikateľov
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