Alexander Küchel
Významný a obľúbený okresný lekár, filantrop. Narodil sa 16.4.1893 v Levoči,
v rodine klampiara Adolfa Küchela a Etely Stein. Mal 8 súrodencov. Po absolvovaní
levočského gymnázia vyštudoval medicínu v Budapešti. Po skončení 1. svetovej vojny
prevádzkoval v Budapešti súkromnú ambulanciu. V roku 1919 sa rozhodol vrátiť na
Spiš a podarilo sa mu získať miesto lekára v Spišskej Starej Vsi, kde pôsobil celých 25
rokov. V roku 1923 sa oženil s Máriou Duschnitz a mali spolu dvoch synov, Otta
a Tomáša.
Za 1.ČSR pracoval v celom Zamagurí sám, keďže od augusta 1920 sa okres zmenšil
o 14 obcí, ktoré pripadli Poľsku a druhé lekárske miesto bolo zrušené. Dr. Küchel bol
veľmi dobrým a obľúbeným praktickým lekárom. Bol to ľudomil, ktorý pre
najchudobnejších často ordinoval zadarmo. Na bričke, ťahanej koňom, neskôr svojím
autom sa rýchlo dostal aj do najvzdialenejšej obce, ak išlo o vážnejší alebo akútny
prípad, odvážal pacientov do nemocnice v Levoči. Okrem súkromnej ordinácie
vykonával funkciu okresného lekára, viedol poradňu pre matky, Masarykovu ligu proti
tuberkulóze, bol lekárom nemocenského poistenia, vykonával zdravotný dozor nad
školami v celom okrese a robil aj zdravotnú osvetu. S rodinou býval v starom obecnom
dome a v jeseni 1936 sa presťahoval do svojho novopostaveného domu, v prízemí
ktorého mal aj ordináciu.
Po prijatí hanebných protižidovských zákonov bol v roku 1939 pre svoj neárijský
pôvod prepustený zo štátnych služieb. V praxi sa však toto nariadenie nerealizovalo,
pretože celý okres by ostal bez lekára. Naviac sa po 1. septembri 1939 okres zväčšil o
prinavrátené územie so 14 obcami. Tak bol Dr. Küchel menovaný zástupcom okresného
lekára, ktorým sa stal v roku 1940 Dr. Juraj Jarocký a po ňom Dr. Ján Kováčik. Okrem
toho bol vytvorený ešte jeden zdravotný obvod so sídlom vo Fridmane. Po začatí
deportácií v roku 1942 požiadala väčšina obcí okresu o výnimku pre Dr. Küchela a jeho
rodinu. V tom istom roku konvertoval na katolícke náboženstvo, ale napriek tomu po
vypuknutí Slovenského národného povstania a následnom obsadení Slovenska
nemeckým vojskom bol v noci z 3. na 4. septembra 1944 spolu s manželkou Máriou,
mladším synom Tomášom a matkou Etelou odvlečený gestapom do koncentračného
tábora, kde všetci zahynuli.

