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UŽÍVAJTE SI
4 ROKY POHODY
LEN ZA 99 €

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Rapid: 4,4 – 5,8 l/100 km, 114 – 134 g/km. Ilustračné foto.

Zažite najväčšiu pohodu za volantom a servis bez starostí v najbezpečnejšom
aute vo svojej triede. Jazdite modelmi ŠKODA Rapid Spaceback so servisom na
4 roky len za 99 € a s financovaním na jednotku. Nadčasový dizajn, 5 hviezdičiek
v testoch bezpečnosti NCAP a zábava na cestách na vás čaká u vášho predajcu
ŠKODA. Vy jazdíte a my sa staráme.
www.skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
AUTONOVA, s.r.o.
www.autonova.sk
Priemyselný areál
Tel.: 052/4513 109
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Východ 3406
skoda.predaj@autonova.sk
058 01 Poprad

spravodajstvo

Porozumenie a spolupráca
Najdôležitejšou udalosťou uplynulého
mesiaca boli parlamentné voľby. Ich výsledky
ovplyvnia životy nás všetkých. V našom meste
sme zaznamenali volebnú účasť 57,89 %, čo
je 13 048 zapísaných voličov a počet platných
hlasov bol 7 459. Voliči v meste najviac volili
stranu Smer – SD, ktorej odovzdalo svoj hlas
1 954 voličov a dosiahla 26,2 %. Druhá skončila OĽaNO – Nova s 967 hlasmi a 12,96 percentami. ĽS Naše Slovensko na treťom mieste má
960 hlasov a 12,87 %, SaS s 842 hlasmi a 11,29
percentami skončila na štvrtom mieste, KDH
získala 620 hlasov a 8,31 %, SNS 541 hlasov
a 7,25 %, Sme rodina 515 hlasov a 6,9 % a Sieť
495 hlasov a 6,64 %, Most-Híd získalo 271 hlasov a 3,63%.
Opýtali sme sa, ako hodnotí voľby 2016
primátor mesta J. Ferenčák.
„Voľby v rámci mesta Kežmarok prebehli
korektne, nemali sme nahlásené žiadne prob-

lémy. Otvorili sa všetky miestnosti tak, ako
mali, nevyskytli sa žiadne narušenia. Celkovo
priebeh volieb v meste Kežmarok hodnotím
ako úspešný. Sčítanie hlasov prebehlo korektne, boli sme hodnotení vo veľmi dobrom
čase. Kežmarok, bol medzi prvými, rovnako
ako okres, kto výsledky zaslal načas.
Ako primátor mesta chcem zablahoželať všetkým stranám, ktoré boli vo voľbách
úspešné. Ako sa zdá, budú musieť spraviť veľa
kompromisov a budú to veľké kompromisy
zo všetkých strán, aby nová vláda, ktorá vzíde,
priniesla rozvoj Slovensku aj nám ako samosprávam. Tým, že pracujeme nielen v rámci
mesta Kežmarok ale aj v rámci Slovenska
a aj Európy, pretože tu máme rôzne festivaly, budeme hľadať vzájomné porozumenie a
spoluprácu. My v regiónoch máme na pamäti
hlavne svoje mestá, ich prosperitu a rozvoj."

Autor a foto: -sedl-

Ilustračná fotografia.

Prvá návšteva
V stredu 16. marca navštívil naše mesto britský veľvyslanec
Andrew Garth. S primátorom mesta Jánom Ferenčákom prerokovali tri hlavné oblasti spolupráce, a to zlepšenie ekonomickej situácie v regióne, rozvoj turizmu a kooperáciu v školstve.
Podľa slov veľvyslanca, jeho povinnosťou
je zaujímať sa o krajinu, v ktorej pôsobí a uvedomuje si, že za ďalšie tri roky, ktoré ho ešte na
poste veľvyslanca čakajú, môže urobiť mnoho aj mimo Bratislavy. Konkrétne chce viac
spropagovať východné regióny Slovenska a
priviesť sem britských investorov. „S pánom
veľvyslancom sme rozoberali, ako rozvíjať
zamestnanosť v samosprávach aj investičné
možnosti. Rozprávali sme aj o študentskom
meste, ktoré chceme kreovať v Kežmarku a o
spolupráci možno s nejakou školou vo Veľkej

Británii, ich učitelia môžu chodiť sem." uviedol
primátor mesta J. Ferenčák.
V Británii masívne stúpol záujem o Slovensko ako turistickú destináciu, a to takmer
o 42 %. Práve preto, ako hovorí Andrew
Garth, musíme túto krajinu viac zviditeľniť,
aby prilákala nielen britských biznismenov,
ale aj turistov.
Určite to nebola posledná návšteva britského veľvyslanca v Kežmarku. Najbližšie sa
chystá prísť za menej oficiálnych podmienok.

A. Brčiaková
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Apríl - mesiac lesov
Všetci vieme, že
apríl je venovaný
prírode, je to mesiac lesov. Význam
tohto mesiaca nie
je len v tom, že sa
prebúdza okolitá
príroda a život v nej, ale v tomto mesiaci my lesníci začíname s prácami
na obnove lesa, v zakladaní nových
mladých lesných porastov. Les má
veľký význam pre životné prostredie a kvalitu života na Zemi. Zvlášť
v dnešnej dobe globálneho otepľovania je potrebné apelovať na širokú
verejnosť k ochrane našich prírodných
zdrojov, šetrnému prístupu k životnému prostrediu, les z toho nevynímajúc. Hektickosť každodenného života
prináša so sebou množstvo stresu
a vnútorného nepokoja. Práve príroda
je pre mnohých z nás cestou duševného odpočinku a prináša nám relax.
Mladí, či starí, deti, či starci, všetci by
sme ju mali zveľaďovať a chrániť.
Vedeli ste, že aj les má svoju modlitbu? Spomeňme si pri prechádzke
po kežmarských lesoch na týchto pár
slov a možno už čoskoro sa započúvame do spevu škovránka, ktorý bude
hlásiť príchod jari.
Modlitba lesa
Človeče, som teplo Tvojho príbytku
za studených zimných nocí,
som priateľský tieň, keď páli letné slnko,
som krov Tvojho domu, doska Tvojho
stola,
som lôžko, na ktorom spíš,
a drevo, z ktorého staviaš lode,
som násadou Tvojej motyky,
som drevo Tvojej kolísky i rakvy,
som kvet dobroty a krásy.
Počúvaj moju prosbu: NENIČ MA!




Ing. Miroslav Petras
riaditeľ odštepného závodu
VLM SR, š.p.
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Kežmarok opäť prvý na Slovensku
V pondelok 29. februára navštívil naše mesto predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini. Pilotný projekt digitalizácie
verejnej správy, optickej siete a aplikácie jednotnej ekonomiky v Kežmarku zobral pod svoju záštitu a teda nemohol
chýbať pri jeho spustení. Od 1. marca, ako prvé mesto na
Slovensku máme takmer všetky mestské organizácie navzájom poprepájané.
„Kežmarok je jedným z najmodernejších
miest Slovenska. Neviem, či je také mesto,
ktoré by malo všetky svoje organizácie napojené na širokopásmový internet optickej siete,
a mesto, ktoré všetky svoje organizácie zapojilo do jednotného ekonomického systému. To
približuje Kežmarok mestu 21. storočia,“ povedal predseda Národnej rady Peter Pellegrini.
Informačný systém samosprávy nám dodala firma Cora geo. Obsahuje moduly napr.
na fakturáciu, pre banky, účtovníctvo napojené na hlavný server, ktorý je na mestskom
úrade. Doteraz v tomto systéme pracovala
len radnica a ostatné mestské a príspevkové
organizácie využívali systémy a programy od
rôznych dodávateľov. „To spôsobovalo veľké
problémy pri každodennej práci,“ povedal
primátor mesta J. Ferenčák. „Na konci kvartálu
sa účtovníctvo muselo upravovať. Jednotná

metodika zaručuje, že hlavný účtovník bude
metodiku riadiť. Dôležitá je aj zastupiteľnosť.
Keď ochorela účtovníčka, čakalo sa, kým sa
vráti. Teraz si vieme vypomôcť účtovníčkou
z inej organizácie.“

Len z vlastných zdrojov

Mesto sa teda rozhodlo investovať vlastné finančné prostriedky, aby sa dennodenná práca mnohých ľudí stala efektívnejšou
a promptnejšou. „Kežmarok to bude stáť asi
200-tisíc eur, hovorím však o štvorročnom
období. Počiatočné investíce boli zhruba vo
výške 60-tisíc eur," vysvetlil J. Ferenčák.
Kežmarok je zriaďovateľom 18 organizácií
a v priamej alebo nepriamej pôsobnosti má
850 zamestnancov. To je obrovská zodpovednosť. Ďalej sú tu školy, ktoré majú okolo 150
počítačov.

Digitalizácia a občan

Aby sme nehovorili len o digitalizácii mesta, spustíme aj systém IOM, v rámci ktorého
mesto poskytne on-line všetky doklady, ako
výpis z registra trestov, výpis z katastra,... Tieto služby budeme ďalej rozširovať a to je prvá
etapa digitalizácie mesta,“ povedal primátor.
Máme veľmi rýchle pripojenie s neobmedzením množstvom dát. Ak idú počítače na niektorej škole, tak idú on-line, v sekunde majú
načítaný obsah, ktorý môžu využívať. Sťahujeme filmy pre kino, sťahujeme knihy do čitárne. Občania prídu do čitárne a využívajú tieto
knihy.
„Potrebujeme vedieť, na čom sme, buď
sme v pluse alebo v mínuse, buď hospodárime dobre alebo zle. Tieto zdroje teraz môžeme kontrolovať neustále a systém nám dáva
stále výstupy. Ak napríklad vidíme, že organizácia nám speje do mínusu, či robí schodok,
viem ako štatutár zakročiť, aby sme jej pomohli znovu sa dostať do plusu,“ doplnil kežmarský primátor. „Tieto informácie sú on-line
a dokážeme sa k nim dostať z akéhokoľvek
miesta na svete v akomkoľvek čase. Výhodou
je to aj pre účtovníka. Keď nestihne prácu,
zoberie si ju domov bez toho, že by bol obmedzovaný. Bezpečnosť celého systému plne
garantujeme.“

Emília Sedláčiková

Symbolickým prestrihnutím pásky sa odštartovalo používanie digitalizácie organizácií mesta.
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Rekonštrukcia letného kúpaliska
v stavebnom konaní
Kežmarské kúpalisko je už od roku 2003 zatvorené. Podľa
vyjadrenia vtedajšieho správcu kúpaliska, riaditeľa Správy
telovýchovných zariadení mesta Kežmarok Vladimíra Jančeka sa zatvorilo z dôvodu nevyhovujúcich bezpečnostných
a ekonomických dôvodov.
Primátor mesta Ján Ferenčák má predstavu oživenia kúpaliska a spustenie prevádzky
možno už aj tento rok. „Chceme vybudovať nízkorozpočtové kúpalisko pre všetkých obyvateľov mesta s nízkym vstupným so zameraním na
študentov, mladé rodiny a na seniorov. Rátame
s celodenným vstupným okolo troch eur pre Kežmarčanov. Chceme, aby bolo pekné, ale nejdeme do honosných investícií,“ povedal primátor
Kežmarku. Predstava, že by sme už tento rok
v Kežmarku mali otvorené kúpalisko je určite
pre mnohých potešujúca. Kedy sa brána kúpaliska po takmer 13-ročnej prestávke otvorí,
závisí od viacerých ukazovateľov. Podľa slov
vedúcej oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku Evy
Kelbelovej sa obnova bude realizovať, s ohľadom na finančné možnosti a rozsah prác, vo
viacerých etapách so začatím v tomto roku
v čo najkratšom možnom termíne. Práce budú
realizované dodávateľsky, ale aj svojpomocne
vlastnými kapacitami. Momentálne prebieha
stavebné konanie pre vydanie stavebného
povolenia na realizáciu stavby.
Spomienky na horúce dni trávené na mestskom kúpalisku počas prázdnin v Kežmarčanoch stále pretrvávajú. „Trávili sme tam celé
prázdniny... Chodili sme sa kúpať aj po záverečnej, preskočili sme plot... Robil som tu plavčíka...

Chodila som tam s deťmi veľmi často...“ S takými
a podobnými vyjadreniami sme sa stretávali
pri spomienkach na kúpalisko. Predchádzajúce vedenie mesta neobnovilo prevádzku. Kúpalisko chátra a Kežmarčania musia cestovať
za „vodou“ do okolitých miest.
Na pripomenutie, kúpalisko bolo postavené na mieste bývalého futbalového ihriska
„ISKRA“. Pod vedením Tatraľanu sa Kežmarčania dohodli na združenej investícií na výstavbu kúpaliska, do ktorej finančne prispeli
väčšie podniky. V roku 1966 získali stavebné
povolenie a postupne sa začalo s výstavbou.
Povolenie na prevádzkovanie získali v roku
1971. Desiatky rokov kúpalisko slúžilo občanom mesta. Kúpalisko asi z polovice dokázalo
financovať prevádzkové náklady zo svojich tržieb, z polovice bolo dotované mestom. Ceny
vstupného sa pohybovali v počiatkoch medzi
5-timi až 15-timi korunami. „Posledné vstupné
bolo medzi 20-timi až 40-timi korunami, návštevnosť bola niekedy aj 700 ľudí,“ povedal Viktor Gally počas nášho rozhovoru. „Bolo to symbolické celodenné vstupné. Presvedčil som však
mestský úrad, že kúpalisko sme postavili pre
nás, Kežmarčanov, a preto s nízkou cenou vedenie súhlasilo,“ dodal. Prevádzka kúpaliska bola
spravidla od začiatku júla do konca augusta.

Autor a foto: ZS

Niekoľko desiatok rokov kúpalisko slúžilo občanom mesta, dnes chátra.
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Radnica v Kežmarku spustila ďalší
komunikačný kanál. Tunajšia samospráva informuje o aktuálnom dianí prostredníctvom sociálnej siete Facebook.
Stránka dostala názov „Mesto Kežmarok – oficiálna stránka“. Kežmarčanom a
návštevníkom mesta je prístupná od polovice novembra minulého roka. Mesto
bude publikovať správy o projektových
zámeroch, o dianí na radnici, o významných kultúrnych a spoločenských udalostiach a o ďalšom dianí v meste.

Z

redakčnej kuchyne

Ubehol mesiac a my sa znovu prihovárame k vám, našim čitateľom.
Ten mesiac bol plný práce a úsilia, aby
sme vás informovali o všetkom, čo sa
v meste deje, a aby sme sa venovali každej skupine občanov mesta.
V tomto čísle novín sa teda dozviete
niečo o živote seniorov, aký je pohľad
stredoškolákov na život, prinášame
materiál z histórie mesta, krátke správy o dianí na radnici a pod.
Snažili sme sa, keď to len trochu
bolo možné, osobne byť na rôznych
podujatiach a akciách, aby ste získali
informácie „priamo z miesta činu“.
Je tu však ešte veľká skupina obyvateľstva, ktorému chceme venovať
priestor. Áno, ste to práve vy – ženy.
Chceme pre vás zaviesť rubriku o varení. Určite to nie je nič nové, recepty a kuchárov nájdete dnes všade.
My máme záujem o recepty priamo
z mesta, ktoré je mnohonárodnostné. Ak sa navzájom o ne nepodelíme,
možno celkom zaniknú v prúde času.
Preto vás prosíme, aby ste nám do
15. apríla zaslali recepty na tému Varenie v jednom hrnci. V dnešnej uponáhľanej dobe práve takéto jedlá najradšej pripravujeme. A prosíme vás,
aby recept bol aj s popisom, čomu sa
máme vyhnúť, na čo dať pozor. Načrite teda do rodinných receptov, aby sa
zachovali aj naďalej.

Ďakujeme.
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Lekárske dni s rekordnou účasťou
Záštitu nad devätnástym ročníkom odbornej konferencie
Kežmarské lekárske dni Dr. Vojtecha Alexandra prijal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra
v Kežmarku, n. o. v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou (SLK) a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asis-

V úvode konferencie bol jej účastníkom
obrazom aj slovom priblížený život a dielo
slávneho kežmarského rodáka, ktorý prezentovala predsedníčka organizačného

Účastníci XIX. Kežmarských lekárskych dní Dr. Vojtecha Alexandra pozorne sledovali všetky
prednášky.
tentiek (SKSaPA) organizovala v dňoch
11. - 12. marca 2016 v hoteli Academia
v Starej Lesnej celoslovenskú odbornú
konferenciu XIX. Kežmarské lekárske dni
Dr. Vojtecha Alexandra s medzinárodnou
účasťou.

výboru Mgr. Janka Bartková. Tohtoročné
podujatie sa nieslo v znamení spomienky
na sté výročie úmrtia Dr. Vojtecha Alexandra. Počas devätnástich ročníkov odznelo
viac ako 650 odborných prednášok, z toho
63 zahraničných z 5 krajín (Česká republi-

ka, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko a Švajčiarsko). Prednášajúci boli z 36 miest Slovenska a zo 7 miest Českej republiky, najviac
z Prahy z Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) v zastúpení riaditeľom transplantačného centra, kežmarským rodákom MUDr. Štefanom Vitkom.
Dvojdňový odborný program bol rozdelený na sekciu lekárov a sekciu sestier.
V sekcii lekárov odznelo 26 odborných
prednášok za účasti 107 zaregistrovaných lekárov. V sekcii sestier odznelo 23
odborných prednášok a zúčastnilo sa
jej 262 sestier. V sobotňajšom programe
bola spoločná sekcia lekárov a sestier, kde
odznelo 12 odborných prednášok. V rámci odborného programu prebiehal workshop na tému Základná kardiopulmonálna resuscitácia v praxi, vedený lektorom
Bc. Tomášom Dovjakom.
V rámci spoločenského večera prebiehal koncert Pavla Hammela, ktorý bol
pre účastníkov príjemným spestrením po
celodennom odbornom programe konferencie.
Bohatý odborný program bol v sobotu ukončený organizátormi podujatia
s prísľubom, že v tejto tradícii budú aj naďalej pokračovať.
Na konferencii bolo spolu registrovaných 369 účastníkov z rôznych zdravotníckych zariadení v rámci Slovenska, Českej
republiky a Chorvátska. Konferenciu podporilo 20 partnerských farmaceutických
firiem a 10 obchodných partnerov.


Mgr. Janka Bartková
 predsedníčka organizačného výboru

Foto: Richard Gerenyi

Svadobné inšpirácie pod jednou
strechou
Láska je krásny cit, má rôzne podoby
a môže prísť v akomkoľvek veku. Mnohí sa
rozhodnú svoju vzájomnú náklonnosť a prejavené city spečatiť svadbou. V partnerskom
živote sa stretávame s množstvom situácií,
kedy je potrebné vytvárať kompromisy a organizovanie svadobného obradu patrí určite
medzi prvé manželské skúšky. Hoci na Slovensku postupne vznikajú cateringové firmy, ktoré dokážu pripraviť svadobný deň do
najmenších detailov, ešte stále si v prevažnej
miere Slováci pripravujú svadbu vo vlastnej
réžii. Zosúladenie toľkých maličkostí naraz
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nie je však pre nikoho jednoduché. Nedávno
sa však v Kežmarku konal miniveľtrh Svadba
2016, kde mohli budúce nevesty a budúci ženísi nazbierať inšpirácie.
V známom kežmarskom hoteli sa prezentovalo hneď niekoľko vystavovateľov,
napríklad cukrári, zlatníci, vizážisti, fotograf,
nechýbali nové modely svadobných šiat.
Kežmarský hrad, ktorý je často dejiskom svadobných obradov či miestom fotografovania
zamilovaných párov, tu mal svoje miesto.
Súčasťou veľtrhu bola ukážka svadobných

pokračovanie na str. 7

Model študentských svadobných šiat z netra
dičného materiálu.
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dokončenie zo str. 6
šiat z dielne Súkromnej strednej
odbornej školy z Kežmarku. Návštevníci veľtrhu pozitívne hodnotili kreativitu modelov, ktoré boli
ocenené v súťaži Módna línia
mladých minulého roku v Prešove. Svadobné šaty týchto mladých tvorcov z čipky si odborníci

vybrali ako súčasť výstavy šiat a
šperkov reprezentujúcich Slovensko v Ríme od 7.4.2016. Dá
si nevesta hlávku sťať či vienok
sňať? Mnohých hostí miniveľtrhu
zaujala ukážka čepčenia v podaní folklórneho súboru Vagonár.
Bohaté skúsenosti s organizovaním menších či väčších podu-

jatí nadobudla riaditeľka hotela
počas niekoľkých rokov jeho
prevádzkovania. Pani Silvia Holopová odporúča mladomanželom
začať s prípravami na svadbu
v predstihu, ideálne už dva mesiace vopred. Celkovo túto akciu
organizátori aj vystavovatelia
hodnotia ako úspešnú. Kežma-

rok, hoci malé mestečko, sa týmto zaraďuje medzi mestá, kde sa
veľtrhy svadieb organizujú. Patria sem napríklad Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Žilina a pod.
Výhodou Kežmarčanov bude, že
za svadobnými inšpiráciami nebudú musieť ďaleko cestovať.
ZS

Prečo apríl - mesiac lesov?
Každoročne, už od roku 1952, si u nás a nie len u nás spájame mesiac
apríl s lesmi. Pre apríl už je vžitý prívlastok „mesiac lesov“. Slovensko
pokrýva cca 42 % lesov, čo predstavuje asi 20 tis. km2. Vieme, že les
je pľúcami Zeme, je zásobárňou vody, bez ktorej život nie je možný.
Je významným zdrojom drevnej hmoty, ktorá je dôležitou surovinou pre priemyselné spracovanie, ale plní aj významnú rekreačnú
funkciu pre človeka. V neposlednom rade je les nenahraditeľným
ekotopom pre rozmanité množstvo živočíchov, od bezstavovcov až
po veľké cicavce, a nespočetných druhov rastlín, z ktorých väčšina
má liečivé účinky, ale produkujú aj lesné plody.
Preto si v plnej miere zaslúži
náležitú ochranu a pozornosť,
aby bol z hľadiska svojich funkcií
zachovaný pre budúce generácie. V dnešnej dobe má zachovanie lesa ešte väčšiu dôležitosť z hľadiska tzv. globálneho
otepľovania, ktoré je len a len
následkom neuváženej ľudskej
činnosti. Preto odborníci v oblasti lesníctva majú nezastupiteľné miesto v ochrane, pestovaní,
ale aj v ekologickom využívaní
lesa. Je všeobecne známe, že les
má určitú vlastnú reprodukčnú
schopnosť, ale k svojmu zachovaniu potrebuje aj pomoc odborníkov.
A prečo apríl - mesiac lesov?
Apríl je synonymom prebúdzania prírody, zvyšujúcej sa aktivity
rastlín, živočíchov, celého lesného ekosystému. Preto sú s týmto
mesiacom spájané rôzne aktivity
súvisiace s lesom, ktoré majú za
cieľ poukázať na význam lesa
pre človeka a spoločnosť zo všetkých jeho stránok.

v apríli totiž začínajú jarné prílety sťahovavého vtáctva, priletí
k nám ich odhadom 30 miliónov. Význam dňa tkvie v tom,

aby sme prilietajúce vtáctvo,
ale aj to, ktoré ostalo doma,
chránili, chránili ich ekotop a ich
hniezdiská. Varujúci je veľký po-

Pripomeňme si dôležité
dni v apríli:
1. apríl - Deň vtáctva
Dátum nie vybraný náhodne,

Ilustračné foto, archív Vojenské lesy a majetky SR.
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čet ohrozených druhov vtákov.
22. apríl - Deň zeme
Podstata dňa je v tom, že
poukazuje na negatívny dopad
ľudskej činnosti na ničenie životného prostredia. Akcie súvisiace s týmto dátumom majú za
cieľ nájsť východiská v ľudskej
činnosti smerom k eliminovaniu
negatívnych dopadov na životné prostredie, ktoré majú vplyv
aj na kvalitu života obyvateľov
Zeme.
K tomuto dátumu sú na Slovensku usporadúvané tzv. Lesnícke dni, ktoré vychádzajú zo
základnej myšlienky Dňa zeme,
ale zároveň snahou organizátorov je podchytiť hlavne najmladšiu a mladšiu generáciu
vyzdvihovaním významu funkcie lesa. V Kežmarku sa Lesnícky
deň uskutoční 26. apríla na námestí.
29. apríl - Deň stromu
Akcie organizované k tomuto dňu majú za úlohu oboznámiť verejnosť náučnou formou
s prácou lesníkov, ktorá v mnohých momentoch nie je povolaním, ale poslaním. Veď stará lesnícka múdrosť hovorí, že plody
práce lesníka, ktorý les obnovil,
zbierajú jeho nasledovníci.
Týmto článkom chcem poukázať na význam mesiaca apríl,
ktorý by mal v nás evokovať už
pocit zodpovednosti k prírode
ako takej. Veď len ľudia môžu
svojou činnosťou v čo najväčšej
miere zmierniť tieto negatívne
dopady tak, aby si sami v budúcnosti pod sebou nepodpílili
konár nazvaný „životné prostredie“.

Ing. Peter Šoltés,
 Vojenské lesy a majetky SR,

š.p., o.z. Kežmarok
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V Dennom centre bohatá činnosť
Čas neúprosne uteká a zrazu príde doba, keď deti majú vlastné
deti, odídu z domovov a založia si rodiny. Zakrátko príde dôchodok
a s ním more voľného času. Kto celý život prežil v pracovnom procese a vždy sa o niekoho staral, zrazu nevie čo ďalej. Ako si naplniť deň,
čo zmysluplné robiť?
V Kežmarku existuje Denné
centrum, ktoré má 60 členov. Dosť
ich je nad 70 rokov, ale členom
klubu sa môže stať každý nad 60
rokov, kto má trvalý pobyt v meste. Stretávajú sa dvakrát do týždňa,
v pondelok a vo štvrtok, aby spolu
trávili čas, porozprávali sa o živote,
prečítali si dennú tlač či naplánovali výlet, Žolíkovú ligu. Prvú sobotu
v mesiaci sa vyberú verejnou dopravou spoznávať krásy Slovenska.
Naposledy boli v Liptovskom Mikuláši. Jeden až dvakrát ročne idú na
klubový výlet. Vtedy si objednajú
autobus a vydajú sa za poznaním.
Tohto roku sa spoločne dohodli, že
navštívia poľskú Krynicu a druhý
raz Bojnice.
Ani šport nie je našim včaššie
narodeným cudzí. Práve naopak,
venujú sa tým modernejším odvet-

Pri petangu je veselo. 
viam. Petang, kroket či ruské kolky
vyhovujú ich zdravotnému stavu.
„Keď tieto hry môžu hrať francúzski dôchodcovia, môžeme ich hrať
aj my,“ povedala nám s úsmevom
predsedníčka denného centra

Foto: S. Hornyaková
Soňa Hornyáková. „A máme aj elektrické šípky.“
V tej istej budove na ulici M. Lanyho 3 sídli aj klub kresťanských seniorov. Niekedy robia spoločné akcie, ktoré vzájomné vzťahy utužujú.

Záujmové krúžky gymnazistov
Keď mladí počujú slovo gymnazista, majú pred očami študenta "šprta" s veľkými okuliarmi, bez priateľov, zahrabaného v knihách. Ale
realita je iná. Ako študentka Gymnázia v Kežmarku vás môžem uistiť,
že gymnázium nie je iba o teórii a utápaní sa v učebných osnovách.
Vôbec nie. A neverili by ste, že dokonca len málo mimoškolských aktivít, teda záujmových krúžkov, tvoria nejaké teoretické veci.
Práve naopak, väčšinou ide o
veci praktické a takmer nesúvisiace s vyučovaním. Na našej škole
môžete nájsť krúžky rozvíjajúce a
podporujúce fyzickú aktivitu, ako
napríklad bedmintonový, atletický,
futbalový krúžok, či športové hry
a turistiku. Ich členovia sa pohybu
neboja a idú iným, pohodlnejším
žiakom, príkladom. Svoje zručnosti
si z času - načas overia rôznymi turnajmi a zápasmi, z ktorých sa pravidelne vracajú s úspechom. Keď im
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počasie praje, vyberú sa do Tatier a
zdolávajú jeden turistický chodník
za druhým.
Rôznorodosť žiakov sa odzrkadľuje v ponuke krúžkov, ku ktorým patrí napríklad aj ORIGAMI. Pri
tomto umení skladania papiera,
pochádzajúceho z Japonska, si žiaci
dôkladne brúsia trpezlivosť a precíznosť. Piatkové popoludnia trávia
študenti - žurnalisti tvorbou rôznych príspevkov do školského časopisu Stretnutia, ktorý nás úspešne

reprezentuje na celoštátnych súťažiach. Takí, ktorí sa do budúcna chcú
poberať cestou zdravotníctva, trávia
popoludnia na zdravotníckom krúžku. Učia sa tam, ako reagovať keď
dôjde k úrazu, ale aj vo vážnejších
situáciách, keď niekomu ide o život.
Ako nespanikáriť a podať správne
a účinne prvú pomoc. Existujú aj
študenti, ktorým zmysel dáva skôr
notový záznam. Aj tým samozrejme
naše gymnázium dáva šancu, robiť
čo ich baví a rozvíja. Máme školskú

Aby sa mohli športu viac venovať, pomohlo by im športovisko,
ktoré by mali za svojim centrom.
Doteraz museli hradiť poplatky za
prenájom ihrísk. Financie na vybudovanie vlastného športoviska prisľúbilo mesto, ktoré je štedré k dôchodcom, ale budovať si ho budú
svojpomocne, sami.
Každý mesiac zorganizujú turnaj Žolíkovej ligy. Do otvoreného
turnaja sa prihlási 15 – 18 hráčov
rôzneho veku a z rôznych miest.
Už mali hráčov z Popradu, Prešova,
Starej Ľubovne či zo Spišskej Belej
... Teraz beží prvý ročník. V novembri, po skončení 11. kola, pripravia
veľký turnaj a podľa počtu bodov
vyhlásia piatich najlepších hráčov.
Nedarí sa však naplniť plán
Denného centra v oblasti kreatívnych činností. Predsedníčka má
jasnú predstavu, čo by na takýchto
stretnutiach robili, len akosi chýba
záujem. Servítková technika, pletenie z papiera, háčkovanie, tak tu
by mohla sama žienky učiť. Iné sú
zas šikovné výšivkárky, ďalšie vedia
pekne štrikovať. Je na škodu, keď sa
ženy navzájom neobohacujú.

- sedl kapelu s názvom In medias res, ktorá sprevádza a spríjemňuje školské
podujatia. Pre tých, čo radi skúšajú
nové veci, je ako stvorený krúžok
chemický. Pozor, nie je to však len o
vzorcoch a periodických tabuľkách,
ale skôr o majstrovaní v labáku, o
robení pokusov, ktoré by ste sami
doma nikdy nedokázali, respektíve
nemali skúšať. Pre študentov, ktorých zaujímajú informačné médiá,
technológie a chcú sa poberať týmto smerom beží zase krúžok operačných systémov a správy siete. O krúžok takého typu je záujem a rastie
v priamej úmere so záujmom napr.
o itIT-čkárske vysoké školy. Myslím,
že každý žiak si na našej škole príde
na svoje. Dúfam, že som vám pomohla reálnejšie vykresliť štúdium a
mimoškolské aktivity kežmarských
gymnazistov.
Na prvý pohľad možno pôsobíme ako škola pre tých, ktorých
nebaví okrem učenia nič, ale nenechajte sa zmiasť. Určite to u nás tak
nie je.
Sandra Stracheová

mozaika

kultúra

Knižnica sa sťahuje
Mesiac marec, mesiac knihy bol paradoxne posledným,
kedy ste mohli mestskú knižnicu nájsť v priestoroch Reduty.
Od dnešného dňa začína jej sťahovanie do nových priestorov na Hlavnom námestí. Rekonštrukciu mestskej knižnice
robilo mesto Kežmarok, konkrétne odd. rozvoja cestovného ruchu a mestskej knižnici dalo novú budovu do správy.
O rozhovor sme poprosili riaditeľku Mestského kultúrneho
strediska Kežmarok B. Kaprálovú.
Prečo sa knižnica sťahuje?

Knižný fond je z roka na rok väčší aj napriek tomu že sa niektoré tituly vyraďujú,
už nebolo kam ukladať prírastky. Mestský
úrad každoročne uvoľňuje finančné prostriedky na doplnenie knižničného fondu
a každoročne žiadame aj o grand cez ministerstvo kultúry, čo sa nám už pár rokov
aj darí. Stále sa nakupujú nové publikácie.
Mnohé boli uložené v regáloch vo viacerých radoch, čím sa strácala prehľadnosť,
najmä pre čitateľa. Súčasné priestory už
boli nevyhovujúce, za regálmi sú vlhké
miesta, nájde sa aj pleseň.

ale pri zvážaní bude každá pomoc vítaná.
Aktivační pracovníci nám zas pomôžu pri
vynášaní kníh. Do regálov ich budú ukladať naši odborní pracovníci.
Do nových priestorov prechádzame zatiaľ so starým nábytkom. Projekty na nové
vybavenie sú dosť finančne náročné, keď
chceme vybaviť aj detské oddelenie, aj
oddelenie pre dospelých. Budeme žiadať
o dotácie aj granty, ktoré vypisuje minis-

sa počas rekonštrukcie zasypala, mohla by
mať zlý vplyv na budovu, mohlo by dôjsť
k zamokaniu. Studňa teda zostala na svojom mieste a teraz ju potrebujeme veľmi
citlivo a esteticky prekryť. To už je úloha
mestského a kultúrneho strediska, v projekte nebolo rátané s takýmito prácami.
Oslovili sme teda autora klietky hanby,
ktorá je pri radnici. Stredná odborná škola
má šikovných ľudí aj v odbore umelecký
kováč. Majstrom je tam Gurnik. Oslovili
sme ho, aby nám navrhol nejaké prekrytie studne, ktoré neskôr so svojimi žiakmi
bude aj realizovať, aby v máji, kedy slávnostne otvoríme novú knižnicu, už bola
bezpečná.

Kedy plánujete otvoriť novú
knižnicu?

Nová knižnica by mala byť pre verejnosť otvorená od 2. mája. Na prvý týždeň jej fungovania pripravujeme bohatý
program. Chceme, aby ľudia navštívili

Čo knižnica získa vďaka
presťahovaniu?

Nové priestory sú oveľa veľkorysejšie. Okrem depozitára, kde budú uložené
knihy – na 1. poschodí to bude pre detského čitateľa a na 2. poschodí pre dospelého čitateľa bude tu aj naozaj pekná
čitáreň s dobrým počítačovým vybavením
a množstvom časopisov, novín a vybranej
literatúry. V celej budove je zabezpečený
výťah, je urobená bezbariérovo tak, aby sa
aj imobilní čitatelia dostali do budovy.
Získali sme aj multifunkčnú miestnosť,
ktorú budeme využívať na besedy, alebo
na hodiny informatickej výchovy pre žiakov, ktorí k nám veľmi radi chodia. Celkovo
knižnica má dve krídla. Zatiaľ bude využívaná jedna časť – dve poschodia. Pravá
časť, ktorá je tiež už zrekonštruovaná,
bude v budúcnosti slúžiť ako literárna kaviareň. Za ňou je zastrešená terasa, ktorou
sa budeme v budúcnosti podrobnejšie zaoberať, ale momentálne od mája budeme
využívať len jednu časť objektu.

Presťahovať všetkých 43 tisíc
výtlačkov bude náročné.
Ako to zvládnete?

Pri samotnom sťahovaní poprosíme
o pomoc technické služby mesta, pracovníkov verejno-prospešných prác. Knihy samotné uložia naše odborné pracovníčky,

Riaditeľka mestského kultúrneho strediska Mgr. B. Kaprálová a riaditeľka mestskej knižnice
Mgr. J. Schönová sa z nových priestorov veľmi tešia. Studňa na nádvorí dotvára atmosféru.
terstvo kultúry na podporu umenia. Zatiaľ teda ideme do nových priestorov so
starým vybavením, čo bude paradoxne aj
na prospech veci. Staré vybavenie bude
variabilné. Máme predstavu, ako priestory
vyskladať a uvidíme, čo ukáže čas z hľadiska používateľnosti, či to prvé uloženie
bude optimálne.

Vieme, že počas rekonštrukcie
sa na nádvorí našla historická
studňa...

Áno, a je funkčná, je v nej voda. Keby
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našu knižnicu a to aj tí, ktorí ešte neboli
našimi čitateľmi. Pre všetkých nových čitateľov chceme počas prvého týždňa mať
registráciu bez poplatku, počas tohto týždňa budeme robiť slávnostné zápisy žiakov. Máme na pláne aj dve besedy – jednu
pre žiakov a druhú pre dospelého čitateľa.
Účasť na besede pre dospelých nám potvrdila Andrea Rimová, pre deti máme pripravené prekvapenie, ktoré vám teraz ešte
neprezradím. Ale máte sa na čo tešiť.

Za rozhovor poďakovala:

Emília Sedláčiková
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Česť aj záväzok
Mestská polícia postupuje od prvého marcového dňa podľa nového štatútu, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 11. 02. 2016. Prijatie nových pravidiel si vyžiadala zmena
viacerých zákonov, ktoré sa vzťahujú na činnosť mestskej polície.
Jednou zo zmien sú aj nové
hodnosti príslušníkov
mestskej polície.

V pôvodnom štatúte boli hodnosti policajtov kategorizované od kadeta po kapitána, išlo
o takzvaný „americký systém“. V novom štatúte nastala zmena, hodnosti idú postupne od
strážmajstra po plukovníka. „Každá doba má
svoj vývoj, všetko sa mení. Naše hodnosti boli
už zastarané a prešli svojím vývojom. Tak aj
preto bol zmenený štatút mestskej polície a na
základe toho sme prešli k novým hodnostným
označeniam,“ povedal náčelník Mestskej polície v Kežmarku Jozef Marhefka.
Nové hodnosti dostali všetci členovia mestskej polície, celkovo ich je sedemnásť. „Hodnosti dávajú záväzok a stavajú mestského policajta
do určitého štandardu alebo na určitú úroveň
v rámci ozbrojených zborov,“ uviedol Jozef
Marhefka.
Priznanie šarže príslušníkom mestskej polície závisí od funkcie a od počtu odpracovaných
rokov. Nový systém hodností však neprinesie
policajtom finančné prilepšenie. Podľa vyjadrenia náčelníka dopad na osobné mzdové ohodnotenie tieto hodnosti mať nebudú: „Systém
hodností je urobený na základe odpracova-

Krádež hygienických
návlekov
Na linku 158 bolo 22.02.2016 oznámené, že
došlo ku krádeži v priestoroch budovy na Ul.
Dr. Fischera v Kežmarku / v tejto budove sídlia
lekárske ambulancie /.
Vyšetrovaním bolo zistené, že doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 14-tej hodiny dňa
21.2.2016 do 07-mej hodiny dňa 22.2.2016 preskočil dvojmetrové plechové oplotenie, pristúpil k budove, na ktorej otvoril plastové okno, a
vošiel dnu. Zo steny na chodbe vytrhol automat na hygienické návleky, v ktorom sa nachádzalo celkovo 230 kusov návlekov a finančná
hotovosť 10,- eur. Páchateľ svojím konaním
spôsobil pre majiteľa automatu škodu krádežou v hodnote 430,- eur a škodu poškodením
steny budovy v hodnote 20,- eur. Poverený
príslušník Obvodného oddelenia Policajného
zboru v Kežmarku začal trestné stíhanie pre
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ných rokov. To znamená, kto má viac odpracovaných rokov, tým má hodnosť vyššiu. Takže
s osobným hodnotením to vlastne nesúvisí.
Samozrejme, kto má roky odpracované, má aj
vyšší plat, vychádza to z platových taríf.“
Hodnosť predstavuje určité navonok prezentované postavenie príslušníka mestskej po-

lície. Obdobný systém hodností majú viaceré
mestské polície na Slovensku, armáda SR, policajný zbor, hasičský a záchranný zbor. Pre príslušníka mestskej polície je priznaná hodnosť
cťou a je aj záväzkom voči občanom mesta.
Mestská polícia postupne prechádza viacerými zmenami. Zaviedli sa pešie hliadky, pešie
hliadky so služobným psom, cyklohliadky na
bicykloch a stále sa vykonávajú motohliadky.
Ako povedal náčelník polície, človek, ktorý chodí pešo či na bicykli, viac vníma okolie a dianie
v meste. Cieľom je byť bližšie k občanom.

Autor: JM, ZS

Foto: ZS

Mestskí policajti s novými hodnosťami.
prečin krádeže, kde zákon stanovuje trestnú
sadzbu odňatia slobody až na dva roky.

Nerešpektoval
dopravné značenie
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie z prečinu
marenia výkonu úradného rozhodnutia voči
22- ročnému Dominikovi z obce Hodkovce.
Dominik 16.1.2016 popoludní viedol osobné motorové vozidlo po Novej ulici, kde bol
policajnou hliadkou zastavený z dôvodu nerešpektovania dopravného značenia „Zákaz
vjazdu". Následnou lustráciou bolo zistené,
že Dominik mal právoplatným rozhodnutím
s platnosťou od novembra roku 2015 uložený
zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na dobu
10 mesiacov. Dominik ja momentálne stíhaný
na slobode.

Ukradnutý
posed
Na linku 158 08.03.2016 dopoludnia oznámil 38-ročný Alexander z Huncoviec krádež
poľovníckeho posedu.
Ten sa nachádzal v katastrálnom území
obce Malý Slavkov a k jeho krádeži malo dôjsť
v dobe od 08:00 hodiny dňa 4.3.2016 do 09:00
hodiny dňa 8.3.2016. Zatiaľ neznámy páchateľ
v lesnom poraste odcudzil poľovnícky posed
pozostávajúci zo štyroch nosných drevených
pilierov /dlhé boli 6 metrov/. Škoda spôsobená
pre Štátne lesy TANAP so sídlom v Tatranskej
Lomnici bola vyčíslená na sumu 1.000,- eur.
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Kežmarku na základe tejto
skutočnosti začal trestné stíhanie pre prečin
krádeže.

Autor: Krajské riaditeľstvo

policajného zboru v Prešove

mozaika
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Meštianske chodníčky
O čom „točil“ David Fröhlich
Veľkonočnú oblievačku a šibačku máme za sebou. S chuťou
sme konzumovali všelijaké dobroty, ručičkou na osobnej váhe
zatočilo smerom nahor a väčšina z nás si povzdychla.... Nuž a
keď hovoríme o „ točení“, v Kežmarku študoval, pôsobil a zomrel
slávny prírodovedec, geograf a vydavateľ kalendárov, ktorý ako
prvý vedec v Uhorsku prezentoval tvrdenie, že Zem sa točí okolo svojej osi a nie je pevným bodom vesmíru. Dielo má názov
Náčrt o pohybe sveta a jeho autorom je Dávid Fröhlich.
1.

Poďme sa pozrieť k domu na Hradnom námestí č. 22. Na priečelí je umiestnená tabuľa
venovaná jeho osobnosti. Predpokladá sa, že
v tomto dome žil a niekedy okolo r. 1637 tu
mal malú hvezdáreň.

2.

Dávid študoval na kežmarskom gymnáziu
a bol nadšený Tatrami = Snežnými horami. Ako
20-ročný sa v roku 1615 vybral so svojimi priateľmi na túru a vystúpil (pravdepodobne) na
Kežmarský štít.
Tento výlet je v dejinách objavovania Vy-

sokých Tatier zaznamenaný ako prvý vysokohorský výstup. Prejdime k drevenej informačnej tabuli ku hradu a pozrime si mapu okolia
a panorámu tatranských štítov. Možno ste ich
názvy časom pozabudli, máte teda možnosť
pekne si ich zopakovať....

3.

Úspech a uznanie dosiahol Fröhlich aj vydávaním kalendárov. Svoj prvý zostavil už v roku
1623. Kedysi to bol veľmi dôležitý informačný
a vzdelávací prostriedok – nielen označoval dni
v roku, ale obsahoval tiež rôzne astronomické
a meteorologické predpovede, informácie zo

Tip do okolia:
Príroda sa prebúdza, začínajú kvitnúť prvé jarné kvety – mnohé z nich sú liečivé. Skúste pohľadať
podbeľ a prvosienku jarnú. Vysušený zápar z ich kvetov pomáha liečiť dýchacie cesty a kašeľ. Možno
už pučí aj lipa veľkolistá na Pustovci pri Toporci. Nájdete ju na usadlosti asi 2,5 km na severozápad od
obce smerom na Veľkú Lesnú. Chránený gigantický strom má vek okolo 500 rokov, výšku okolo 35 m,
obvod kmeňa viac ako 10 m a priemer koruny 25 m (!).
Nezabudnite, že čoskoro budeme vyhlasovať fotografickú súťaž, a odkladajte si pekné fotografie z výletov.

Mapa okolia Kežmarku poslúži domácim aj
turistom.
Foto: ZS
zemepisu, histórie a poľnohospodárstva. Vydal
viac ako 150 kalendárov.

4.

Mesto Kežmarok bolo v tom období obkolesené močiarmi a pozorovať ho bolo najvhodnejšie z vyvýšenín a kopcov. Poďme sa
teda prejsť okolo zimného štadióna smerom
cez Kamennú baňu k novému cintorínu. Prejdime po ceste okolo kláštora na najvyššiu medzu a dobre sa rozhliadnime na Vysoké Tatry.
Za chrbtom sa nám rozprestiera hrebeň Levočských vrchov a zo západnej strany vidíme
Kráľovu hoľu. Možno práve tak sa túžobne pozeral na Snežné hory aj Dávid Fröhlich, ktorý
rád veľa cestoval, spoznával prírodu a cudzie
krajiny.
Zaujímavé je, že jeho kalendáre opisovali
aj mapy nočnej hviezdnej oblohy, podľa ktorých sa orientovali pocestní.
Ak máte odvahu, dobrých priateľov a čelovky alebo iné svietiace baterky, môžete si túto
trasu vyskúšať aj pod nočnou oblohou za splnu mesiaca, ktorý bude 22. apríla. 

G.Bodnárová

MsÚ, marketing

Výzva na spoluprácu
Organizátorov kultúrnych, športových a iných spoločenských a charitatívnych podujatí, ktoré sa budú uskutočňovať
v roku 2016 v Kežmarku, vyzývame, aby sa zapojili do propagácie svojich podujatí prostredníctvom spoločného kalendára
podujatí na internetovej stránke www.kezmarok.sk/podujatia.

Výhody spoločného kalendára:

Informáciu o podujatí zašlite elektronicky
na adresu info@kezmarok.sk v textovom súbore
v štruktúre:

- bezplatné zverejnenie informácie o podujatí
na www.kezmarok.sk,
- bezplatné zverejnenie informácie o podujatí na facebookovej adrese Mesto kežmarok – oficiálna stránka,
- možnosť dostatočne vopred zosúlaďovať termíny podujatí,
vyhnúť sa kolízii duplicitných termínov podujatí,
- zvýšiť návštevnosť podujatí.

Názov podujatia:
Organizátor:
Termín realizácie:
Miesto konania:
Iné informácie – výška vstupného a pod.
Priložiť môžete: plagát v súbore pdf, fotografiu
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Bližšie informácie:
Kežmarská informačná agentúra
e-mail: info@kezmarok.sk, 052 4492135
Ing.Gabriela Bodnárová
MsÚ Kežmarok-marketing
e-mail:gabriela.bodnarova@kezmarok.sk, 0905 744 162
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Veľké ďakujem všetkým ženám
Medzinárodný deň žien si pripomenuli aj na mestskom úrade. Primátor a prednosta navštívili osobne na pracoviskách všetky zamestnankyne, aby im prejavili úctu a vďaku a odovzdali kvietok, ktorý
k ženám patrí. Prostredníctvom kežmarskej televízie pozdravil primátor všetky ženy v meste.

Prednosta mesta K. Gurka gratuluje ku MDŽ D. Skupinovej, informatičke mesta.

„Čo by sme bez vás, žien , robili – to je moje motto. Všade, aj na
mestskom úrade vidieť, že väčšinu mravčej, ale veľmi potrebnej
práce robia práve ony. Veľká vďaka ženám za prácu, ktorú odovzdávajú.
Úloha žien nie je len v zamestnaní, ony majú ďalšie povinnosti
a to je domácnosť, deti. Je toho
veľmi veľa, čo žena musí zvládnuť. My muži na druhej strane
rieky často nevieme pochopiť,
ako to stihnú. Preto ženám patrí
veľká vďaka. Za tú trpezlivosť,
ktorú majú v sebe a odovzdávajú
ju ďalej. Za to, že sa starajú o ďalšie generácie, ktoré budú niesť
svoje morálne hodnoty. Vďaka
aj za to, že majú snahu všetko
zlepšiť nielen v meste Kežmarok,
ale aj na celom svete. Chceme si
pripomenúť tento sviatok, lebo
mám pocit, že niekedy sa zabúda
nielen na ženy, ale aj na poďakovanie človeku za prácu a snahu,
ktorú odovzdáva. Sú také dni,
kedy máme na to príležitosť.
Dnes na mestskom úrade poďakujeme ženám za všetko, čo spravili,“ odkázal ženám k ich sviatku J.
Ferenčák.
-sedl-

MDŽ kedysi
V poslednom čísle novín ma zaujali postoje žien k sviatku MDŹ. Aj my sme
párkrát dostali v bývalom Tatraľane obed,
potom hrala hudba, pri ktorej tancovali
ženy so ženami. Pripadalo mi to smiešne.
Obyčajne sme dostali klinček a krémeš. Bývalo to v zasadačke polikliniky, ktorá bola
pre desiatky zdravotníčok malá. Preto boli
vytypované určité ženy na oslavy MDŽ.

Raz, keď bola moja dcéra asi tretiačka,
dali jej básničku, aby sa ju naučila a predniesla. Mňa na oslavy nevybrali, a tak som
ani nevedela, že moja dcéra prednáša
iným mamám. Len kolegyne ma oslovovali, že tá tvoja dcéra pekne prednáša. Urazene som odvetila, že ja o tom neviem, lebo
mám len tri deti, a tak si oslavy nezaslúžim.
Ale mám aj radosť. Moja vnučka pred-

náša prózu, vyberá si ju sama z kníh Nory
Baráthovej, a tak reprezentuje Kežmarok.
Je v treťom ročníku gymnázia v Sučanoch.
Získala už 28 diplomov. Najviac ma teší,
keď vyhlásia, že vyhrala študentka narodená v Kežmarku. Tento týždeň trávi v Európskom parlamente.


Lýdia Navrátilová

Tri aktívne organizácie
Veľmi aktívnou je aj Jednota dôchodcov Slovenska v Kežmarku pod vedením
predsedníčky Emy Nemečkovej. 7. marca
pripravili členskú schôdzu, ale nie len takú
obyčajnú. Po zhodnotení roka a schválení
programu na rok ďalší prišiel čas na zábavu.
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Skupina Belan zo Spišskej Belej, ktorej
členky sú zväčša aj členkami Jednoty dôchodcov, vystúpila s piesňami, nadaná
p. Straková zo Strážok si zas pripravila tri
scénky. A nechýbali ani domáce dobroty.
Schôdza sa konala pred sviatkom všetkých žien, a tak na schôdzi nechýbal ani

zástupca mesta. Prednosta MÚ K. Gurka
zaželal všetko dobré k MDŽ. „Naši seniori
sa vedia úžasným spôsobom baviť a som
veľmi rád, že ich máme. V meste sú tri organizácie dôchodcov a všade je to približne rovnaké,“ povedal prednosta.

- sedl -

mozaika

história

Žili medzi nami I.
Hovorí sa, že história je vedným odborom, v ktorom sa najviac
klame a dejiny sa prispôsobujú režimu, v ktorom ľudia práve
žijú. Zažili sme to na vlastnej koži už niekoľkokrát. Bohužiaľ,
so snahami prekrútiť sme sa stretli aj v 21. storočí. Mnohokrát
však vychádzajú z nevedomosti. Práve preto chceme priblížiť
dobu, ktorú mnohí považujú za „zlatú" v histórii Slovenska:
obdobie druhej svetovej vojny. Presnejšie holokaust, ktorý
niektorí nevedomci vyhlasujú za výmysel.
Kežmarok bol od svojho založenia multinárodný - žili tu Slováci, Nemci, Maďari, Poliaci, v
19. stor. pribudli Rómovia a od r. 1840 Židia. Do
Kežmarku ako slobodného kráľovského mesta
sa Židia mohli sťahovať len od r. 1840. Prišli, aktívne sa zapojili do hospodárskeho, školského i
kultúrneho života mesta, získavali stále väčšiu
vážnosť, boli zvolení aj do mestskej rady a do
predstavenstiev rôznych spolkov.
Koniec priateľskému spolunažívaniu, ktoré dovtedy nepoznalo žiadne problémy, ba
dokonca v histórii mesta nezaznamenávame
žiadne násilie na Židoch alebo dokonca pogromy, urobili fašizmus a II. svetová vojna. Hoci v
okolitých štátoch - hlavne v Nemecku - bola už

dlhšie na programe „židovská otázka”, u nás sa
otvorila až po rozbití Československej republiky a po vzniku prvej Slovenskej republiky. Kým
spišskí nemeckí starousadlíci boli verní svojej
konzervatívnej ZipserDeutschePartei a rasovú
nenávisť prakticky nepoznali, prisťahovalci
- hlavne inteligencia zo Sudet, členovia opozičnej KarpatenDeutschePartei - sa už orientovali v trende svojich „veľkonemeckých” vzorov.
Veľmi im boli nápomocní Slováci, združení
v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane (HSĽS)
a Hlinkovej garde (HG). Poslední v Kežmarku
žijúci Židia spomínali, že Slováci sa k nim oveľa
horšie správali ako Nemci a čo najskôr sa snažili prebrať židovské obchody a majetky. (Kto

Takto kedysi vyzerala synagóga v Kežmarku.

Dom rabína Grünburga.
neverí, nech si prečíta knihu niekdajšieho kežmarského obyvateľa Laufera - Gulu: Edo, ktorá
vyšla v slovenčine v Kežmarku r. 2015).
Dňa 14. marca 1939 bola vyhlásená samostatná Slovenská republika. Hneď 18. apríla
1939 vyšlo vládne nariadenie o vymedzení
pojmu „Žid” a o usmernení počtu Židov v niektorých slobodných povolaniach; podľa vládneho nariadenia z 24. apríla 1939 boli vylúčení
Židia z verejných služieb – k 1. januáru 1940 sa
museli prepustiť všetci židovskí štátni zamestnanci, lekári, lekárnici, advokáti, znalci, odhadcovia, tlmočníci, funkcionári verejnoprávnych
inštitúcií.
Hneď po vzniku nového štátu sa konal
v Kežmarku míting HG, ktorá sa dala do rozbíjania výkladov a okien Židov, podobne to bolo
aj na okolí - v Ľubici, Huncovciach, Spišskej
Belej atď. V meste začali pogromy na židovské
obchody. Dňa 1. apríla 1939 výtržníci rozbili
okná na dome rabína Grünburga na Hradnej
ulici a pomaľovali fasádu hanlivými nápismi
a kresbami. Dňa 17.septembra 1939 fašistická
mládež násilne fotila Židov, opäť napadla dom
rabína Grünburga i viaceré židovské obydlia.
Policajná hliadka dvoch výtržníkov zatkla, ale
onedlho boli prepustení. Za obeť pogromom
padol r. 1941 aj interiér veľkej židovskej synagógy, ktorý bol zdemolovaný, a Židia museli
používať menšiu budovu, ktorá podľa vládnych nariadení nesmela mať žiadne označenie.


Nora Baráthová

Foto: archív autorky

Príjemné posedenie
Prečo sa Možiarska ulica volá Možiarska a žili na Garbiarskej
garbiari? V ktorej kežmarskej pivnici sú najkrajšie klenby?
Aké práva malo mesto? Aj to boli otázky, ktoré na neformálnej besede k mesiacu knihy odzneli v klube dôchodcov.
Bolo to príjemné, poučné a milé popoludnie, ktoré sa udialo 8. marca. Pri príležitosti

mesiaca knihy základná organizácia Sloves
pri mestskom úrade pozvala zamestnancov
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Neformálna beseda sa niesla
v priateľskom duchu.
úradu a rodinných príslušníkov na posedenie
so spisovateľkou a historičkou Dr. Norou Baráthovou.
Text a foto: - sedl -
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PROGRAM „KaSky"
6. 4. 2016 (streda) o 9.00 h
"Mladý džentlmen, mladá dáma"
- výchovno – tanečný koncert
- spája tanečné umenie so spoločenským správaním,
Uvádza Frim art studio.
V mestskom kultúrnom stredisku
9. 4. – 10. 4. 2016 (sobota, nedeľa) o 10.00 h
„Z tatranského prameňa“
-regionálna súťažná prehliadka detského folklóru Vidiečanova Habovka a Stretnutie s piesňou
V mestskom kultúrnom stredisku
19. 4. 2016 (utorok) o 18.00 h
„Lenka Filipová – Concertino 2016“
- koncert
V mestskom kultúrnom stredisku
24. 4. 2016 (nedeľa) o 16.00 h
„Na Zemi dobre mi“
- nedeľné popoludnie s rozprávkou,
...vesmírna loď z ďalekej planéty má problém ... havaruje

na skládku medzi stromami, kde kedysi býval les. Podarí
sa našim vesmírnym kamošom pomôcť zvieratkám v lese a
opraviť loď na návrat domov?
Dozvieme sa vo veselom bábkovo-činohernom predstavení
s pesničkami.
V naštudovaní Divadla na hojdačke Žilina.
V mestskom kultúrnom stredisku
26. 4. 2016 (utorok)
Lesnícky deň
Hlavné námestie – javisko pri radnici
Kino Iskra
VÝSTAVA vo Výstavnej sieni BARÓNKA,
Hlavné námestie 46, Kežmarok
od 6. 4. do 22. 4. 2016
Moje (ne)istoty –Stredná umelecká škola Kežmarok
- výstava súťažných prác regionálnej výtvarnej súťaže na
aktuálnu tému životné istoty – neistoty.
od 27. 4. do 10. 5. 2016
S vďakou našim mamám

- 8. ročník celokrajskej výstavy prác žiakov základných špeciálnych škôl
Pripravujeme:
1. 5. 2016 (nedeľa) o 13.00 h
Otvorenie letnej turistickej sezóny a oslava Dňa matiek
Program: skupina historického šermu- Cohors, ZŠ Dr. D.
Fischera, ZUŠ Ul. Petržalská, Dorotka z Fidorkova, DFS Maguráčik, Kúzelník Wolf, ...
Kežmarský hrad
1. 5. 2016 (nedeľa) o 17.00 h
Šansónový koncert
Účinkujú: Eva Halčinová (spev), Peter Pavličko (klávesy).
Kaplnka kežmarského hradu
4. 5. 2016 (streda) o 19.00 h
„Ver(ej)ný milenec“
Účinkujú: Karin Haydu, Mirka Partlová, Sláva Daubnerová, Igor Adamec
V mestskom kultúrnom stredisku

Zmena programu vyhradená !

Perinbaba 2 presúva termín natáčania
Produkčná spoločnosť Jakubisko Film, s.r.o. zaslala oficiálne
vyjadrenie k presunu termínu
natáčania druhého dielu Perinbaby, ktorý bol pôvodne naplánovaný na 17. marca 2016.
„S poľutovaním musíme oznámiť, že plánované nakrúcanie
v Kežmarku, druhého pokračovania obľúbenej filmovej rozprávky PERINBABA, sa bude musieť
odložiť z dôvodu nepriaznivého
počasia, ktoré nám Perinbaba ne-

zariadila,“ uviedli manželia Jakubiskovci v ich stanovisku.
Ako uvádzajú zástupcovia
spoločnosti Jakubisko Film, nakrúcanie sa presunie na najbližší
vhodný termín. V liste sa uvádza:
„Nakrúcanie v Kežmarku sa neruší, ale iba presúva na najbližší vyhovujúci termín z hľadiska vhodného počasia. O novom termíne
vás budeme informovať v niekoľkodňovom predstihu, akonáhle

príde kúsok skutočnej zimy.“
Správa o hľadaní komparzistov zaujala obyvateľov z viacerých kútov Slovenska. Prihlásiť sa
na komparz ste sa mohli do 10. 3.
2016 cez webovú stránku mesta
Kežmarok, kde boli pripravené
formuláre. Do komparzu sa prihlásilo približne 900 záujemcov.
Hoci sa nakrúcanie teraz nezrealizuje, prihlásení nemusia byť
sklamaní. Ich údaje si produkčná

spoločnosť archivuje a realizačný
štáb filmu Perinbaba 2 ich bude
kontaktovať v časovom predstihu. „Taktiež veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa prihlásili do
komparzu. Fotografie a údaje sme
si uchovali a obrátime sa na vás
v niekoľkodňovom predstihu, vo
chvíli keď budeme poznať dátum
ešte tohtoročného zimného nakrúcania,“ uviedli v závere správy
Deana Jakubisková a Juraj Jakubisko.
(red)

Beseda s Vladom Krauszom a Adamom Ďuricom
Kežmarská televízia privítala 15. marca hviezdnu návštevu. Do nášho mestečka zavítal
slovenský spevák, skladateľ,
textár, hudobník a hudobný
producent Adam Ďurica ako
hosť besedy. „Nedávno sme
boli na EĽRO, je tu super publikum, som v Kežmarku asi piaty
krát. Spolupracujem s textárom
Vladom Krauszom, ktorý je kežmarským rodákom a výborným
pesničkárom. Moja spolupráca
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s Vladom trvá už niekoľko rokov. Asi pred desiatimi rokmi
sme začali s textami k pesničke
Cukor a soľ a pokračovali sme
v spolupráci pri Dávno zomrel
Rock ´n´ roll. Najznámejšie sú
piesne Neľutujem a Mandolína
a celý album Mandolína, ktorý
mi Vlado otextoval,“ prezradil
Adam. Jeho fanúšikovia ho
najbližšie uvidia 5. apríla v Košiciach a 7. apríla v Bratislave.
(red)

Pozvanie na besedu prijal textár Vlado Krausz, moderovala
Beáta Oravcová, hosťom bol spevák Adam Ďurica.

kultúra

kultúra

PROGRAM KINA
Tipy z aprílového programu
1. 4. (piatok) o 19.00 hod.
Čarodejnica
(horor, USA/Kan., 2015, 92 min, titulky, MP15, 3,50 €)
2. – 3. 4. (sobota, nedeľa) o 17.00 hod.
Zootropolis
(anim., USA, 2016, 110 min, dabing, MP, 3,50 €)
2. – 3. 4. (sobota, nedeľa) o 19.00 hod.
Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti
(akčný, USA, 2016, 151 min, titulky, MP12, 3,50 €)
8. – 9. 4. (piatok, sobota) o 19.00 hod.
Moja tučná grécka svadba 2
(komédia, USA, 2016, 93 min, titulky, MP12, 3,50 €)
9. – 10. 4. (sobota, nedeľa) o 17.00 hod.
Pat & Mat vo filme
(anim., ČR, 2016, 80 min, bez dialógov, MP, 3,50 €)
10. 4. (nedeľa) o 19.00 hod.
Spotlight
(dráma, USA, 2015, 128 min, titulky, MP12, 3,50 €)
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11. 4. (pondelok) o 19.00 hod. – filmový klub
Barani
(dráma, Island, 2015, 93 min, titulky, MP12, 3,50/2 €)

23. – 24. 4. (sobota, nedeľa) o 17.00 hod.
Kung Fu Panda 3
(anim., USA/Čína, 2016, 94 min, dabing, MP, 3,50 €)

14. – 15. 4. (štvrtok, piatok) o 19.00 hod.
Kniha džungle 3D
(dobrodružný, USA, 2016, 101 min, dabing, MP7, 5,50 €)

23. – 24. 4. (sobota, nedeľa) o 19.00 hod.
Zázraky z neba
(dráma, USA, 2016, 109 min, titulky, MP12, 3,50 €)

16. – 17. 4. (sobota, nedeľa) o 19.00 hod.
Kniha džungle
(dobrodružný, USA, 2016, 101 min, dabing, MP7, 3,50 €)

25. 4. (pondelok) o 19.00 hod. – filmový klub
Mallory
(dokument, ČR, 2015, 101 min, česky, MP12, 3,50/2 €)

16. – 17. 4. (sobota, nedeľa) o 19.00 hod.
Orol Eddie
(životopisný, USA/V. Británia, 2016, 106 min, titulky, MP, 3,50 €)

29. 4. (piatok) o 19.00 hod.
Noc v New Yorku
(romantický, USA, 2014, 89 min, titulky, MP12, 3,50 €)

18. 4. (pondelok) o 19.00 hod.– filmový klub
Marguerite
(komédia, Franc./ČR/Belg., 2014, 127 min, titulky,
MP12, 3,50/2 €)

30. 4. – 1. 5. (sobota, nedeľa) o 17.00 hod.
Barbie: Tajná agentka
(anim., USA, 2016, 75 min, dabing, MP12, 3,50 €)

22. 4. (piatok) o 18.00 hod.– filmový klub deťom
Johankino tajomstvo
(rozprávka, SR/ČR, 2015, 85 min, slovensky, MP, 3,50 €)
film osobne uvedie režisér Juraj Nvota

30. 4. – 1. 5. (sobota, nedeľa) o 19.00 hod.
Lovec: Zimná vojna
(fantasy, USA, 2016, 114 min, titulky, MP12, 3,50 €)


Viac sa dozviete na www.kino.kezmarok.sk.

Febiofest prinesie do Kežmarku oceňované filmy
i očakávané novinky v predpremiére
Tretí raz sa od 4. do 7. apríla 2016 v kežmarskom kine Iskra
uskutoční Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest, ktorý sa po svojej hlavnej časti v Bratislave (17. – 23.
marca) rozpŕchne do regiónov. Kežmarok sa tak opäť ocitne
v elitnej spoločnosti slovenských filmových klubov z Banskej
Bystrice, Košíc, Levíc, Martina, Prešova, Prievidze, Trenčína
a Trnavy, ktoré majú tú česť spoločne s hlavným mestom privítať spomínaný prestížny festival.
Program kežmarského Febiofestu otvorí v pondelok 4. apríla o 19.00 h francúzska
koprodukčná dráma tureckej režisérky Deniz
Gamze Ergüven Mustang o piatich sestrách,
ktoré bojujú za slobodu a právo na lásku. Snímka z festivalovej sekcie Novinky ASFK bola
nominovaná na Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film.
V utorok 5. apríla večer sa diváci môžu tešiť
na najnovší filmový počin českého režiséra Petra Zelenku Ztraceni v Mnichově, komediálnu
drámu kombinovanú s hraným dokumentom,
ktorá sleduje české povahové rysy, stereotypy a
mýty o národnej povahe a histórii. Zelenka, kto-

rý je režisérom aj takých známych a úspešných
filmov ako Knoflikáři, Rok ďábla či Karamazovi,
získal za Ztraceni v Mnichově Cenu českej filmovej kritiky za najlepší film a Českého leva za najlepší scenár. Snímka patrí do sekcie Osobnosti
klubového filmu.
Najbohatší program zo štyroch festivalových
dní organizátori naplánovali na stredu 6. apríla.
Dopoludnie bude patriť primárne školákom, no
obe projekcie budú prístupné i verejnosti. Limitované však budú obmedzenou kapacitou kina.
O deviatej hodine ráno v rámci sekcie Filmový
kabinet deťom pripravil filmový klub Iskra spolu s Asociáciou slovenských filmových klubov

MESTO

KEŽMAROK

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ

(ASFK) výchovno-vzdelávací projekt, ktorý prinesie deťom cenné informácie o animovanom
filme. Lektorka a animátorka Majka Oľhová
poodhalí najmenším žiakom základnej školy
svet animovaného filmu a zodpovie na otázky:
čo je animácia, ako a kto vytvára animovaný film
a predstaví rôzne druhy animačných techník.
Zameria sa na animovaný film robený prostredníctvom počítačov. Deti uvidia šesť príbehov z
druhej série dobrodružstiev dievčatiek Mimi a
Líza. Spolu s nimi prídu na to, že na všetko sa
dá nazerať rôznymi spôsobmi a budú hľadať
spojenia medzi svetom nevidiacich a tých, ktorí
vidia. Hodinu pred poludním si tentoraz študenti stredných škôl tiež v rámci sekcie Fimový
kabinet deťom pozrú nový film uznávanej českej dokumetaristky Heleny Třeštíkovej Mallory,
v ktorom hlavnú hrdinku sleduje celých 13 rokov. Tá sa po ťažkých životných peripetiách odhodlane snaží vrátiť do bežného života. Snímka
bola nominovaná na Cenu českej filmovej kritiky i na Českého leva za najlepší dokumentárny
film. Tretí deň Febiofestu v Kežmarku vyvrcholí
o 19.00 h ďalším filmom režisérky Třeštíkovej
Zkáza krásou, ktorý nakrútila spoločne s Jakubom Hejnom. Dokument je otvorenou spo
pokračovanie na str. 16
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reba a Petra Kazdu Já, Olga Hepnarová, ktorý
má svoje miesto v sekcii Slovenská filmová krajina. Príbeh mladej ženy, ktorá v roku 1973 nasadla do nákladného auta a v centre Prahy zabila osem ľudí a ktorú v roku 1975 ako poslednú
ženu v Československu popravili, je existenciálnou drámou osamelého človeka vymedzujúceho sa voči väčšinovej spoločnosti. Snímka
na tohtoročnom MFF v Berlíne otvárala sekciu
Panoráma, v ktorej sa uvádzajú autorské filmy,
určujúce nové smery v kinematografii.

Z filmu Ztracení v Mnichově.
dokončenie zo str. 15
veďou kedysi milovanej a neskôr zatracovanej
českej filmovej hviezdy Lídy Baarovej na pozadí
unikátnych materiálov z niekoľkých európskych
ﬁlmových archívov a ukážok Baarovej slávnych
rolí. Film je súčasťou festivalovej sekcie Osob-

nosti klubového filmu. Pred ním budú uvedené
i víťazné snímky súťažnej sekcie krátkych filmov V strede Európy.
Štvordňový festival vo štvrtok 7. apríla
o siedmej večer ukončí nový česko-poľsko-slovensko-francúzsky film režisérov Tomáša Wein-

Vstupné na každé večerné festivalové premietanie je 3,50 €, držitelia platných klubových preukazov zaplatia 2 eurá. Vstup na utorkový Filmový
kabinet deťom o 9.00 h je voľný, no kapacita kina
je pre verejnosť značne obmedzená, pretože projekcia je primárne určená organizovanej skupine
žiakov ZŠ. Premietanie filmu Mallory v utorok
o 11.00 h je pre študentov SŠ, no prístupné aj pre
verejnosť za akciové vstupné 1 euro. Lístky si budete môcť kúpiť v predpredaji online na www.
kinoiskra.sk alebo pred premietaním v pokladni
kina. Viac informácií o festivale a filmoch nájdete
na www.klubiskra.sk a www.febiofest.sk.
(bšl)

Križovatky zdravia
Vychádzajúc z minulého textu môžeme
konštatovať, že všetko v nás i mimo nás sa riadi
zákonom jinjangových premien. A z toho teda
vyplýva, že nič nemôže pretrvávať večne a nič
nie je nemenné. Cyklické zmeny stavu človeka
sa môžu prejavovať harmonicky i disharmonicky/ zdravie -choroba/.
Jin a jang sú sami o sebe neviditeľné, sú
skryté vo veciach a prejavujú sa len istými tendenciami. Keď je svetlo, tmu nevidíme, ale bez
tmy by sme nevedeli o svetle. Podobne je tomu
i v ľudskom tele. Telo je jin, zatiaľ čo jeho funkcie
sú jang. Vzájomne sa podnecujú a pritom aj obmedzujú. Telo napr. limituje pohyb a samo viac
inklinuje k nehybnosti, ale úplná nehybnosť by
preň znamenala záhubu. Pohyb preto potrebuje. Pohyb je zase telom obmedzovaný, ale pritom by sa bez tela nemal na čom prejaviť, vyprchal by do stratena. Jang, obrazne povedané,
ustavične doráža do jin a nenechá ju v kľude, čo
mu jin opláca tým, že ho spútava a ohraničuje.
A tak je výsledkom relatívne vyvážene fungujúci celok, ktorý je však stále náchylný k zmenám.
Je teda logické, že udržovanie rovnováhy vedie k predlžovaniu tej ktorej formy existencie.
Máme na mysli "vzájomný boj" jun a jang.
Pochopiť toto pravidlo, je pre človeka zvlášť
dôležité. Čiže byť v súlade s jin-jangom znamená život, porušovať princípy jin-jangu, znamená
záhubu. Pnutie medzi jin-jangom je na jednej
strane momentom všetkého diania, ale ak sa
prirodzený pomer jin-jangu naruší nadmerným
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prevážením jednej zložky nad druhou, človek
ochorie.
Vychádzajúc z integrity tela, choroba ,hoci
zdanlivo lokalizovateľná na jeho určitú časť, sa
posudzuje ako narušenie rovnováhy celku, pretože organizmus sa správa ako celok i v prípade choroby. To znamená, že i zdanlivo miestna
chorobná porucha určitého orgánu zasahuje
rušivo do chodu celého organizmu. Ďalej tzv.
„nabaľovacím“ efektom môže spôsobiť poruchy iných orgánov a tiež príčina vzniku choroby
sa pôvodne môže nachádzať celkom inde, než
kde sa momentálne prejavuje.
Priblížme si to na príklade pľúc. V normálnom stave ich energia -esencia =čchi klesá
dole a celkovo riadi i všetky zostupné pohyby
v tele. Pri narušení tejto funkcie sa čchi začne
v hrudi zahradzovať, čo môže vyvolať kašeľ typický príznak ochorenia pľúc. Ale tento stav
ovplyvní aj obličky, lebo k nim voda zostupuje
aj vďaka zostupovaniu pľúcnej čchi. Ďalej môže
problém smerovať aj na tzv. párový orgán pľúc,
a tým je hrubé črevo. V ňom môže spôsobiť
stagnáciu a zapríčiniť zápchu. Prípadne disharmóniou čchi pľúc môže trpieť aj ich vývod
-nos, ktorý sa začne zanášať, upchávať, môže sa
zhoršiť čuch.
Takže porucha pľúc nezostáva ohraničená len v nich, ale sa šíri aj do ostatných častí
tela. Pritom však samotná porucha ani nemusí
vzniknúť priamo v pľúcach. Môže sa vyvinúť aj
z vonkajších činiteľov/vietor, chlad, vlhko atď./

a to tak, že tie vniknú
do pokožky, ktorá je
riadená pľúcami a v nej
blokujú prúdenie čchi, čo
spätne vyvoláva zahradzovanie čchi pľúc. Prípadne kašeľ môže vy- v o l a ť
i porucha sleziny, ktorá riadi prepravu telesných tekutín, čiže aj hlienov. V prípade oslabenia čchi sleziny sa hlieny v pľúcach začnú zrážať
a dráždia ku kašľu. Ďalším pôvodcom ochorenia pľúc môže byť aj pečeň. A to vtedy, keď má
príliš mnoho jangu /ohňa/,ktorý vystupuje do
pľúc, vysušuje ich, a tým vyvoláva kašeľ...
Kvôli poznaniu, že jedna choroba sa môže
prejavovať viacerými syndrómami a naopak,
rôzne choroby sa v určitom štádiu vývoja vykazujú totožným syndrómom, musí sa v praxi
uplatniť rozlišovacia diagnostika. Tá používa
2 základné princípy: “rovnaké choroby liečiť
odlišným spôsobom“ a „odlišné choroby liečiť
rovnakým spôsobom“.
K odhaleniu choroby v tradičnej čínskej
medicíne slúžia viaceré možné diagnostiky.
Zvláštna pozornosť sa venuje skúmaniu jazyka,
pretože stav funkčnosti jednotlivých orgánov
sa prejaví na jeho celkovom vzhľade. Veľa sa dá
tiež odhaliť zrakom, sluchom, kladením otázok
podľa určitých pravidiel i pozorovaním „reči“
tela klienta.
Poznávanie princípov TČM je veľmi rozsiahla téma, budeme v nej pokračovať v budúcom
čísle...
(um)

zdravie / kultúra

školy / zdravie

Účinkovali diváci
Že oslavy mesiaca knihy môžu mať rôzne podoby, sme sa
mali možnosť presvedčiť 11. marca v mestskej knižnici. Pre
štvrtákov základných škôl zaujímavý program pripravil Roman Sorger z občianskeho združenia Haliganda z Košíc.
Združenie robí už 15.-ty rok programy
pre deti od 3 do 15 rokov, má svoje divadlo, svoju kapelu, Dom kreativity a edukačné projekty.
V minulom roku sa zapojili do medzinárodného
detského edukačného projektu Brave Kids a
tohto roku sa stali jeho spoluorganizátormi.
Lektor divadelných workshopov Roman Sorger má úžasnú schopnosť pracovať s deťmi. 11.
marca si urobil „štreku“ – deň začínal s deťmi
v Spišskej Belej, potom nasledoval Kežmarok
a popoludní zas Svit.
„Dnes sa budem snažiť deti naučiť vyrozprá-

vať príbeh trochu ináč ako slovom, lebo keď nie
je slovo, tak sú rôzne zvuky, je nejaká hudba.
Priniesol som si rekvizity, ktoré evokujú nástroje ľudí z praveku. Keďže vtedy nebol jazyk a boli
len zvuky, snažíme sa deti naučiť rozprávať príbeh cez tieto nástroje, zvuky a aj svoje telo,“ povedal nám.
A potom už nasledovala hodina, počas ktorej
sa žiaci stali hlavnými hrdinami predstavenia. R.
Sorger divákov zapájal do práce a vytvoril fantastickú atmosféru.

Text a foto: - sedl -

R. Sorger dokáže deti zaujať.

Luskáčik opäť ožil
Projekt Vážna hudba v materskej škole vznikol v MŠ na
Možiarskej ulici už dávnejšie. Počas výchovy počúvajú deti
vážnu hudbu a raz do roka pripravia predškoláci, čiže deti vo
veku 5 – 6 rokov hudobno-dramatické dielko, ktoré predstavia svojim rovesníkom a aj rodičom a priateľom školy.
9. marca dvakrát ožila sála kina Iskra.
Dvadsaťsedem účinkujúcich bralo predstavenie Luskáčika od Čajkovského zodpovedne, všetci hrali s plným nasadením
a veľkým nadšením. Diváci ich snahu oce-

nili potleskom. A veru bolo na čo pozerať.
Ako nás informovala riaditeľka škôlky
Mgr. Elena Malinová, toto ich snaženie plne
podporuje aj mesto. Vďaka podpore malí
herci mohli vystúpiť v nových kostýmoch.

Dali ste si odmerať tlak?
Svetový deň obličiek sa každoročne
koná v druhý štvrtok v marci a tohto roku
to bolo 10. marca. Dialyzačné stredisko
Dialcorp a nefrologická ambulancia Kež-

Jedným zo stanovíšť, kde 10. marca merali
krvný tlak, bola aj lekáreň Luna.

marok sa opäť rozhodli šíriť osvetu pod
záštitou mesta.
Chronické ochorenie obličiek nemusí
pacienta bolieť. Vysoký krvný tlak je jedným z možných prejavov, že s obličkami nie
je niečo v poriadku. Preto znovu bezplatne
a odborne merali krvný tlak na piatich stanovištiach v meste. Tento rok sa zamerali
aj na samotných zdravotníckych pracovníkov, preto v poliklinike navštívili jednotlivé
oddelenia. Celkovo odmerali 571 tlakov.
Tým, ktorí ho mali vysoký, poradili navštíviť najskôr svojho obvodného lekára, ktorý
pacienta pošle na odborné vyšetreniu. To
je cesta, ako sa vyhnúť niektorým vážnym
ochoreniam. A možno práve ochoreniu obličiek.
- sedl –
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Ilustračná fotografia.
Režisérka, učiteľka Základnej umeleckej školy Antona Cígera v Kežmarku Ivana Abtová
už vie, ktorého klasika priblížia najmenším
priaznivcom vážnej hudby budúci rok.

Text a foto: - sedl -

Červený nos
Pondelkové doobedie dňa 22. 02.
2016 v Špeciálnej základnej škole, Kostolné námestie 28, Kežmarok patrilo
triu zdravotných klaunov z občianskeho združenia Červený nos - Clowndoctors. Naše viacnásobne postihnuté deti
nielen rozosmiali, ale urobili z nich aj
svojich spolupracovníkov – klauni sa
s nimi podelili o svoje rekvizity a spoločne sme vytvorili hudobný orchester.
Tešíme sa na ich ďalšiu návštevu u nás.


Mgr. M.Bachledová

Mgr. A.Horníková

učiteľky ŠZŠ Kežmarok
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Ihrisko šité na mieru
Základná škola Dr. Fischera 2 bola tou poslednou v meste, ktorá ešte nemala vyhovujúce ihrisko. To sa zmenilo 10. februára, kedy za účasti predsedu vlády R. Fica slávnostne otvorili športovisko nielen pre 700 žiakov školy.
„V škole funguje viac ako 50
krúžkov. Toto multifunkčné ihrisko
je vlastne špeciálne postavené na
niekoľko športov, konkrétne na te-

nis, futbal, volejbal, hádzanú a basketbal, takže využiteľnosť bude aj
v popoludňajších hodinách. Dali
sme požiadavku, na aké športy by

sme ho chceli, a podľa toho nám
boli dodané špeciálne povrchy,
koše...
Ihrisko bude využívané predo-

všetkým pre našich žiakov, už len
čakáme na jar a dobré počasie. Aby
bola zabezpečená úprava aj okolo
ihriska a funkčnosť, zamestnali sme
v rámci VPP jedného zamestnanca,
ktorý podľa rozpisu a záujmu o prenájom zabezpečí chod, otváranie
a zatváranie ihriska,“ povedala nám
riaditeľka ZŠ Dr. Fischera 2 Iveta
Slovíková.
- sedl –

Zelená škola
ZŠ Dr. Fischera 2 dbá aj na výchovu k ekológii
a ochrane životného prostredia. Preto sa zapojila do projektu Zelená škola. S touto myšlienkou prišla minulý školský rok. Cieľom je
naučiť deti šetriť a chrániť našu planétu. Často
sa im takejto osvety doma nedostane, preto
ich od prvého ročníka škola vedie k tomu, aby
v triedach nekvapkala voda, aby sa zbytočne
nikde nesvietilo, aby vedeli, kam patrí odpad.
„Vlani sme s deťmi zbierali mobilné telefóny. Teraz sme sa zapojili okrem iných súťaží aj do súťaže
zberu bateriek. Baterky sa používajú všade a my sa snažíme, aby ich
deti nehádzali doma do koša, ale
sústreďujeme ich v škole na jed-

nom mieste. Firma, ktorá baterky
zbiera, ich preberie, zváži a vyhodnotí zberačov aj školy,“ povedala
nám riaditeľka ZŠ. Iveta Slovíková.
Vlani práve žiaci tejto školy dobre
obstáli pri zbere telefónov a získali
darčeky. Držíme palce, aby aj táto

Toto je náš ostrov s palmou.
súťaž priniesla deťom ocenenie.
Teraz deti prvého stupňa a školská družina urobila maketu, ktorá
odišla do Prešova na súťaž v kategórii – výtvor z obalov mliekarenských výrobkov. Súťaž prebieha

niekoľko rokov a zdalo sa nemožné
vymyslieť niečo, čo tu ešte nebolo.
Nakoniec sa deti rozhodli, že vyrobia ostrov a palmu, rôzne kvety
a zvieratká.
Text a foto: - sedl –


Hravou formou
Riaditeľstvo ZŠ Grundschule v spolupráci
s pedagógmi 1. stupňa opäť otvorilo brány svojej školy. Dňa 3.3.2016 na pôde školy prebiehal Deň otvorených dverí, kde sa
stretli žiaci 1. až 4. ročníka s deťmi materských škôl z Kežmarku.
Začínajúci prváci prichádzajú do škôl s radosťou, ale
aj napriek tomu v ich očiach
vidieť strach a obavy z toho,
čo ich čaká v novej etape školského života. Touto akciou sa
žiaci snažili priblížiť budúcim
školákom školské prostredie,
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ktoré sa stane ich každodennou súčasťou a odbúrať ich pochybnosti. Hravými aktivitami,
spevom, dramatizáciou, tvorivými dielňami pripomenuli
škôlkarom, že učenie môže
byť aj zaujímavé a zábavné.
Štvrtkové dopoludnie sa nieslo

Že učiť sa dá aj hravou formou, ukázali škôlkarom starší žiaci školy.
v jarnej atmosfére, počas ktorej
naši žiaci prezentovali čaro jarnej prírody, veľkonočné ľudové
zvyky a tradície.
Vedenie školy srdečne ďakuje všetkým škôlkarom, ich
pedagógom a rodičom za náv-

števu. Veríme, že malí škôlkari
prežili u nás pekné dopoludnie
a odniesli si domov kúsok jarnej nálady.


Mgr. Monika Oravcová
 Foto: Marcelka Barteková

školy

mozaika

Veľká noc očami Maguráka
Veľká noc je sviatkom, ktorým sa oslavuje nielen zmŕtvychvstanie
Ježiša Krista, ale tiež príchod jari. Oslovili sme mladého, sympatického Kežmarčana Mareka Reznického, ktorý od roku 2015 organizačne vedie folklórny súbor Magura. Opýtali sme sa na priebeh „maguráckej oblievačky“ počas veľkonočných sviatkov.
Na úvod sa čitateľom
predstavte v spojitosti
s Magurou.

Som Kežmarčanom, mám
27 rokov. Som dlhoročným
členom súboru, muzikantom
a najnovšie sa zaúčam do tajov organizácie a vedenia súborového diania. Organizačne
vypomáham Magure už dlhšie,
ale po 60-tom výročí padlo rozhodnutie, že to celé prevezmem
ja. Zabezpečujem dopravu, ubytovanie, prípadne stravu a ďalšie s tým súvisiace záležitosti. Pri
organizovaní vystúpení si vzájomne pomáhame, najčastejšie
spolupracujem s vedúcim tanca
Jaroslavom Pavligom, vedúcim
muziky Martinom Halčinom a
tiež krojárkou Martinou Janiglošovou. Všetko to zastrešuje prezident súboru a riaditeľ občianského združenia Klub priateľov
Magury Juraj Švedlár.
Ako trávia Maguráci poväčšine veľkonočné sviatky?
Tak ako väčšina ľudí aj „Maguráci“ trávia veľkonočné sviat-

Chlapci z FS Magura svoje kolegyne oblievajú aj na dvakrát.
ky doma s rodinami. Pre nás je
to obdobie pôstu a Veľkej noci
akýmsi oddychom pred letnou
sezónou. Oddýchnu si najmä
muzikanti .
Ktoré zvyky majú Maguráci
iné?
Tradícia oblievania je stále vo
veľkej miere zachovaná na celom Slovensku, čiže určite nie sú
naše dievky jediné pooblievané,
akurát, že my sa to snažíme robiť
v tradičnejšom nádychu.

Ako to počas „oblievačky“
zvyčajne prebieha? O ktorej začínate? Chodievate od
domu k domu na vozoch ťahaných koňmi?
Veľkonočný pondelok začíname v skorých ranných hodinách, stretávame sa už o šiestej
ráno, oblečieme sa do krojov,
naplníme 50-litrový sud vody,
posadáme do áut a vyrazíme.
Je to veľká sranda. V ranných
hodinách začíname v okolitých
dedinách, kde dievčatá „od-

chytíme“ rovno z kostola alebo
veľkonočnej zábavy. Po toľkých
vedrách studenej vody sa hneď
prebudia. V každom dome si
chvíľu posedíme, zahráme a zaspievame s muzikou. Pri odchode oblejeme dievčatá druhýkrát
a ideme ďalej. Väčšinou končíme aj o piatej – šiestej večer, no
tento rok máme toľko nových
dievčat, že ani nevieme, ako to
všetko stihneme. Kedysi chodievali chlapci kočom, no kvôli
veľkým vzdialenostiam, ktoré
musíme prekonávať, si to nevieme predstaviť. Stihli by sme len
zopár dievčat. Tak či tak by sme
chceli tento rok obehnúť aspoň
Kežmarok s kočom, uvidíme, či
sa nám to podarí a či bez pokuty
.
Ktoré zvyky udržiavate u
Vás v rodinnom kruhu? Pomáhate pri prípravách výzdoby,
ozdobujete kraslice?
Asi ako väčšina, trávim sviatky návštevami rodiny, posvätením jedál a spoločnými raňajkami s najbližšími. Zdobenie
vajíčok u mňa nehrozí, ručné
práce nie sú mojou veľkou doménou, skôr počúvam, čo mi
nakážu.
Na čo sa najviac tešíte počas sviatkov Veľkej noci Vy?
Na domácu šunku predsa! 

- slza -

Jarná rozmanitosť
Osud nie je ku každému rovnako prajný, žijú
medzi nami ľudia hendikepovaní mentálne, fyzicky alebo aj kombinovane. Často sú však obdarení iným spôsobom, nájdu sa medzi nimi vynikajúci zruční majstri s kreatívnymi nápadmi.
Stredné odborné učilište Biela
voda 2 v Kežmarku v spolupráci
s mestským kultúrnym strediskom pripravili už po štvrtýkrát
výstavu ručných prác žiakov
z jedenástich špeciálnych základných škôl zo širšieho okolia pod

názvom Jarná rozmanitosť. Deti
v rámci pracovného vyučovania
a výtvarnej výchovy vyrobili rôzne jarné a veľkonočné dekorácie,
ktoré verejnosť mala možnosť vidieť minulý mesiac vo výstavnej
sieni Barónka.
- sedl -
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Jarné a veľkonočné dekorácie pútali pozornosť.

19

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

Projektové vyučovanie
ZŠ – Grundschule ako každoročne tak aj v tomto roku pripravila
projektové vyučovanie na tému
Hrady a zámky na Slovensku. Táto
forma vyučovania je doplnkom ku
klasickému vyučovaniu. Orientuje
sa na žiaka v tom, aby žiak pracoval
samostatne v rôznych oblastiach
s využitím doposiaľ nadobudnutých teoretických vedomostí
a schopností. Výhodou je, že rovnakou mierou do prípravy a priebehu projektu sa môžu zapojiť žiaci nadaní, menej nadaní i pomalšie
chápajúci. Tak sa u nich rozvíja
iniciatíva, samostatnosť, tvorivosť,

vzájomná spolupráca, komunikácia, ale aj prijímanie kritiky za svoju
menej kvalitne odvedenú prácu.
Žiaci 2.stupňa pripravili nielen výstižné zobrazenie hradov
a zámkov z ich histórie, ale využitím informačno-komunikačných
technológií, samostatnou aktivitou s inými školami, organizáciami,
rodičmi a mnohými ďalšími zainteresovanými stranami poskytli návštevníkom našej školy poznávací
a umelecký zážitok. K zhliadnutiu
projektového vyučovania sme
prizvali aj študentov stredných
škôl v meste, žiakov 1.stupňa, ro-

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

SLÁVNOSTNÝ
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
k plneniu povinnej školskej dochádzky
v školskom roku 2016/2017, ktorý sa uskutoční

v dňoch 4. a 5. apríla 2016
od 8:00 hod. do 16:00 hod. v budove školy.
Zápis prebehne netradičnou formou po rozkvitnutej
jarnej lúke , kde deťom zábavné a zaujímavé úlohy pomôžu
vyriešiť jej obyvatelia.

K zápisu je potrebné priniesť:
- rodný list dieťaťa,
- občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Divadelná scénka žiakov v dobových kostýmoch.
dičov a všetkých, ktorí o to mali
záujem. A že záujem bol skutočne veľký, svedčia o tom odohrané scénky, kde jednotlivé triedy
predviedli počas dopoludnia
12-15 krát svoj nacvičený príbeh.
Žiakov motivovala a povzbudzovala do ďalšej práce aj prítomnosť
prednostky Okresného úradu
v Kežmarku p. Tkačíkovej a vedúcej

oddelenia školstva mesta Kežmarok p. Staníkovej, ktoré veľmi pozitívne hodnotili priebeh podujatia.
Celkovú atmosféru jednotlivých
scénok dopĺňali dobové kostýmy,
ktoré našej škole zapožičala Stredná umelecká škola v Kežmarku.
 Autor: Mgr. Miroslav Beňko

riaditeľ ZŠ Grundschule

Foto: archív školy

Naša škola ponúka:
-kvalitné vzdelávanie prostredníctvom moderných a inovatívnych metód,
-vysokú odbornosť vyučovania,
-individuálny prístup rešpektujúci osobnosť každého žiaka,
výučbu nemeckého jazyka od 1. ročníka, od 3. ročníka pribúda
anglický jazyk,
-výučbu anglického jazyka od 1.ročníka metódou Jolly Phonics, ktorá poskytuje multi-zmyslový program pre výučbu zručností čítania a písania
v anglickom jazyku,
-možnosť vykonania jazykového certifikátu z nemeckého jazyka, ktorý
vydáva Göetheho inštitút v Nemecku,
-dobre vybavené odborné učebne, interaktívne tabule,
-otvorené hodiny, projektové vyučovanie a tvorivé dielne pre žiakov,
rodičov aj širšiu verejnosť,
- výchovné poradenstvo a spoluprácu so školským špeciálnym pedagógom,
- podporu žiakov vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach,
- zapojenie sa do jazykových projektov Comenius a Erasmus +,
- bohatú krúžkovú činnosť v škole a vo folklórnom súbore Goralik, ktorý
pôsobí na našej škole,
- zábavné podujatia, výchovné koncerty, exkurzie , návštevy
divadla a školské výlety,
- školský klub detí s raňajšou a popoludňajšou pestrou umeleckou činnosťou,
- školu v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik.

MDŽ športovo
Aj netradične sa dá osláviť
deň žien. Návod ako na to pripravili organizátori prvého ročníka Medzinárodného dňa žien
v novej športovej hale. Prihlásiť sa mohli, samozrejme, iba
ženy a navyše museli mať chuť
športovať. Žiadne výhovorky,
že je sviatok, ide sa na to! Odskúšali sme si kondično-silový
crossfit pod vedením skúsených trénerov, vyskúšali svoje
tanečno-športové
zručnosti
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pri zumbe a ochutnali rôzne
zdravé dobroty. Prestávky sme
si spríjemnili ochutnávkami
kvalitných vín. Na záver každá
z nás dostala darček. Ak patríte
medzi ženy, ktoré rady športujú, určite si nenechajte ujsť
ďalší ročník. Už teraz sa všetky
tešíme a ďakujeme organizátorom za pekné podujatie pripravené pre ženy.


Foto a autor: DF

MDŽ oslavovali s chuťou k športu.

školy / šport

šport

Historické finále
V dňoch 5. a 6. marca prebiehal v Nitre finálový turnaj Slovenského pohára vo volejbale mužov a žien. V zmysle organizačných
pokynov Slovenského pohára sa v kategórii žien turnaja zúčastnilo kvarteto družstiev, ktoré boli 9.1.2016 na najlepších štyroch
priečkach v tabuľke extraligy žien. Volejbalistky KV MŠK Oktan
Kežmarok sa na turnaj kvalifikovali z tretieho miesta.

Zľava hore - B. Špaková - tréner, M. Špak - predseda klubu, T. Dragašeková, V. Skupinová, J.
Budrovič, L. Labudová, A. Harčárová, A. Becková, J. Breda – tréner. Zľava dole - K. Jakušová, P.
Zátrochová, M. Jagodzinska, N. Vrabcová, Ľ. Šipošová, M. Smak.
V semifinálovom zápase nastúpili naše dievčatá proti domácim volejbalistkám z UKF Nitra.
Prvý set bol do stavu 15:16 z pohľadu domácich
vyrovnaný, ale potom zabrali skúsené hráčky
Kežmarku a získali úvodný set pomerne hladko
25:18. Druhý set už bol omnoho vyrovnanejší.
V ňom bol Kežmarok blízko k náskoku 2:0 na
sety, ale nepodarilo sa mu využiť nádejné vedenie 24:22 a druhé dejstvo napokon stratil 28:30.

Úspešne zvládnutá koncovka nabudila domáce hráčky a v treťom sete sa dokázali dostať do
vedenia 17:11. Náskok si napokon udržali a set
vyhrali 25:19. Kežmarčanky sa však nevzdávali
a vo štvrtom sete viedli už 17:12. Nitrianky však
priebeh setu takmer otočili, za stavu 24:23 mali
dokonca k dispozícii matchbal. Ten dokázali hosťujúce volejbalistky odvrátiť a štvrtý set získali vo
svoj prospech v pomere 27:25.

Ak niekto očakával dramatické vyvrcholenie
zápasu, tak musel byť sklamaný. V piatom sete
bola herná pohoda na strane Kežmarku, ktorý
vyhral skrátený piaty set jednoznačne 15:9 a postúpil do svojho historicky prvého finále Slovenského pohára. Vo finálovom súboji čakal na naše
dievčatá suverén posledných sezón VK Slávia
EU Bratislava. V prvom sete bol stav vyrovnaný
20:20, ale potom získali Bratislavčanky päť z nasledujúcich šiestich bodov a úvodný set išiel na
ich stranu.
V druhom sete sa síce bojovalo o každú loptu, ale Kežmarok bol v podstate stále vo vedení.
Náskok si udržal až do koncovky, ktorú úspešne
zvládol 25:23 a vyrovnal tak stav setov na 1:1.
Volejbalistky z hlavného mesta sa však nenechali zaskočiť a do tretieho setu vstúpili skvele,
keď viedli už 17:4. Set napokon získali hladko
25:12.
Štvrtý set bol však opäť vyrovnaný. Kežmarčanky v ňom viedli 22:18 aj 23:20, ale nepodarilo
sa im dotiahnuť zápas do rozhodujúceho piateho setu. Bratislava šnúrou piatich bodov po sebe
otočila priebeh setu a vyhrala ho 25:23. Slávia tak
získala už dvanásty titul v Slovenskom pohári.
Klub môže byť spokojný s účasťou na finálovom turnaji. Účasť vo finále Slovenského pohára
je najväčším úspechom v histórii klubu. Za tento
úspech patrí poďakovanie všetkým hráčkam, ako
aj trénerom Blanke Špakovej a Jozefovi Bredovi.
Kežmarok úspešne zvládol aj záver základnej
časti extraligy žien, v ktorej napokon obsadil
tretiu priečku, keď v poslednom kole v sobotu
12.3.2016 v priamom súboji o tretie miesto porazil v Bratislave družstvo BVK 3 : 2. Prvý zápas
play-off odohral v sobotu 19.3.2016 v Mestskej
športovej hale Vlada Jančeka proti TJ TU Slávia
Zvolen.
Text a foto: Milan Špak

predseda KV MŠK OKTAN
Kežmarok

Stolní tenisti úspešní
Dňa 20. februára sa konali
Majstrovstvá Podtatranského
regíónu/ okresu SL, KK, PP, LE/
mládeže v stolnom tenise, ktorými bol poverený STK Dunajec
Spišska Stará Ves, za účasti 11
družstiev a 52 hráčov okresov
Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa kategórie najmladšieho,
mladšieho a staršieho žiactva.
Vyvrcholením boli súťaže dorastencov, z ktorých mnohí
hrajú už súťaže dospelých.
Výborne obstáli zástupcovia
Kežmarku, klubov Fortuny a

Severky Kežmarok, ktorí získali
celkovo 9 medailí - 4 zlaté, zásluhou mladých hráčov Fortuny
Harabina a Milana,1 striebornúIštocy zo Severky a 4 bronzové
-2x Š.Novotný, Koša, Košová.
Majstrovstvá mali výbornú
športovú úroveň a vďaka patrí
organizátorom náročných majstrovstiev TJ Dunajec Spišská
Stará Ves.
 Dr. Jaroslav Novotný
 predseda Podtatranského

stolnotenisového zväzu

Foto: Dr. J. Novotný
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Víťazi kategórie dorastu – štvorhry. Zľava: Tomáš Ištocy - Severka Kežmarok, Šimon Kostka Dunajec Sp. Stará Ves, Matej Harabin, Martin Milan- obaja Fortuna Kežmarok, Jozef Maliňák- Sp. Štiavnik, Štefan Novotný - Severka, Adam Strišovský, Kristian Sýkora Slovenská Ves.
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Mladí lyžiari
Lyžovanie je v súčasnosti asi najpopulárnejší zimný šport rozšírený
takmer po celom svete. Prvý lyžiarsky spolok na Slovensku vznikol
v Kežmarku a využíval blízke Vysoké Tatry. V súčasnej dobe je tréningovým centrom lyžiarskeho klubu MŠK Kežmarok SKI Bachledova.
Cieľom klubu je predovšetkým výchova
a príprava mladých lyžiarov pod vedením kvalifikovaných trénerov, propagácia kežmarského
zjazdového lyžovania. Klub nadviazal na úspechy absolventov lyžiarskych tried Gymnázia P.
O. Hviezdoslava a členov klubu TJ Štart. Pretekári nášho klubu sa zúčastňujú na pretekoch
Slovenského pohára, Východoslovenskej ligy
a Tatranskej ligy.
Klub má širokú členskú základňu a jeho členmi sú deti už od 5 rokov, ktoré súťažia v kategórii superbaby (do 7 rokov) a už v tomto veku
dosahujú výborné výsledky (Radka Sloveňáková, Viktorko Sloveňák). Ďalšou kategóriou sú
predžiaci (8-11 rokov), ktorí sa v najvyššej súťaži v Slovenskom pohári pred žiakov umiestňujú
na medailových pozíciách (Mia Chorogwická,
Maximilián Brutovský, Marek Kapolka) a tým sa
radia medzi TOP 3 kluby na Slovensku. V klube
je sústredená aj kategória žiakov (12-15 rokov),
ktorým mimoriadne úspechy v Slovenskom

pohári žiakov umožnili účasť aj na medzinárodných pretekoch FIS žiakov (Nina Pažáková,
Martin Uličný). Kategória juniorov je v klube

tiež zastúpená a tí úspešne reprezentujú klub
v rámci pretekov Východoslovenskej ligy (Roman Nagy, Andrea Nagyová).
Pred nami je záver lyžiarskej sezóny a posledné finálové kolá, v ktorých naši mladí pretekári útočia na popredné umiestnenia a dosahujú svoje osobné maximá.

Iveta Hudinová

a Andrea Jurdiková

Foto: Marianna Olekšáková

Členovia klubu LO MŠK - 3. kolo Východoslovenskej ligy - Spišské Bystré, kde naši pretekári
získali 5 zlatých a 2 strieborné medaily.

Karate

Sprava doľava spodný rad: Sandra Štoselová, Maroš Fa
bián, Erik Jerdonek. Vrchný rad: Michal Pjatak, Dajana Má
ria Drugáčová , Samuel Líška, Trener Mgr. Jaroslav Božoň.

Dna 30.01.2016 sa v Dolnom
Kubíne konala pohárová súťaž
Orava Cup 2016. Zúčastnilo sa
jej 34 klubov a skoro 400 pretekárov. Z nášho oddielu tam
vycestovalo 7 karatistov. Dosiahli sme jedno tretie miesto,
a to Dajana Maria Drugačová
v kategórii ml. žiačky 8-9 nad
30kg. Musím však pochváliť

všetkých našich pretekárov,
hlavne tých mladších, nakoľko
na zápasisku robili, čo mohli,
ale aj keď to vtedy nevyšlo, nabudúce budeme úspešní. Teraz
nás čaká Slovensky pohár, na
ktorý sa svedomite pripravujeme. Držíme palce.

Autor a foto:

Mgr. Jaroslav Božoň

Chodník kežmarskou dolinou
Každoročne primátor mesta Vysoké Tatry Ing. J. Mokoš vyhlasuje anketu
Cena primátora za čin roka. Za rok 2015 bolo v ankete navrhnutých päť
kandidátov a medzi nimi vybudovanie chodníka prof. Alfréda Grosza.
Realizovali ho Oto a Miroslav Rozložníkovci za podpory
mesta Kežmarok, mesta Vysoké
Tatry, ŠL-TANAPu, chaty na Zelenom plese a chaty Plesnivec.

22

3/2016

Tento chodník bol symbolicky
otvorený 4. októbra 2014 na
parkovisku Biela voda za prítomnosti turistickej verejnosti.
Chodník vedie Dolinou

Kežmarskej Bielej vody a na
významných miestach sú
osadené informačné tabule.
Každý rok sa koncom augusta
organizuje turistický pochod

touto dolinou, ktorý je zároveň
stretnutím priaznivcov bývalej
Kežmarskej chaty. 15. marca
sa v kongresovej sále kúpeľov
Nový Smokovec konal Tatranský galavečer, na ktorom boli
slávnostne udelené ceny mesta Vysoké Tatry. Nechýbali na
ňom ani Oto a Miroslav Rozložníkovci.

O. Rozložník

šport

inzercia / spomienky

Riadková inzercia
PREDAJ

INÉ

• Predám záhradku v Kežmarku – Pradiareň
č. t. 0905 285 760. N-4/16
ZAMESTNANIE
• Hľadám prácu ako opatrovateľka a pestúnka. Šesťročná prax. 0940345612. N-1/16
• Hľadáme staršiu solídnu brigádničku na
upratovanie chodby v bytovke, prízemie.
Asi 1 hodina. Platba po dohode po upratovaní. 452 22 36.

• K našej 89 ročnej mame hľadáme opatrovateľku z okolia Záhradnej ulice Kežmarok,
na 2x v mesiaci na SO, NE a niekedy i na zástup za dovolenky opatrovateliek v týždni
dopoludnia alebo večer. +421 948 808 422.
N-2/16
• Regresná terapia - pomoc v ťažkých životných situáciách. Tel .č.: 0907 574978.
N-3/16
• Kvalitné nátery striech, lacno. 0907
545 258. K

Na počkanie opravím bicykel, kočík, nabrúsim náradie a iné.
Imsport – OPRAVA BICYKLOV, SKISERVIS A SLUŽBY. 0905 434 153,
www.imsport.net. P-34/15

Spomienky
Doznel tlmený akord života,
stíchla jeho tichučká pieseň,
hmla studená padá na polia
a nám do sŕdc bolestná tieseň.
Dňa 25. marca 2016 si pripomíname už 4.
výročie, čo nás
navždy opustila
naša drahá Edita MESARČÍKOVÁ vo veku nedožitých 84 rokov.
Klesla ruka, ktorá tak rada
pracovala,
zmĺkli ústa, ktoré slovami hladili,
oči, ktoré sa tak milo pozerali,
sa navždy zavreli.
Spomína syn Jozef s manželkou
Alžbetou, vnúčatá Lucia a Michal.
Odišla a v srdci nám bolesť zanechala, rýchlo a bez rozlúčky, to nikto z nás nečakal.
Dňa 22. apríla
2016 uplynie 5
rokov od chvíle,
čo nás navždy
opustila manželka, mama a babka Ľudmila Olexáková, rod. Pirožeková. Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku a modlitbu.
S láskou spomína manžel Zdě-

nek, syn Zdenko s rodinou, vnúčatá
a syn Rado.
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 uplynulo smutných 7 rokov od
chvíle, keď nás
navždy opustil
manžel,
otec
a dedko Ing.
František DOLANSKÝ z Kežmarku.
S láskou spomínajú manželka,
synovia a dcéra s rodinou.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali
radi, venujte mu spolu s nami tichú
spomieku.
Dňa 2. apríla uplynie 6 rokov,
kedy navždy dotĺklo milujúce srdce našej drahej mamičky, babičky
a prababičky Heleny Majerčákovej.
V našich srdciach si stále a vždy
budeme na Teba spomínať.
S láskou a žiaľom v srdci spomínajú dcéry s rodinami.

Poďakovanie
Ešte raz ďakujem za moje preliečenie a zlepšenie zdravotného stavu
primárovi interného oddelenia nemocnice v Kežmarku MUDr. M. Magerovi za jeho veľmi láskavý a príjemný
prístup. Veľká vďaka z úprimného
srdca patrí aj MUDr. M. Ostricovej,
a MUDr. R. Potankovi, hlavnej sestre
Mgr. A. Rybkovej, sestričkám a sanitárkam T. Michlíkovej, F. Koščákovej,
M. Brondošovej, M. Nezvalovej, M.
Budzákovej, M. Madajovej a Z. Bucovej, J. Skokanovej, L. Hovancovej a L.
Drozdovej.


pacient František Mulík

Stará Lesná
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ŠPORTOVÉ PODUJATIA
VÝSLEDKY – MAREC 2016
VOLEJBAL – ženy
SLOVENSKÝ POHÁR V NITRE
5.3.2016
6.3.2016
12.3.2016
VOLEJBAL – kadetky
6.3.2016
VOLEJBAL – juniorky
12.3.2016
BASKETBAL – muži
12.3.2016
BASKETBAL – kadeti
12.3.2016
FUTBAL – dospelí
13.3.2016
HOKEJBAL – dospelí
5.3.2016
12.3.2016
13.3.2016

KV MŠK OKTAN Kežmarok – UKF Nitra
Slávia EU Bratislava – KV MŠK OKTAN Kežmarok
1.BVK Bratislava – KV MŠK OKTAN Kežmarok

3:2
3:1
2:3 (extraliga)

ŠA Košice – KV MŠK OKTAN Kežmarok

0:3, 0:3

KV MŠK OKTAN Kežmarok – KV Brusno

1:3, 0:3

BK MŠK Kežmarok – PU Akademik Prešov

80:64

1.BK Michalovce – BK MŠK Kežmarok

70:61

ŠK Štrba – 1.MFK Kežmarok (nehralo sa pre nespôsobilý terén)
HKB Lion Svidník – HKB Mimisolar Kežmarok
HKB Mimisolar Kežmarok – Jokerit Petržalka
HKB Mimisolar Kežmarok – LGAZ Hokej Bratislava

VOLEJBAL – ženy
Ďalší program bude známy podľa výsledkov vyraďovacích zápasov
VOLEJBAL – kadetky
3.4.2016 KV MŠK OKTAN Kežmarok – VK Spišská Nová Ves
17.4.2016 KV Moldava – KV MŠK OKTAN Kežmarok
23.4.2016 VK MŠK OKTAN Kežmarok – VK Vranov
VOLEJBAL – juniorky
9.4.2016 KV MŠK OKTAN Kežmarok – KV Košice
16.4.2016 VK Stropkov – VK MŠK OKTAN Kežmarok
24.4.2016 KV MŠK OKTAN Kežmarok – Iskra Hnúšťa
BASKETBAL – muži
16.4.2016 BK MŠK Kežmarok – BK Trnava
17.4.2015 BK MŠK Kežmarok – BK Sereď
BASKETBAL – kadeti
2.4.2016 BK Nitra – BK MŠK Kežmarok
3.4.2016 BSC Bratislava – BK MŠK Kežmarok
30.4.2016 BK MŠK Kežmarok – BK Michalovce
FUTBAL – dospelí
3.4.2016 1.MFK Kežmarok – OŠK Fintice
10.4.2016 OFK Tatran Kračúnovce – 1.MFK Kežmarok
17.4.2016 1.MFK Kežmarok – OFK Dlhé Klčovo
24.4.2016 MŠK Spartak Medzilaborce – 1.MFK Kežmarok
FUTBAL – dorast
2.4.2016 1.MFK Kežmarok – FK Prakovce
9.4.2016 TJ Tatran Ľubica – 1.MFK Kežmarok
16.4.2016 1.MFK Kežmarok – ŠK Harichovce
23.4.2016 FK Veľká Lomnica – 1.MFK Kežmarok
30.4.2016 1.MFK Kežmarok – FK 05 Levoča
FUTBAL – starší žiaci
2.4.2016 1.MFK Kežmarok – MFK Slavoj Spišská Belá
9.4.2016 FK Družstevník Plavnica – 1.MFK Kežmarok
16.4.2016 1.MFK Kežmarok – MŠK Stará Ľubovňa
23.4.2016 1.MFK Kežmarok – FK Podolínec
30.4.2016 1.MFK Kežmarok – TJ Tatran Ľubica
FUTBAL – mladší žiaci
2.4.2016 1.MFK Kežmarok – MFK Slavoj Spišská Belá
9.4.2016 FK Družstevník Plavnica – 1.MFK Kežmarok
16.4.2016 1.MFK Kežmarok – MŠK Stará Ľubovňa
23.4.2016 1.MFK Kežmarok – FK Podolínec
30.4.2016 1.MFK Kežmarok – TJ Tatran Ľubica
HOKEJBAL – dospelí
Ďalší program bude známy, keď budú dvojice pre ply-off.
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2:10
6:1
3:6

V znamení posledných kôl
V uplynulých týždňoch skončila
poslednými kolami 3. a 4. liga.
Odohrali sme aj dôležité domáce
dvojkolo v 1. lige. A na programe
boli tradičné mládežnícke podujatia, Liga Spiša a Talent.
Dôležité domáce víťazstvo
V predposlednom dvojkole 1.
ligy sme doma hostili družstvá
zo Sabinova a z Bardejova. Proti
vedúcemu družstvu zo Sabinova
sme neuspeli a prehrali sme 1:7.
Zostava: T.Petrík-0,5, Z.Štočková-0, T.Andráš-0, V.Škára-0, J.Dujava-0, M.Hagara-0, M.Dudaško-0,5,
M.Budzák-0.
Proti Bardejovu sa nám ale podarilo vybojovať dôležité víťazstvo,
ktoré sa nerodilo ľahko. Zápas sme
vyhrali 4,5:3,5. Zostava: T.Petrík-1,
Z.Štočková-1, T.Andráš-0,5, V.Škára-1, J.Dujava-0, M.Hagara-0,5, M.
Dudaško-0,5, R.Veštúr-0.
Výborné druhé miesto v 3.lige
V 10.kole sme doma privítali družstvo Vernára a zaznamenali ďalšie
jasné víťazstvo 5,5:2,5. Zostava:
T.Andráš-0, J.Lukáč-1, F.Grich-0,
R.Veštúr-1, M.Budzák-1, E.Hagara
st.-1, M.Šilon-0,5, Ľ.Antal-1. V poslednom kole sme vycestovali do
Hranovnice. Sezónu sme ukončili víťazstvom 6,5:1,5. Zostava:
T.Andráš-1, J.Lukáč-1, F.Grich-0,

M.Budzák-1, M.Šilon-1, Ľ.Antal-1,
M.Kulhomerová-0,5, M.Hanina-1.
Poradie
Pekné tretie miesto v 4.lige
V poslednom kole 4.ligy sme
doma jednoznačne porazili Bijacovce B 7,5:1,5. Zostava: M.Budzák-1, Ľ.Antal-1, J.Ferenčák-1,
M.Kulhomerová-1, M.Gáborčík-1,
P.Vonglár-0,5, M.Hanina-1, S.Burdíček-1. Víťazstvom sme potvrdili
tretie miesto v tabuľke.
Grand Prix mládeže Slovenska
V Bijacovciach prebehlo 4.kolo
Ligy mládeže Spiša. Najviac sa darilo N.Ferenčákovej- 4b a 3.miesto
v kategórii D11. Po 4b získali aj
D.Duda, R.Kaprál a M.Heutschycelkové 33.,36. a 37.miesto. Po 3b
nazbierali V.Lipčák a A.Kriššák.
Seriál Talent v Lipt.Mikuláši pokračoval 6.kolom. N.Ferenčáková získala 4b, čo jej prinieslo ďalší bronz
v kategórii D11. R.Kaprál- 3b,
M.Heutschy-2,5b, A.Kriššák-2b.
V 6-kolovom turnaji O pohár LŠŠ
zahral výborne J.Ferenčák, ktorý
vyhral všetky svoje zápasy,a so
štyrmi odohratými kolami skončil
na peknom 7. mieste.


Marcel Budzák

šport

inzercia / oznamy

V silnej konkurencii
Dňa 28.2.2016 usporiadal Tanečno-športový klub SOUL Prešov Hobby súťaž o Šarišský
pohár 2016 v Parku kultúry a oddychu Čierny orol v Prešove. Na tejto súťaži nás reprezentoval pár Erik Fiamčík - Laura Lešková v
kategórii deti do 11 rokov. V silnej konkurencii 33 párov obsadili 14. miesto. V kategórií dievčat do 9 rokov si vytancovala Laura
Lešková finálové 3. miesto z 15 dievčat.
Dňa 5.3.2016 usporiadal Slovenský zväz tanečného športu
Bratislava s Tanečným klubom Fáber Dance Team Banská Bystrica
Majstrovstvá SR v latinskoamerických tancoch.
Súťaž sa konala v Športovej
hale Dukla Banská Bystrica, kde
sa zúčastnilo v kategórií juniori 41
párov. Naši reprezentanti obsadili
34. miesto Jakub Solár - Nina Po-

dolinská , 37. miesto Samuel Žabka - Inés Bilinová, 39. miesto Sebastián Marek - Laura Pittnerová.
V sobotu 19.3.2016 sme boli na
posledných MSR v štandardných
tancoch usporiadaných TŠK Junilev v Leviciach, ktorých sa zúčastnili 4 páry Juniorov z nášho klubu.

Gertrúda Scholtzová
trénerka

Foto: G.Scholtzová archív

MSR v LAT tancoch Banská Bystrica: Samuel Žabka - Inés Bilinová,
Sebastián Marek - Laura Pittnerová, Jakub Solár - Nina Podolinská.
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Krátke správy
Začiatkom jari sa bude realizovať výstavba nových parkovacích
plôch pozdĺž komunikácie na ulici Nižná brána pri základnej škole. Bude to prvá stavebná akcia v roku a pribudne 13 parkovacích
miest.
Strecha na telocvični pri Základnej škole Nižná brána čaká na rekonštrukciu. Radnica podala žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016 na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na ZŠ Nižná brána –
na rekonštrukciu strechy telocviční a vybavenie zariadenia telocviční. Spolufinancovanie je vo výške 30 %.
V príprave sú ďalšie projekty. Materská škola na Možiarskej
ulici rozšíri svoje kapacity a tiež bude zateplená. Zateplenie je
plánované v tomto roku aj pre materskú školu na sídlisku Sever
v prípade úspešnosti projektov.
Schválený projekt zateplenia budovy základnej školy Dr. D.
Fischera sa začne realizovať v mesiaci máj/jún po ukončení verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby. O úprave rozpočtu
potrebnej na spolufinancovanie projektu rozhodnú poslanci na najbližšom zastupiteľstve 21.3.2016.
Grundschule ukončuje stavebné práce spojené so sanáciou
vlhkosti budovy školy. Hlavné stavebné práce boli ukončené,
ostáva ešte ukončiť terénne a sadové úpravy. Všetky práce budú
ukončené do konca marca .
Projekt prestavby mosta cez tok Ľubica na sídlisko Sever bude
ukončený do konca apríla.
Finišujú práce na projekte stavby cyklochodníka v prieťahu
mestom, ktorý bude spájať cyklochodník do Spišskej Belej s Vrbovom.
Mesto projekčne pripravuje rekonštrukciu poschodia objektu Dr.
Alexandra 30.
Začali sa prípravy k 26. ročníku festivalu EĽRO. Termín je 8.10.7.2016. Tento ročník bude venovaný dvom cechom – hrnčiarskemu a knihárskemu.
Jarné predajné trhy v Kežmarku sa uskutočnia v polovici apríla.
Naplánované sú na 12.4. -14.4.2016.
Cyklopreteky spojené s oficiálnym otvorením cyklotrás sa
uskutočnia 23.4.2016. Budú zamerané na deti a mládež. Pripravených je 6 kategórii pre deti vo veku 4 až 12 rokov.
Lesnícke dni pod Tatrami 2016 v Kežmarku sú plánované na
26.4.2016. Program bude spojený s rozličnými aktivitami pre žiakov,
ale na svoje si prídu aj dospelí.

Oznámenie
Mesto Kežmarok, Mestský
úrad v Kežmarku, oddelenie
územného plánu, životného
prostredia a stavebného poriadku týmto oznamuje občanom
, že nový zákon o odpadoch
č.79/2015 Z.z. zaviedol niektoré
zmeny, ktoré sa týkajú odovzdá-

vodcu, druhom odpadu a jeho
hmotnosťou. Mesto Kežmarok
vydá rozhodnutie k úhrade poplatku, ktoré bude zaslané príslušnému občanovi poštou.
Drobný stavebný odpad je
odpad vznikajúci pri udržiavacích prácach, alebo stavebných

Po zimnom období nastal čas na jarné upratovanie posypového materiálu.
vania odpadu na zbernom dvore.
PNEUMATIKY - už nie sú súčasťou komunálneho odpadu,
neodovzdávajú sa na zbernom
dvore, ale u predajcov a v pneu
servisoch.
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
- na zberný dvor ho môže odovzdať občan Kežmarku / nie firma/ po predložení občianskeho
preukazu. Poplatok za odovzdanie drobného stavebného odpadu je 1,5 eura za kilogram. Po odvážení odpadu bude vystavený
vážny lístok s uvedením mena,
adresy a dátumu narodenia pô-

úpravách stavby podliehajúcich
ohláseniu stavebnému úradu.
Ide najmä o zvyšky tehál, obkladačiek, o dlažby, okná, sanitárnu
keramiku, potrubia (nie azbestocementové), káble, umakart,
plasty, PVC podlahovinu, laminátovú podlahu, tepelnoizolačné
materiály, zvyšky malty, betónu,
tabuľové sklo, strešnú krytinu
(nie azbestocementovú) ...
Upozorňujeme tiež, že
zberný dvor slúži výlučne pre
občanov mesta Kežmarok, nie
pre firmy ani pre zber odpadu
vznikajúci v súvislosti s podnikaním.

Zápis detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok
( MŠ K. Kuzmányho 41, MŠ Cintorínska 3, MŠ Možiarska 1, MŠ Severná 5 )
Vážení rodičia,
zápis detí do materskej školy na školský rok 2016 / 2017 sa uskutoční v zmysle § 28 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (
školský zákon ) ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 3 vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v
období od 30. apríla 2016 do 31. mája 2016 v materských školách.
Žiadosť o prijatie dieťaťa si zákonný zástupca dieťaťa môže vyzdvihnúť u riaditeľky materskej školy, stiahnuť si ju z internetovej
stránky materskej školy, alebo z internetovej stránky mesta Kežmarok - oddelenie školstva, mládeže a športu.
Vyplnenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca odovzdá spravidla v čase zápisu riaditeľke v materskej škole. Ak ide o dieťa so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
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predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sú prednostne do materskej školy prijímané
deti:
• ktoré dovŕšili 5 rokov,
• s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
• s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Bližšie informácie k zápisu do materskej školy nájdete na internetových stránkach jednotlivých materských škôl.

I. Staníková

mozaika

inzercia
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POTERY STROJOVÉ
MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
SÁDROKARTÓNOVÉ STENY A STROPY
PODLAHOVÉ KRYTINY
UPRATOVACIE A BÚRACIE PRÁCE
ZATEPĽOVANIE A IZOLÁCIA POLYURETÁNOVOU PENOU
UKLADANIE DEKORAČNÉHO KAMEŃA
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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
Bližšie informácie o ponuke sa dozviete u našich predajcov v Motor-Car Poprad.
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Kombinovaná spotreba paliva 4,6-7,6 l/100 km, emisie CO2: 119-177 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Dôverujeme liečivej sile bylín

Vladimír Ďurina

UZNÁVANÝ BIOTERAPEUT
Autor bioinformačných produktov DIOCHI
prichádza do Kežmarku a do Popradu.
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14. apríla 2016 o 1700 hod.

Hotel CLUB***

MUDr. Alexandra 24, Kežmarok
Srdečne vás pozývame stráviť večer v spoločnosti
renomovaného českého bioterapeuta, odborníka vo fytoterapii
a dozvedieť sa informácie o produktoch DIOCHI z „prvej ruky“.

využite jedinečnú možnosť

Osobné konzultácie!

Poprad 14.4.2016 od 13.00 do 15.30 hod.
Kežmarok 14.4.2016 po prednáške o 17.00 hod.
Pre viac informácií navštívte Sféra klub DIOCHI:

Mgr. Mária Uhlárová, Hlavné námestie 58, Kežmarok, 0918 476 177, kezmarok@diochi.sk
Bc. Karin Homzová, Námestie sv. Egída 59/36, Poprad, 0917 177 686, poprad@diochi.sk

DREVONA NÁBYTOK
MICHALSKÁ 73, KEŽMAROK

www.diochi.sk

tel: 0918 605 350
e-mail: 47@drevona.sk
po-pia: 8:30-17:00, So: 8:00-12:00

spravodajstvo

