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www.hyundai.sk                  HyundaiSlovensko 

Kombinovaná spotreba: 3,7 – 5,8 l/100 km, emisie CO2: 96 – 136 g/km. Foto je ilustračné.
Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje len na vozidlá 
Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi 
podľa podmienok stanovených v záručnej knižke.

HAVARIJNÉ 
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SPLÁTKY

ZIMNÉ
PNEUMATIKY

FINANCOVANIE
NA PÄTINY

Pre všetko,
na čom 
vám záleží

Už od

 13 790 €

Hyundai i30 kombi novej generácie
Vieme, na čom vám pri výbere ideálneho kombi záleží.
Na priestore pre seba a pre rodinu. Na pocite bezpečia. Na inováciách. Na úspornosti. Na dizajne. 
Na komforte. Na pôžitku z jazdy.

My v Hyundai sme si dali záležať na všetkom, na čom záleží vám.

Objednajte sa na testovaciu jazdu u našich predajcov alebo na hyundai.sk.

i30 wagon 210x297 diler.indd   3 10.10.17   9:40i30 wagon 148x210 diler.indd   3 10.10.17   9:43

AUTONOVA, s.r.o.
058 01 Poprad, Priemyselný areál Východ 3406
Tel.: 0917 972 174, hyundai@autonova.sk
www.autonova.sk

Zažite slovenskú
pohodu

Michalská 73, 060 01 Kežmarok

Noviny Kežmarok 90 x 128 mm.indd   1 25.9.2017   8:54:19

www.kia.com

Úplne nová Kia Rio. Váš čas. Vaše pravidlá.
Nová Kia Rio si zaručene získa vaše srdcia. Vďaka jej športovým líniám a zvodným 
krivkám je jednoducho neodolateľná. Odvážny vzhľad vás určite očarí, no jej vyladené 
a priestrannejšie vnútro si vás úplne podmaní - nová Kia Rio samozrejme prichádza 
aj s najnovšími inteligentnými technológiami. Dokonale navrhnutý interiér neposkytuje 
len pohodlie a skvelú zábavu z jazdy, ale aj maximálnu bezpečnosť. 
Zamilovať sa do auta nebolo ešte nikdy také jednoduché. 

Krivky, ktoré 
chytia za srdce.

Kombinovaná spotreba paliva 3,8-6,1 l/100 km, emisie CO2: 98-140 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný. 

Motor-Car Nitra, s.r.o.
Bratislavská 1 • 949 01 Nitra • Tel.: +421 37 6 555 818
motorcar@motorcar.sk  • www.motorcar.sk

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
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Prvú z dlhších diskusií vyvolal bod, ktorý 
navrhol Jozef Matia a  týkal sa kežmarskej 
nemocnice. Svoju správu iba prečítal, nik-
to z prítomných ju nedostal ani v písomnej 
či elektronickej forme. Pritom poukázal na 
údajne nezákonné postupy vo fungovaní 
správnej rady a činnosti nemocnice. „Ak by 
sme tento materiál dostali skôr, mohli sme 
vám na všetko odpoveď hneď teraz. Takto 
to nie je možné,“ konštatoval v  tejto súvis-
losti primátor Ján Ferenčák. Aj napriek sko-
ro dvojhodinovej rozprave nemal tento bod 
konkrétny výstup. Uznesenie navrhované 
Jozefom Matiom neprešlo.

Poslanci sa potom venovali naplánova-
ným bodom rokovania. Vzali na vedomie 
správu o  plnení uznesení prijatých mest-
ským zastupiteľstvom a  schválili všeobec-
ne záväzné nariadenie. To určuje výšku 
príspevku rodičov a  iných fyzických osôb 
na činnosť materských, základných ume-
leckých škôl a  školských zariadení, ktoré sú 
zriadené na území nášho mesta. Rovnako 
súhlasili aj so zmenou rozpočtu mesta. Na-
sledoval návrh na schválenie partnerskej 
zmluvy, spolufinancovanie a  predloženie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo 
zdrojov Európskej únie na projekt v  rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg 
V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020, Prioritná 
os 1 programu Ochrana a  rozvoj prírodné-
ho a  kultúrneho dedičstva cezhraničného 
územia pre projekt s názvom Obnova starej 

obchodnej vínnej cesty medzi Kežmarkom 
a Limanowou. Ak bude úspešný, zrekonštru-
uje sa objekt na Hradnom námestí č. 3, ktorý 
je vo vlastníctve mesta. Teraz je táto budova 
v nevyhovujúcom stave – je schátralá a po-
škodená. Po oprave bude slúžiť na rozvoj 
cestovného ruchu cezhraničnej spolupráce 
so stálou expozíciou na poschodí. Nasledo-
vať budú rôzne podujatia od výstav až po 
cyklovýlety po plánovanej vínnej ceste. Pro-
jekt, s ktorého spracovaním poslanci súhlasi-
li, má byť predložený do 10. novembra. 

Mesto sa chce zapojiť aj do ďalšieho pro-
jektu. Jeho pracovný názov je Budovanie 
systémov vyhodnocovania rizík a  včasného 
varovania a  pripravenosti na zvládanie mi-
moriadnych udalostí ovplyvnených zmenou 
klímy v Kežmarku. Návrh na schválenie spo-
lufinancovania a  predloženie žiadosti o  ne-
návratný finančných príspevok zo zdrojov EÚ 
poslanci schválili, rovnako ako zámenu po-
zemkov medzi mestom a  spoločnosťou Za-
maz, s. r. o. Svojimi hlasmi „odobrili“ aj prená-
jom nebytových priestorov, a to v objekte Dr. 
Daniela Fischera č. 7 pre LSPP, n. o., Poprad 
a  v  objekte Polikliniky pre firmu Jedinmed, 
s. r. o., Poprad. Potom sa venovali prenájmu 
bytu na Košickej ulici, opakovaným nájmom 
bytov na ul. Gen. Štefánika a  Weilburskej 
a  predĺženiu nájmu bytu na ul. Priekopa. 
Všetky boli schválené podľa pôvodných ná-
vrhov, rovnako ako návrh na zmenu jedného 
uznesenia, kvôli chybám v písaní a zriadenie 

vecného bremena. Návrh na 
voľbu člena správnej rady 
neziskovej organizácie Ne-
mocnica Dr. Alexandra bol 
stiahnutý z rokovania.

Slovo na zastupiteľstve 
dostali aj hokejbalisti. Vý-
konný výbor Slovenskej 
hokejbalovej únie oznámil 
družstvu MŠK Vippokerpro 
Kežmarok, že už neschváli 
preloženie stretnutí hokej-
balovej extraligy mužov, 
a to kvôli tomu, že nemá do-
máce ihrisko. Riešenie sa na 
rokovaní nenašlo. 

 Andrea Belošičová

Mesto sa uchádza o ďalšie granty

Riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo 
12. októbra. Zúčastnilo sa ho štrnásť poslancov, ktorí sa ve-
novali devätnástim bodom programu a  dvom mimoriad-
nym už od druhej popoludní. Novinkou bol online prenos 
rokovania na známej sociálnej sieti. 

Voľby do vyšších územných
celkov sa blížia...

Milí moji spoluobčania

V  tento krásny októb-
rový čas vás chcem osloviť 
a pripomenúť vám termín 
blížiacich sa volieb do VÚC 
4. novembra 2017. Tento 
deň si na ďalších 5 rokov 
zvolíme predsedu Pre-
šovského samosprávneho 
kraja, ako aj 5 poslancov 

zastupiteľstva vyššieho územného celku za 
okres Kežmarok. Názory na význam a  zmysel 
vyšších územných celkov sa v dnešnej dobe rôz-
nia. Sú hlasy, ktoré hovoria o zbytočnosti týchto 
samosprávnych celkov a sú hlasy, ktoré tvrdia, že 
sú veľmi potrebné. Nechcem sa tu zamýšľať nad 
touto dilemou. Skutočnosťou dnes je, že vyššie 
územné celky sú, fungujú a  starajú sa o  mno-
hé oblasti spoločenského života na zverenom 
území. Spomeniem len stredné školstvo, ktoré 
je celé v  patronáte VÚC a  my chceme stredo-
školský kampus. Spomeniem cesty, a  to všetky, 
ktoré nepatria obciam, či štátu, mosty na týchto 
cestách, a my potrebujeme opraviť cesty, aj most 
pri pekárni. Spomeniem športoviská – chceme 
hokejbalový štadión a  dofinancovať „zimák“ či 
niektoré nemocnice a v neposlednom rade kul-
túru a sociálnu oblasť. Nie je toho naozaj málo. 
Každý samosprávny kraj rozhoduje o  investí-
ciách a aktivitách. Rozpočet PSK len na rok 2017 
je vyšší ako 200 miliónov eur. Nepochybne je 
veľmi dôležité, ako, ale hlavne kto nás na úrovni 
kraja zastupuje, kto Kežmarok a kežmarský okres 
reprezentuje, a kto vlastne za nás, Kežmarčanov, 
o veciach rozhoduje. V sobotu 4. novembra  2017 
volíme župana, kde z nášho okresu kandidáta 
nemáme, ale tiež 5 poslancov do zastupiteľstva. 
V  minulom období Kežmarok zástupcu v  parla-
mente VÚC nemal, čo osobne považujem za veľ-
kú škodu pre mesto. Preto mi dovoľte vyzvať vás. 

Poďme toto teraz spoločne zmeniť, drahí 
Kežmarčania. Poďme voliť 4. novembra našich 
zástupcov do vyššieho územného celku Prešov-
ského samosprávneho kraja. Poďme spoločne 
vybrať našich zástupcov tak, aby dohliadli na 
naše cesty, naše stredné školy našich občanov. 
Voľte dobre, podľa svojho vedomia a svedomia, 
ale hlavne poďte voliť. Je to vaše demokratické 
právo. 

 Ján Ferenčák,
 primátor mesta Kežmarok

Most na Severe sa dočká výmeny. Práce pokračujú, a  preto po 
ňom nemôžu prechádzať ani autá ani chodci. Plánovaná od-
stávka potrvá do 4. marca 2018. Obchádzková trasa vedie po 
ulici Nižná brána cez most pri objekte STS Kežmarok.  -bel-



4

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

11/2017 spravodajstvo

	Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa 
uskutoční 16. novembra.

	Vianočné trhy budú tohto roku trvať dlhšie, od 12. do 
15. decembra (utorok, streda, štvrtok a piatok), lebo budú spoje-
né s piatkovým varením kapustnice.

	Tri dialyzačné strediská spoločnosti Dialcorp, s. r. o., 
sú od 5.  októbra 2017 súčasťou siete dialyzačných stredísk 
B. Braun Avitum CZ/SK. Ide o dialyzačné stredisko v Kežmarku 
a o dve české strediska v ulici Ohradní v Prahe 4 Michli a v mes-
te Rychnov nad Kněžnou.   „Ide o najväčšiu akvizíciu v histórii 
česko-slovenskej pobočky spoločnosti B. Braun. Prevzatie dia-
lýz je pre nás predovšetkým veľkým záväzkom a vnímame ho 
aj ako potvrdenie dôveryhodnosti a kvality našej spoločnosti,“ 
komentoval podpis zmlúv riaditeľ spoločnosti B. Braun Avitum 
CZ/SK Martin Kuncek.

	Tatranská galéria za finančnej pomoci PSK, Fondu pre 
umenie a z vlastných zdrojov získala za posledné tri roky do svo-
jich zbierok významné diela slovenských aj zahraničných umel-
cov. Šlo o 253 diel v celkovej hodnote 138 330 eur.

	Tatranská galéria v  Poprade vyhlasuje pre materské, 
základné, špeciálne, umelecké a stredné školy tradičnú predvia-
nočnú výtvarnú súťaž Anjel Vianoc 2017. Každá škola môže zaslať 
max. 10 ks prác do 26. novembra.

	Samosprávne kraje sú transparentnejšie a otvore-
nejšie ako stovka najväčších miest na Slovensku. Vyplýva to 
z hodnotenia Tatransparency Internatinal Slovensko. Najtranspa-
rentnejšou župou je Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý oproti 
poslednému hodnoteniu stúpol z posledného na prvé miesto. 
Prešovská župa skončila v hodnotení na štvrtej priečke a pohor-
šila si o dve miesta. Najhoršie v hodnotení otvorenosti dopadol 
Košický samosprávny kraj.

	Slováci vedia po anglicky lepšie ako Maďari či Česi, 
väčšina však nedokáže viesť náročnejšiu konverzáciu, vyplynulo 
z 2-ročného testovania, ktoré robila spoločnosť TrackTest v spo-
lupráci s  Profesiou. Do testovania sa zapojilo približne 30-tisíc 
uchádzačov o prácu z troch krajín – Slovenska, Českej republiky 
a Maďarska, ktorí vo svojom životopise uviedli znalosť angličtiny. 
Najväčšia časť Slovákov dosahuje znalosti úrovne B1.

	Podtatranské múzeum v  Poprade počas leta uskutoč-
nilo výstavu Legovanie v  múzeu, ktorá prezentovala svetové 
i domáce architektonické dominanty vytvorené z  populárnej 
stavebnice. Súčasťou výstavy bol aj projekt, kde sa verejnosť 
mohla zapojiť do hlasovania a  podieľať sa tak na rozhodnutí, 
ktoré architektonické dominanty mesta Poprad sa zrealizujú 
zo známej stavebnice. Budova Nemocnice Poprad bola jednou 
z  dvanástich dominánt mesta, za ktoré bolo možné hlasovať. 
V silnej konkurencii historických i moderných objektov získala 
budova z  prelomu šesťdesiatych a  sedemdesiatych rokov štvr-
tý najvyšší počet hlasov.  Hlasujúci vybrali aj ďalšie dominan-
ty, ktoré si zaslúžia zviditeľnenie pomocou detskej stavebnice, 
a to evanjelický kostol, Kostol sv. Egídia a budovu Forum Poprad.

V skratke

 pokračovanie na str. 6
Na Petržalskej ulici je opravený povrch miestnej komunikácie a boli 
vytvorené nové parkovacie plochy. 
 -bel-

Oprava vodovodov pokračovala v októbri na ul. Mučeníkov. Rekon-
štrukcie verejných častí vodovodov sa dočkajú aj na Baštovej ulici 
(spodná časť) – od Kušnierskej brány smerom k Bille, na Ul. Dr. Ale-
xandra vedľa okresného úradu k  lávke cez rieku Poprad a  Vyšnom 
mlyne okolo domova dôchodcov. -bel-

Pri Materskej škole na Kuzmányho ulici pribudlo nové parkovisko. 
Je to iba jedna z množstva investičných akcií mesta, ktoré sa realizu-
jú v tomto roku. Ďalšie nás čakajú v tom budúcom.
 -bel-
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Čo sa udialo za posledné
dni na zimnom štadióne?
Zrekonštruovali sme časť prí-

zemia objektu, urobili novú tech-
nologickú časť a  teraz robíme 
strop nad druhým poschodím. 
V  hlavnom  objekte, čo je vlastne 
ľadová plocha, šatne, prechodová 
chodba sú na 70 % hotové potery, 
dokončili sme zdravotnú techniku, 
kanalizáciu a  vodu. Teraz robíme 
vysprávky po elektroinštalácii 

a začali sme s demontážou oceľo-
vých konštrukcií.

Súbežne v  technologickej čas-
ti, kde je chladenie ľadovej plochy, 
ktorá bola skolaudovaná v  roku 
2009 a o rok neskôr zaplavená, sa 
konajú revízie ústredného kúrenia.

Aké práce vás čakajú
v najbližšom období?
Koncom októbra a v novembri 

budeme stavbu zaplášťovať a zho-

tovíme oceľové konštrukcie. To 
bude jedna z  veľkých prác, ktoré 
sa na tomto objekte majú spraviť. 

Vidíte termín ukončenia
ako reálny?
Sme v  súlade s  harmonogra-

mom. Môj názor je, že možno aj 
skôr a rýchlejšie ju zhotovíme a 
ak neprídu veľmi nízke teploty, 

mali by sme všetko skončiť podľa 
plánu.

Koľko pracovníkov denne
pracuje na stavbe?
Ich počet vychádza z  potrieb 

subdodávateľov, ale vždy je to 50 
a viac pracovníkov. 

 Za rozhovor poďakovala: 
 E. Sedláčiková

Množstvo stavebného materiálu a ľudí – tak dnes vyzerá zimný štadión.

Odpočet pokračuje

Pred mesiacom sme vám priniesli informácie 
ako pokračuje rekonštrukcia zimného štadióna 
naplánovaná na 290 dní. Opäť sme navštívili sta-
venisko 19. októbra, čo bolo 45 dní od prevzatia 
stavby. Konateľ spoločnosti Milanko, s. r. o., Mi-
lan Tkáč odpovedal na naše otázky.

Po natočení via-
nočného trhu, ktorý vo 
februári Jakubiskovci 
filmovali na Kostolnom 
námestí v  Kežmarku, 
sa k  nám opäť vracajú. 
Už v polovici novembra 
budú točiť v Drevenom 
artikulárnom kostole 
svadbu Jakubkovho syna, ale aj 
niektoré scény v uliciach mesta. Do-
kopy 40 komparzistov si opäť bude 
môcť zahrať svoju malú rolu. Na-
šťastie, katalóg postáv má produkč-
ná spoločnosť k dispozícii z prvého 
natáčania, a tak nebolo ťažké vybrať 
si presne požadovaný typ herca.

„V Kežmarku je príjemné pros-
tredie, sú tu príjemní ľudia. Som rád, 
že som sa opäť vrátil. Som skoro Spi-
šiak, toto je krásna oblasť. Som rád, 
že som sa narodil na takej úrodnej 
pôde ako je Spiš. Žijú tu tempera-
mentní ľudia, čo nie je agresivita, ale 
je to schopnosť. 

Pozdravujem všetkých divákov. 

Myslím, že predpremiéra filmu bude 
práve v Kežmarku a všetkých na ňu 
včas pozvem. Tu sme začali Perin-
babu 2 natáčať a  tu aj začne cesta 
hotového filmu do sveta,“ povedal 
filmový režisér Juraj Jakubisko.

„Perinbaba 2 sa nám trošku one-
skorila. Používame rôzne digitálne 
triky, oživujeme mŕtvych. Máme 
veľmi veľa vecí, ktoré sú zložité, 
a tak sme sa oneskorili. Ale už je 
všetko v  poriadku, všetci sa tešia. 
Bol by som veľmi rád, keby budúce 
Vianoce slovenské deti uvideli tento 
film. Ďakujem Kežmarku, ktorý nám 
veľmi pomohol,“ uviedol Jakubisko.

 -sedl-

Filmári opäť v Kežmarku
V piatok 13. októbra Kežmarok privítal vzácnu návštevu, filmo-

vého režiséra Juraja Jakubiska s asistentmi, ktorí prišli dohodnúť 
termín ďalšieho natáčania Perinbaby 2. Už v novembri ožije Dre-
vený artikulárny kostol dejom rozprávky. Tento krát sa tu bude 
konať svadba Jakubovho syna. A aj komparzisti si prídu na svoje.

Krásne obnovený kežmar-
ský hrad končí letnú turistickú 
sezónu. Bola veľmi náročná, 
podujatí, ktoré sa tu konajú je 
stále viac a viac. „Môžem skon-
štatovať, že sezóna bola vyni-
kajúca. Mali sme množstvo za-
ujímavých, krásnych podujatí 
a čísla ukazujú, že majú z roka 
na rok stúpajúcu tendenciu. 
Podľa štatistiky, ktorú si vedie-
me, už začiatkom októbra bola 
naplnená plánovaná ročná 
návštevnosť, oproti minulému 
roku je o  11 percent vyššia,“ 

povedala nám riaditeľka Mú-
zea Kežmarok Erika Cintulová.

„Zvýšený záujem o hrad pri-
pisujem aj podujatiam, ktoré sa 
tu odohrali, či už ide o premie-
tanie filmov, rôzne koncerty, 
divadelné predstavenia a mno-
hé ďalšie. To, čo sme si naplá-
novali sme nielen splnili, ale aj 
prekročili. Ku 5. októbru Mú-
zeum Kežmarok eviduje okolo 
40-tisíc návštevníkoch všet-
kých objektov, aj keď najviac 
navštívilo Kežmarský hrad,“ 
dodala. -sedl-

Upozorňujeme na uzávier-
ku mosta na sídlisku Sever (pri 
spoločnosti Kávomaty), ktorý 
nebude priechodný autami ani 
chodcami v termíne od 23. októ-
bra 2017 do 4. marca 2018. Most 
bude komplexne vymenený. 
Obchádzková trasa povedie po 
ulici Nižná brána cez most pri 
objekte STS Kežmarok. Za reš-
pektovanie dopravného obme-
dzenia vopred ďakujeme.

Momentálne sa koná výme-
na obrubníkov na Ulici Petržal-
ská a  Lanškrounská. Stavbári 
budú v  prácach pokračovať na 
Ulici Obrancov mieru. Prosíme 
o  ústretovosť a  sprístupnenie 
staveniska neparkovaním v tej-
to zóne počas stavebných prác. 
Zároveň chceme občanom po-
ďakovať za doterajšiu súčinnosť 
a  rešpektovanie dopravného 
značenia na sídlisku Juh. 

Sezóna úspešnejšia

Neprehliadnite Poďakovanie
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	Letná sezóna vo Vysokých Tatrách dopadla dobre. Po-
tvrdzujú to aj údaje z Tatranských informačných kancelárií. Viac 
ako tretina hotelierov potvrdila, že obsadenosť ich zariadení sa 
v lete pohybovala medzi 90 až 100 percentami. Štatistika národ-
ností v regióne kopíruje obľúbenosť Tatier v tradičných krajinách. 
Okrem Slovákov sú to Česi a Poliaci.

	Finálové kolo Bedmintonovej extraligy sa uskutoční 
4. a  5. novembra v  športovej hale Focus+. V  sobotu je začiatok 
o 13.00 h a v nedeľu o 9.00 h. 

	V sobotu 14. októbra sa v Slovenskom raji uskutočni-
la 8. pietna spomienka za obete horských nešťastí v Slovenskom 
raji. Podujatie sa začalo na Symbolickom cintoríne na Kláštoris-
ku svätou omšou za obete hôr. Potom bola odhalená pamätná 
tabuľa leteckej záchranárke, spišskonovoveskej rodáčke Patrícii 
Krajňákovej, ktorá v roku 2016 tragicky zahynula počas záchran-
nej akcie.

	Už v roku 2012 začala firma Chemosvit Fibrochem pra-
covať na trvalom ošetrení vlákna repelentami. Podľa parazitoló-
gov zo SAV účinnosť bežných repelentov klesá, preto prejavili zá-
ujem testovať rôzne prírodné výťažky. Všetky snahy vedú k tomu, 
aby v roku 2018 mohli verejnosti predstaviť prototypy výrobkov, 
ktoré nás zbavia nepríjemného kliešťa. Svoju myšlienku pracov-
níci predstavili aj v Austrálii na IX. ročníku Konferencie o kliešťoch 
a kliešťami prenášaných patogénoch, kde získali ocenenie za vý-
nimočný poster.

	Náučný chodník Hrebienok otvorili 5. októbra Štátne 
lesy TANAPu so spolupracujúcimi organizáciami. Veľmi zaují-
mavý, nenáročný a nie dlhý horský chodník vedie z Hrebienka 
na Rainerovu chatu k vodopádom   Studeného potoka, okolo 
Bilíkovej chaty na Hrebienok. Má 9 zastavení, kde sa návštev-
ník dozvie ako vznikli tatranské doliny modelované ľadovcami, 
o tatranskej žule, horských lesoch, histórií budovania chodníkov, 
živočíchoch Studeného potoka, Rainerovej chate, vodopádoch a 
o zlomisku navŕšených skál s vegetáciou. Počas otvorenia chod-
níka účastníkov privítal samotný chatár,  legendárny Peter Petras.

	Úrad verejného zdravotníctva SR varuje pred viacerými 
nebezpečnými kozmetickými výrobkami. Do rýchleho výstraž-
ného systému pre nepotravinárske výrobky RAPEX ich nahlásili 
v Nemecku, Taliansku a vo Francúzsku. Môžu sa však nachádzať 
aj na Slovensku. Ide o tekuté mydlo Balea Creme Seife Buttermilk 
& Lemon, značka dm Balea. V dvoch výrobných dávkach sa zisti-
lo prekročenie povoleného limitu pre mikroorganizmy. V henna 
farbe na vlasy Herbal Based Black značky Shenaz Gold sa zase 
nachádzajú nepovolené látky barium peroxide a paraphenylene-
diamine. V maske na tvár Rhassoul clay with orange blossom od 
Kelacosmetique sú problémom látky nikel a bárium. Problematic-
ká je aj farma na tetovanie Dark Red od výrobcu Eternal Ink, kde 
zistili prítomnosť látky Anisidine.

	Už 17. ročník Detského činu roka 2017 sa koná pod 
záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. V  týchto dňoch odštar-

V skratke
Pokračovanie zo str. 4

 Pokračovanie na str. 26

Jubilejná, dnes už medzinárodná desiata Podtatranská výstava kaná-
rikov potešila Kežmarčanov od 13. do 15. októbra. Na prízemí Mestskej 
knižnice našlo dočasný domov 430 malých operencov od 30 chovate-
ľov farebných a postavových. Stretli sme aj s raritou, maličkým červe-
ným vtáčikom Čížikom ohnivým, ktorý síce žije voľne v prírode, ale nie 
u nás. Z Kežmarku cestovali kanáriky na výstavu do Poľska.
 -sedl-

Aj na Krvavom poli opravujú vodovod. V rámci opráv majú občania 
možnosť požiadať o výmenu svojich vodovodných prípojok. 
 -sedl-

Už sa stalo tradíciou, že si začiatkom októbra pripomíname Deň 
Prešovského samosprávneho kraja. Múzeum Kežmarok pripravilo 
viacero aktivít s  cieľom, aby ľudia bezplatne navštívili nielen hrad, 
ale aj výstavnú sieň a expozíciu meštiackej bytovej kultúry. Študenti 
Hotelovej akadémie si so záujmom pozerajú komnaty hradu. 
 -sedl-
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- uznieslo sa na Všeobecne 
záväznom nariadení mesta Kež-
marok č. 6/2017, ktorým sa určuje 
výška príspevku na činnosť ma-
terských škôl, základných ume-
leckých škôl a školských zariadení, 
ktoré sú zriadené na území mesta 
Kežmarok.
-  schválilo zmenu rozpočtu mes-

ta pre rok 2017 rozpočtovým 
opatrením č. 9/2017 podľa 
predloženého návrhu. 

-  schválilo zvýšenie schvále-
ného príspevku pre Mestské 
kultúrne stredisko na rok 2017 
o čiastku 360 €. 

-  schválilo zvýšenie schváleného 
kapitálového príspevku pre Ve-

rejnoprospešné služby mesta 
na rok 2017 o čiastku 18 000 €.
- schválilo: a) Partnerskú zmlu-

vu v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg V-A Poľsko 
– Slovensko 2014 – 2020 uzatvo-
renú medzi mestom Limanowa 
a  mestom Kežmarok ohľadom 
uskutočnenia projektu v  rám-
ci prvej prioritnej osi programu 
„Ochrana a  rozvoj prírodného 
a kultúrneho dedičstva cezhranič-
ného územia“. b) Spolufinancova-
nie projektu vo výške max. 15 % 
z  celkových oprávnených nákla-
dov. c) Predloženie žiadosti o  po-

skytnutie finančného príspevku na 
projekt v rámci prvej prioritnej osi 
programu „Ochrana a  rozvoj prí-
rodného a  kultúrneho dedičstva 
cezhraničného územia“.

- schválilo a) predloženie ŽoN-
FP na SO na projekt: Aktivita B: 
Budovanie systémov vyhodno-
covania rizík a včasného varova-
nia a pripravenosti na zvládanie 
mimoriadnych udalostí ovplyv-
nených zmenou klímy, kód vý-
zvy OPKZP-PO3-SC311-2017-24 
b) výšku maximálneho celkového 
spolufinancovania projektu zo 
strany žiadateľa uvedeného v EUR 
z celkových oprávnených výdav-
kov uvedených v EUR, ako aj výšku 
neoprávnených výdavkov o kto-
ré bola znížená výška celkových 
oprávnených výdavkov.

 -ab-

Vyberáme z uznesení zastupiteľstva:
z 12. októbra 2017

Mestské zásahy
Vernisáž výstavy s  názvom Mestské zásahy sa uskutoční 24. no-

vembra o 17.00 h v knižnici. Cieľom projektu Mestské zásahy Kežma-
rok 2017  bolo nájsť v  meste problematické alebo nevyužité miesta 
a kreatívne do nich zasiahnuť. Dôležité je, že zásah môže mať rôznu 
formu od umeleckých inštalácii, úpravy zelene, či tvorby nových ze-
lených plôch až po zložitejšie architektonické koncepty. Nie je to len 
o hľadaní problémov mesta, ale aj o odkrývaní jeho nevyužitého po-
tenciálu. -ab-

Koncom mája skončila ná-
jomná zmluva medzi základnou 
školou a hokejbalovým klubom. 
Od toho obdobia sa na spoloč-
ných podmienkach prenájmu 
nedohodli. „Všetci máme záujem, 
aby hokejbal v meste fungoval aj 
naďalej. Chceme, aby seniori hra-
li v domácom prostredí a deti a 
mládež trénovali na kežmarskom 
ihrisku. Stretli sme sa, aby sme 
našli kompromis akceptovateľný 
pre všetky strany, vrátane školy 
aj hokejbalového klubu,“ povedal 
Ján Ferenčák. 

Hokejbalisti žiadali, aby sa se-
niorské zápasy mohli organizovať 
na hokejbalovom ihrisku a  aj za 
účasti verejnosti. Kľúčovou pod-
mienkou zo strany riaditeľky ško-
ly Ivety Slovíkovej aj prezidenta 
MŠK Ľuboslava Kovalského bolo 
určenie novej zodpovednej oso-
by pre komunikáciu a organizo-
vanie zápasov. Za komunikačné 
osoby hokejbalisti určili Maroša 
Hrica a Libora Teplického. 

Na poslednom stretnutí, ktoré 
sa konalo 25. októbra, odznela 
dohoda, že budú predložené dve 
zmluvy. Zmluva má byť podpísa-
ná medzi MŠK a ZŠ Dr. D. Fischera 
o prenájme ihriska a druhá medzi 
MŠK a  občianskym združením 
Šport je cesta o organizácii a pre-
vzatí zodpovednosti za organi-
zovanie zápasov a tréningového 
procesu. „Je dôležité, aby všetky 
zúčastnené strany plnili všetky 

body vzájomnej dohody. Ide nám 
o to, aby športovci dosahovali 
čo najlepšie výsledky, aby deti 
mohli trénovať a  ľudia sa mohli 
prísť na to pozrieť. Vždy je to o ľu-
ďoch, ako dokážu komunikovať, 
ako dokážu podmienky stanoviť, 
ako dokážu vyjsť v ústrety jeden 
druhému. Nie je to ani prvý, ani 
posledný problém, ktorý v meste 
máme, ale zatiaľ sa nám poda-
rilo všetky vyriešiť,“ povedal po 
stretnutí Ján Ferenčák a dodal, že 
hľadanie riešenia nebolo jedno-
duché. Podľa neho však ide v pr-
vom rade o to, aby zvíťazil občan. 
„Ľudia musia byť v popredí. Obi-
dve strany museli ustúpiť, aby 
sa mohli hrať zápasy a na ihrisku 
mohli trénovať dospelí aj deti,“ 
zdôraznil primátor.

„Urobíme maximum, aby sme 
všetky podmienky, ktoré nám 
sú dané, splnili na sto percent. 
Chcem sa poďakovať primáto-
rovi, riaditeľke ZŠ Dr. D. Fischera 
a štatutárovi MŠK. Dúfam, že bu-
deme všetci spolupracovať tak, 
ako si to mesto Kežmarok zaslú-
ži,“ povedal Maroš Hric a dodal, že 
počas víkendu (28. a 29. októbra, 
poznámka redakcie) čakájú na 
hokejbalistov zápasy s  Vrútkami 
a Považskou Bystricou. „Verím, že 
naši fanúšikovia, ktorí nám verili 
a  stáli pri nás nám pomôžu do-
držiavať podmienky, ktoré sú sta-
novené MŠK a  školou,“ podotkol 
Hric. -bel-

V centre záujmu občan
Vyriešenie problému užívania hokejbalového ihriska, kto-

rý sa nachádza v školskom areáli ZŠ Dr. D. Fischera bolo té-
mou dvoch októbrových stretnutí na pôde mestského úradu.

Certifikát kvality obhájený

Kežmarská nemocnica má vy-
pracované indikátory kvality, ktoré 
sú pre verejnosť dostupné na we-
bovej stránke nemocnice (www.
nkk.sk). V tejto súvislosti je pre nás 
veľkou motiváciou aj pochvala od 
mimovládnej organizácie Trans-
parency International Slovensko 
(TIS), ktorú zverejnila na sociálnej 
sieti: „Veľká pochvala pre Kežmar-
skú mestskú nemocnicu, ktorá ako 
jeden z mála mestských podnikov 
(a ešte menej verejných nemoc-
níc na Slovensku) zverejnila svoje 

plány pre tento a budúci rok, ako 
aj aké indikátory bude používať 
pre kontrolu plnenia, kto je za to 
zodpovedný a aký je termín. Snáď 
mohli byť ešte konkrétnejšie (akú 
fluktuáciu zamestnancov, aké hos-
podárske výsledky chcú dosiah-
nuť?), ale je to krok vpred oproti 
iným inštitúciám. Kiežby viac ve-
rejných firiem pristupovalo takto 
k zodpovednosti voči občanom. 
Držíme palce pri plnení plánov.“

 Janka Bartková,
 manažér kvality

V Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o., bol od 
16. do 18. októbra realizovaný externý audit certifikačnou spo-
ločnosťou DNV GL, počas ktorého nemocnica úspešne obhájila 
certifikát kvality pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa 
požiadaviek normy ISO 9001:2015. Nemocnica je držiteľom certifi-
kátu od roku 2007 a každoročne ho obhajuje bez jedinej nezhody 
s požiadavkami tejto medzinárodnej normy.
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Združenie Euroregión Tat-
ry so sídlom v  Kežmarku kaž-
doročne organizuje Sloven-
sko-poľské hospodárske fórum, 
ktoré prispieva k  rozvoju hos-
podárskych vzťahov medzi Slo-
venskom a Poľskom. Každý rok 
je fórum jedným z  vrcholov 
slovensko-poľských hospodár-
skych vzťahov. Záštitu nad XVI. 
fórom, ktoré sa uskutočnilo 18. 
októbra v  Spišskej Novej Vsi, 
prevzalo Veľvyslanectvo Poľskej 
republiky v  Bratislave a  Veľvy-
slanectvo Slovenskej republiky 
vo Varšave.

Zúčastneným subjektom, zá-
stupcom orgánov štátnej sprá-
vy a samosprávy, podnikateľom 
a  odbornej verejnosti z  oboch 
strán hranice sa prihovorili rad-
ca – minister z  Veľvyslanectva 
Poľskej republiky v  Slovenskej 
republike Piotr Drobniak a  ob-
chodný radca Veľvyslanectva 
Slovenskej republiky vo Varšave 
Vladislav Chlipala. 

Iniciátori tohtoročného fóra 
sa rozhodli tento rok pre  ob-
rovskú zmenu, ktorou boli or-
ganizované rozhovory stálych 
skupín osôb na danú tému, teda 
forma panelových diskusií. A že 

to bol správny krok vpred, sved-
čia aj ohlasy zúčastnených osôb 
a okruhy odborných tém. 

Prečo je pre slovenské fir-
my Poľsko dôležité? Úspešné 
príklady priťahujú. Elektromo-
bilita – má Poľská a  Slovenská 
republika šancu na úspech 
v  tomto odvetví? Smart Cities. 
Aké nástroje, stratégie a  im-
plementácie sú k  dispozícii? 
Spájajú nás turistické raje. Ako 
si môžeme pomôcť pri ich pro-
pagácii? Odpovede na tieto, ale 
aj iné otázky a názorné príklady 
úspešných firiem pritiahli do re-
giónu takmer 90 podnikateľov, 
zástupcov orgánov štátnej sprá-
vy a samosprávy a odbornej ve-
rejnosti. Fórum je príležitosťou 
pre rozvoj vzájomnej spoluprá-
ce v hospodárskej sfére. 

Hlavnými partnermi XVI. 
Slovensko–poľského hospodár-
skeho fóra boli: Veľvyslanectvo 
Poľskej republiky v  Bratislave, 
Veľvyslanectvo Slovenskej re-
publiky vo Varšave a partnermi: 
Mesto Spišská Nová Ves, Lesy 
mesta Spišská Nová Ves, HB RE-
AVIS, ASSECO, GreenWay, IDC 
Polonia, OOCR Slovenský raj 
& Spiš, Tatry Mountain Resorts, 

EZÚS TATRY, s. r. o., Prešovská 
RK SOPK, Creative Pro, V4 legal, 
s. r. o., Raben, ZAP SR, Aspen 
Institute CE, BeeSafe.me, SEN-
SONEO, Euroregión Karpaty, 
Finclub International, O2 Busi-

ness Services, a. s., Vedecký park 
Žilinskej univerzity. 

 Radoslava Krafčíková
 poverená zastupovaním 

 riadenia kancelárie Združenia 
 Euroregión Tatry

Slovensko-poľské hospodárske fórum

Doprava a inovácie - dve najčastejšie slová, 
ktoré sa niesli počas celého šestnásteho roč-
níka Slovensko–poľského hospodárskeho 
fóra v Spišskej Novej Vsi. 

 Jednu z panelových diskusií viedol J. Ferenčák.

Šarkaniáda na Suchej hore
Spoločnosť pre predškolskú výchovu regiónu Kežmarok sa 

organizačne podpísala pod Šarkaniádu, ktorá sa bude konať 6. 
novembra o 15.30 h na Suchej hore. Podujatie sa uskutoční pri 
príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku a ide už o druhý 
ročník jeho osláv. 

Po vítaní účastníkov Šarkaniády príde na rad spoločné spie-
vanie hymny Dňa materských škôl na Slovensku a posolstvo 
prezentované deťmi primátorovi. Chýbať nebude vypúšťanie 
holubov so správou o šťastných deťoch v našich materských 
školách a spoločné púšťanie šarkanov.

Každý účastník si zabezpečí športové oblečenie, vlastnoruč-
ne vyrobeného alebo kúpeného šarkana, občerstvenie a čaj. 

 -ab-

Piateho októbra sme sa zú-
častnili slávnostného vyhod-
notenia 12. ročníka programu 
Zelená škola za prítomnosti 
prezidenta Slovenskej republiky 
Andreja Kisku. Naše dvojročné 
úsilie bolo od-
menené v Aule 
Technickej uni-
verzity vo Zvole-
ne, kde sme pre-
vzali certifikát a 
vlajku Zelenej 
školy. Ocenenie 
sme dostali z 
rúk manažéra 
programu Zele-
ná škola Juraja 
Oravca a riadi-
teľa CEEV Živica 
Juraja Hipša za 
prioritnú tému Voda. O kultúrny 
program sa postarali skupina 
Vrbovskí víťazi, ktorí hrali na ori-
ginálnych hudobných nástro-
joch vyrobených z odpadového 
materiálu a zaspieval Martin 
Harich.

Týmto sa chceme poďakovať 
„dvom hnacím motorom celej 
školy“ - učiteľke Kriššákovej, 

koordinátorke Zelenej školy 
a Jakubovi Komarovi, žiakovi 
9. A triedy. Veľká vďaka patrí 
všetkým členom kolégia a kaž-
dému, kto sa zapojil do aktivít, 
vďaka ktorým sme toto krásne 

ocenenie získali, pretože byť 
Zelenou školou je výsledkom 
práce celej školy.

Veríme, že tento program 
osloví každého a už teraz sa 
tešíme na novú tému a aktivity 
s ňou súvisiace.

 Vedenie školy
 Základná škola
 Dr. Daniela Fischera 2

Slávnostná certifikácia
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Práve to bolo dôvodom, aby sme si pripo-
menuli Pamätný deň obetí holokaustu a raso-
vého násilia pripadajúceho na 9. september 
a pri príležitosti 76. výročia Nariadenia 1. Slo-
venskej republiky č. 198/1941 z 9. septembra 
1941 o  právnom postavení Židov. Tento deň 
sme si symbolicky pripomenuli aj v Kežmarku.

To bolo príležitosťou, kedy sa položili zák-
lady spomienkovej akcie venovanej pamiatke 
vzácnemu človeku a  hrdinovi, kežmarskému 
obyvateľovi Eduardovi Lauferovi (1895 – 1988), 
záchrancovi židovských občanov z  Kežmarku 
a okolia v rokoch 1942 – 1944.

Po zrode tejto ušľachtilej myšlienky inšpiro-
vanej publikáciou „Edo." Spomienky Eduarda 
Laufera alias Teofila Gulu na roky 1939 až 1945 
predovšetkým na záchranu Židov v Kežmarku 
a okolí“, vydanej kežmarským nakladateľstvom 
ViViT v roku 2015, sa pri tejto príležitosti zvolil 
nultý ročník pešieho pochodu do Bachledo-
vej doliny, časti obce Ždiar a odtiaľ na hrebeň 
Spišskej Magury na rozhľadňu, odkiaľ je široký 
výhľad na naše i poľské obce, kde sa ukrývali 
prenasledovaní židovskí občania. Pochod sa 
uskutočnil za pekného jesenného počasia 9. 
septembra. 

Zapálením sviečky pri kríži pri rozhľadni 
bola zároveň uctená pamiatka obetí z  obdo-
bia Slovenského národného povstania z radov 
povstaleckých vojakov, partizánov, bojovníkov 
iných národností i civilným obetiam, ktoré po-
ložili svoje životy za našu budúcnosť a mierový 
život 

S myšlienkou pochodu sa stotožnili mnohí 
kežmarskí občania, z nich osobitne a neplá-
novane veľká skupina kežmarských turistov 
počas ich jesenného pochodu po Spišskej Ma-
gure. Najmladším účastníkom podujatia bol 
trojročný Kežmarčan. Deň predtým, 8. septem-
bra, si obdobie holokaustu pripomenuli tiež 
niekoľkí účastníci zapálením sviečky o 20.00 h 
na mieste bývalej synagógy v Kežmarku.

Uskutočnené podujatie je výzvou každo-
ročne si pripomenúť hrozné a  neospravedl-
niteľné zločiny spáchané na bezbranných 
židovských spoluobčanoch, mužoch ženách 
a deťoch vtedajším režimom 1. Slovenskej re-
publiky vyznávajúcej deklarované kresťanské 
hodnoty. 

Ďalším zámerom je nielen pokračovať v po-
chode, ale aj poznať miesta pôsobenia Eduar-
da Laufera v  našom meste a  priblížiť si tieto 
udalosti ako aj   odhaliť mu pamätnú tabuľu, 
ktorú si ako osobnosť a predovšetkým ako člo-
vek bezpochyby zaslúži. 

 Stanislav Pavlarčík

Dňa 4. novembra oslavoval me-
niny cisár Karol a národ podľa naria-
denia vlády musel oslavovať s ním, 
hoci v čase stále sa zvyšujúcej bie-
dy vôbec nemal chuť. V  kostoloch 
sa odbavili povinné bohoslužby za 
povinnej účasti žiakov a študentov, 
samozrejme, že aj zamestnancov 
v štátnej službe. Aby to bolo „veľ-
kolepejšie“, na štátnych budovách 
a  úradoch museli visieť štátne zá-
stavy. (Rozmýšľame nad tým, že 
aké? Rakúske? Maďarské?)

„Poďakovanie“ cisára za oslavu 
menín a  vlády za poslušnosť ľudu 
prišlo onedlho: rekvirovali sa ďalšie 
zásoby zemiakov a „konzervova-
ných“ vajec. Iróniou bolo nariade-
nie ministra obchodu o  zákaze vý-
vozu potravín z krajiny, medzi inými 
bol uvedený cukor, múka, výrobky 
z múky, zelenina, škrob, ryža, káva, 
mäsové výrobky, kukurica atď. Zrej-
me minister mal dostatok potravín, 
ale ľudia hladovali a  na ten prísne 
zakazovaný vývoz nemali čo dať. Ak 

mali niečo vlastné, boli radi, že to 
majú pre seba. (Ako vidieť, panstvo 
sa vždy malo dobre a myslelo si, že 
podobne je na tom aj plebs, čiže 
obyčajný ľud.) Ľudia museli prihlá-
siť na radnici výrobky z konopného 
plátna, prípadne odložené konope 
a  kúdele! Ale aby strednej vrstve 
nebolo ľúto, vláda vyhlásila v tomto 
mesiaci už VII. vojnovú pôžičku, pri-
čom VI. vojnová pôžička bola vyhlá-
sená naposledy v  lete toho istého 
roku! Vyhlásenie uverejnili povinne 
každé noviny, vytlačili sa státisíce 
plagátov a  plagátikov, bubeníci – 
vtedajšie mestské rozhlasy – zvolá-
vali ľudí a čítali im texty plagátov... 
Je pravda, že ľudia za pôžičku do-
stávali nejaké papiere, ktoré mali 
po skončení vojny zameniť za po-
žičané peniaze, samozrejme sa im 
nakoniec nevrátil ani jeden halier. 
(Vedenie štátu malo zrejme heslo: 
keď ožobráčiť, tak už všetkých bez 
rozdielu!)

Je zvláštne, že štát veľmi (ale-

bo nebodaj vôbec?) neprispieval 
na lazarety, lebo v  novinách Kar-
pathen-Post sa objavila výzva meš-
ťanostu Otta Wrchowszkého a jeho 
manželky – predsedníčky miestne-
ho Červeného kríža na vianočnú 
podporu vojakov ležiacich v  kež-
marskom lazarete. (Pre zaujímavosť 
– filiálka, dnes zvaná odbor alebo 
spolok Červeného kríža vznikla 
v  Kežmarku 7. mája 1882. Ženský 
spolok vznikol r. 1908.) Obyvatelia 
mohli prispieť peniazmi, ale aj na-
turáliami – tie však mohli doniesť 
len tesne pred Vianocami. Na pre-
kvapenie mešťanostu sa finančné 
príspevky doslova zosypali a  v  no-
vinách až do Vianoc sledujeme 
dlhé zoznamy darov – od 100 korún 
po 16 halierov. Pravdepodobne 
takmer každá rodina mala niekoho 
na fronte a  pri dávaní príspevku si 
pomyslela na tých svojich vlastných 
bojovníkov... A  to sa ľudia skladali 
ešte aj na iné účely – na dospelých 
chudobných, na chudobné deti, 

na vojnové siroty, na tuberkulóznu 
liečebňu v Tatrách pre vojakov. (Ob-
dobie adventu a Vianoc ľudí obyčaj-
ne, hoci prekvapivo združuje.)

V  deň 25. novembra mali štu-
denti lýcea – gymnázia spomienku 
na Imricha Thökölyho. Zhromaždili 
sa v jeho mauzóleu, pripravili men-
ší program zrejme na pozdvihnutie 
vlastenectva, ktoré medzi mladý-
mi pomaly, ale isto začalo upadať, 
strach o vlastný život bol väčší než 
obava o osud vlasti. (Inak si nevie-
me vysvetliť celé podujatie, v tom-
to období Thököly nemal žiadne 
životné výročie, ba nebolo ani vý-
ročie prenesenia jeho pozostatkov 
do Kežmarku.)

V  noci toho istého dňa prišla 
taká víchrica, že poškodila strechu 
na katolíckom kostole, tak isto 
plechom pokrytú kupolu evanje-
lického kostola a vo vzduchu lietali 
posledné zvyšky ešte zachovaných 
šindľových krytín. (Ako vidieť, ne-
šťastie nechodí samo.)

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

Memoriál Eduarda Laufera

V tomto roku sme si pripomenuli viaceré historické, no smutné a tra-
gické udalosti spojené so Slovenskou republikou v  období druhej 
svetovej vojny. Mementom je genocída židovského obyvateľstva, 
ktorá sa bolestivo dotkla aj nášho mesta. Tomu predchádzali viace-
ré právne nezmyselné dokumenty Slovenskej republiky, ktoré u nás 
spustili vražednú mašinériu. Slovenské národné povstanie, ktoré vy-
puklo 29. augusta 1944, to načas zastavilo, no po jeho potlačení kon-
com októbra 1944 nastalo na Slovensku druhé obdobie holokaustu, 
ktoré prakticky trvalo až do skončenia druhej svetovej vojny.
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Vreckár
Druhého septembra o 12.14 h operač-

né stredisko prijalo oznámenie, že počas 
nákupu niekto oznamovateľovi ukradol 
kľúče od osobného motorového vozidla. 
Hliadka odparkované vozidlo na parko-
visku zaistila blokovacím zariadením pred 
prípadnou krádežou až do vyriešenia situ-
ácie. 

Obťažovanie zákazníkov
Tiež 2. septembra o 21.35 h sme prijali 

telefonické oznámenie od pracovníčky 
prevádzky Kebabia. V prevádzke sa nachá-
dzal občan, ktorý bol zjavne pod vplyvom 
alkoholu, špinavý a od krvi, obťažoval zá-
kazníkov. Vyslaná hliadka osobu vyviedla 
z prevádzky, a tá následne odišla domov. 

Budenie verejného
pohoršenia
O  15.15 h 8. Septembra hliadka pri 

svojej obchôdzkovej činnosti v  parku A. 
Grossa našla občanov bez prístrešia, ktorí 
sa snažili o  svoju očistu. Vyzlečené soby 
sa navzájom umývali v  plastovom vedre. 
Hliadka zotrvala na mieste, kým sa osoby 
obliekli a následne boli z miesta vykázané. 
Zároveň občanom bolo vysvetlené, kde 
majú priestor na takéto úkony.

Kežmarský „mezuín“
Jedenásteho septembra o 01.15 h sme 

na linke 159 prijali oznam, že na Kostol-
nom námestí sa nachádza osoba, ktorá 
kričí, spieva a  ruší nočný kľud. Vyslaná 
hliadka zistila osobu, ktorá býva v  danej 
lokalite. Občan bol napomenutý a odpre-
vadený domov. Situácia sa opätovne zo-
pakovala aj po ďalšej hodine.

Pátranie po osobe
Pätnásteho septembra o  8.45 h sme 

prijali oznámenie z  detského oddelenia 
NsP v Kežmarku, že im ušiel pacient, kto-
rý bol prijatý na oddelenie po detoxikácii 
alkoholom. Po 18-ročnej osobe pátrali 
hliadky mestskej polície, zároveň o situá-
cii boli vyrozumené aj obvodné oddelenia 
PZ v Kežmarku a Spišskej Belej. Pacient sa 
snažil dostať do svojho trvalého bydliska 
v neďalekej obci. 

Osoba na vozovke 
Tiež 15. septembra o 20.15 h sme prija-

li oznámenie vodiča, ktorý skoro vrazil do 
osoby, ktorá sa „motala“ po ceste okolo 
firmy Aspel. Vyslaná hliadka danú osobu 
našla sedieť pri sklade firmy Rondo. Šet-
rením bolo zistené, že ide o občana s trva-
lým pobytom v Bratislave. Hliadka zabez-
pečila bezpečný presun na autobusovú 
stanicu.

Žiadosť o súčinnosť
Vo večerných hodinách 21. septembra 

sme prijali žiadosť o pomoc od vodiča ta-
xislužby. Zákazník, ktorého viezol domov 
mu pri vystupovaní z vozidla spadol a ne-
vie sa postaviť na nohy. Vyslaná hliadka 
zistila, že ide o osobu, ktorá je zrejme pod 
vplyvom alkoholu a zároveň sa javil aj ne-
jaký vážnejší zdravotný problém. Hliadka 
zotrvala pri osobe až do príchodu RZP, 
ktorú privolala. 

Zranené zviera v potoku
O  12.50 h 29. septembra sme prijali 

hlásenie, že v  Ľubickom potoku smerom 
od Slovnaftu sa nachádza pes. Vyslaná 
hliadka našla v  potoku labradora, ktorý 
mal poranenú labku. Psíka sa podarilo 
z  potoka vytiahnuť a  previezť do útulku. 
Zraneného psíka si majiteľ prevzal a  od-
viezol domov.

Odcudzený materiál
Tridsiateho septembra o 9.50 h prišiel 

osobne na mestskú políciu pán, ktorý ob-
javil na dvore na Ul. Mučeníkov svoj od-
cudzený materiál, ktorý mal uložený pred 
svojím objektom v  priestoroch bývalých 
kasární. Hliadka zistila, že na danej adrese 
sa nachádzajú uvedené veci. Páchateľ bol 
usvedčený z krádeže drevených paliet, lia-
tinového uzáveru a ďalších vecí v hodno-
te cca 250 €. 

 
 Spracovala: Oľga Vilčeková

Mária H.
Samozrejme, vo-

liť pôjdem. Vždy aj 
s  manželom chod-
ievame. Myslím si, 
že je dôležité, vyu-
žiť svoje občianske 
právo a splniť si aj 
povinnosť. 

Stanislav P.
Samozrejme, že 

pôjdem voliť. Voľby 
považujem za ob-
čiansku povinnosť. 
Veci verejné musia 
byť v záujme každé-

ho z nás. Výber kandidáta však nie je ľahký. 
Určite sa rozhodnem pre toho najdôvery-
hodnejšieho a najzodpovednejšieho.

Július K.
Idem voliť, lebo chcem, nech nastane 

možno nejaká zme-
na, aby parlament-
né strany nemali 
všade iba svojich 
nasadených ľudí. 
Myslím si, že keď jed-
na strana má všetky 
pozície obsadené, 
nemôže existovať 
spravodlivosť a  zakrývajú sa podvody 
a kšefty.

Martin V.
Voliť určite pôj-

dem, považujem si 
to za svoju povin-
nosť. Každý občan 
by mal ísť voliť.

Viera M.
Záleží mi na tom, 

aby boli zvolení či už 
za predsedu vyššie-
ho územného celku 
alebo jeho poslanci, 
ľudia z  tohto okresu. 
Aby pre tento okres 
niečo urobili.

Alexandra K.
Nie som ešte roz-

hodnutá či pôjdem 
voliť, lebo je to len 
o predvolebných sľu-
boch. Po voľbách sa 
každý zobudí do ne-
zmenenej reality.

 -sedl-

Pôjdete voliť?
V sobotu 4. novembra pristúpime k volebným urnám, aby sme si zvolili pred-

sedu a poslancov Prešovského samosprávneho kraja, ktorí budú presadzovať 
naše záujmy a potreby v ďalších rokoch. Žiaľ, účasť na týchto voľbách býva malá. 
Opýtali sme sa teda v uliciach Kežmarku, či sa občania mesta volieb zúčastnia.
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kúpalisko

Na našu výzvu reagovali pre-
važne ženy. Svoj názor vyjadrilo 
55 žien a 25 mužov. Najväčší po-
diel na ankete mali ženy a dotaz-
ník zaujal vekovú skupinu od 30 
do 40 rokov. Kúpalisko navštívili 
mnohí zo zvedavosti a  kvôli pri-

meranej výške vstupného. Veľkú 
skupinu tvorili návštevníci, kto-
rých prilákala voda obohatená 
morskou soľou.

V  otázke čistoty by jednotku 
čistote vody dalo 58 opýtaných 
a areál by celkovo získal najvyššie 

hodnotenie až 64-krát z osemde-
siatich. Spokojnosť bola tiež s čis-
totou toaliet, spŕch či bufetu.

Prvú sezónu kúpaliska si náv-
števníci užili a  ohodnotili ju pre-
važne pozitívne. Takmer 70 per-
cent opýtaných odpovedalo, že 
boli s výškou vstupného maximál-
ne spokojní. Vybavenie kúpaliska 
je podľa dotazníka na dvojku. Zá-
kazníci boli spokojní s výškou cien 
tovarov v  bufete ako aj ochotou 
personálu. Známku „chválitebný“ 
získali sortiment a vybavenie tera-
sy. Ako priemerná bola ohodnote-
ná rýchlosť obsluhy.

Prinášame niekoľko návrhov 
od zákazníkov. Uverejňujeme 
prvých 15 príspevkov.

Bez jazykovej úpravy.

- Pacil by sa mi vacsi detsky ba-
zen alebo este jeden a lepsia terasa 
pri budete. 

- Viac moznosti vyberu v bufe-
te. Ina obsluha viac obsluhujucich. 
Zmenit pristup k zakaznikom a dlz-
ka cakania bola neskutocna medzi 
tym vela ludi v rade. Vela cakajucich 
na jedlo. Malo moznosti na sedenie.

- pridat viac soli do vody :)
- Veľa by sa tam malo zmeniť ja 

si myslím že na miesto kúpaliska sa 
mala postaviť čelo ročná plaváreň.

- Zavriet a investovat radsej do 
mladeze ako ho kazdy rok dotovat

- mohka by byt na kupalisku 
muzika po celom areáli

- Navrhujem hlbsi bazen v det-
skom aspon o 10cm.moj dvojrocny 
syn sa nemohol zosuladit s kole-
som lebo stale sa spoliehal na dno 
a tak stale v kolese stal.koleso sme 
nevyuzili.ale tu nejde o koleso, ale 
ako spominam o hlbku bazena.
vdaka za porozumenie.

- Doporučujem pouvažovať 
o možnosti zakryť bazény aby sa 
dali využívať po celý rok a tak sa 
vyhli stratám,ake boli tento rok,ale 
klobúk dole aj tak bola celkom pek-
ná účasť a prekvapený zisk niečo 
cez 30000eur - na tak malé mesto 
so žiadnymi inými možnostami 
zábavy - celkom dobre. Navrhujem 
mestu ešte pouvažovať nad zriade-
ným detského zabávného parku 
typu rabkoland - aspoň by Kežmar-
čania a okolo by nemuseli dávať 
peniaze mimo mesta a tak by šli 
peniaze do rozpočtu hoc počiatoč-
ná ivestícia by bola dosť vysoká,ale 
návratná v krátkom čase - pretože 
momentálne inú možnosť v KK 
nemáme,ako ho len opustiť a dať 
zarobiť poľakom a pod...na kúpa-
liskáh,zábavných parkoch a pod...
pouvažujte nad tým - ďakujem

- Šatne
- Zvacsit kapacitu,vybavenie 

a sortiment bufetu .spravit nejake 
atrakcie pre deti.zlepsit sprchy.

- Ešte jeden bufet,chutnejsie 
jedla.

- Bufet príliš mastné langoše to 
by trebalo napraviť a možno pridať 
detský bazén

- Viac lavíc na sedenie. Prepo-
jenia detského bazena s veľkým 
bazenom. Volejbalové ihrisko. 
Prípadne male futbalove branky. 
Fajčiarsky kútik premiestniť niekde 
na okraji k plotu a nie pri toaletách 
a bufete. Chýbajúce stojany na bi-
cykle. Chýbajúce stromy prípadné 
ine tienenie. - ceny v bufete nemajú 
požadovanú kvalitu k cene. Napr. 
Káva, langoše, placky... Voda a kú-
palisko je perfektné! Zopár detailov 
a kúpalisko nebudem mat konku-
renciu! Aj keď kúpalisko vyšlo za 1 
rok k strate cca 17 tisíc eur, myslím 
že kvalita zivota a spokojnosť Kež-
marčanov stúpla mnohokrát. Ďa-
kujeme

- Viac lehátok
- Rozšíriť sortiment jedál v bufe-

te a zabezpečiť pravidelné záso-
bovanie. Museli sme si objednať 
donášku pizze, bufet nemal dosť 
zásob.

 -ZS, MB-

Letné kúpalisko lákalo výškou vstupného
aj zdravou vodou

V  mesiaci október sme sa na facebookovej stránke mesta pýtali 
na vaše skúsenosti s  letným kúpaliskom. Ako ste boli spokojní? 
Vyhodnotenie nájdete v tomto článku.

Odkiaľ ste pricestovali?

Prečo ste sa rozhodli navštíviť práve 
Letné kúpalisko v Kežmarku?

Ako ste spokojní s čistotou areálu?

25,0%
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Kde sa vôbec večne po-
náhľame? Utekáme životom 
za krajším autom, za väčším 
domov, za výkonnejším počí-
tačom alebo za hocičím, čo aj 
tak už o  rok bude zastarané. 
A  potrebujeme tieto hmot-
né veci, robia nás šťastnými? 
Som z  tých, čo si ešte pamä-

tajú  obývačky plné kryštálu, 
lebo sa patrilo mať brúsené 
sklo a  ešte aj poriadny perz-
ský koberec, inak ste neboli 
in. Neboli to lacné veci a keď si 
k tomu prirátam, že za každou 
sa ľudia naháňali, stáli v radoch 
dlho pred otvorením predajne, 
však luxus, nie, tak mi je trošku 

smutno. Dnes sú plné bazáre 
brúseného skla, ale aj cibuľáka, 
porcelánu, ktorý bol v  móde 
neskôr, či ľudovej keramiky. Pri-
niesli ľuďom radosť, ale len na 
chvíľku, lebo zase prišlo niečo 
modernejšie.

A  život uteká. Náš, ale, žiaľ, 
aj našich blízkych. Akosi ne-
postrehneme, že rodičia zo-
slabli, že nedokážu najskôr 
bez okuliarov čítať, babky robiť 
ručné práce, že postupne pre 
bolesti nôh prestali chodiť do 
spoločnosti, alebo hoci len do 
obchodu. A  práve vtedy nás 

potrebujú. Chcú sa s  niekým 
rozprávať, chýba im pocit, že 
ich niekto potrebuje. Zabudni-
me na hmotné statky a venuj-
me im svoj čas, čo obohatí obi-
dve strany. Teplé ľudské slovo, 
spoločne strávené chvíle, to sú 
hodnoty, ktoré sú v živote naj-
väčšie.

Je krásne uctiť si svojich 
blízkych, ktorí už nie sú medzi 
nami. Ale radšej sa venujme 
tým, ktorí sú ešte tu a ktorí na 
našu prítomnosť a  teplé slovo 
čakajú.

 -sedl-

Skôr než bude neskoro

Aká to vlastne bola doba, tá 
totalita. Nemohli sme slobodne 
rozprávať, cestovať, ba ani sa len 
zasmiať. Nevedeli ste, pred kým 
môžete čo povedať, lebo udania 
boli bežné. Tento stav už jedno-
ducho nebol udržateľný. Filtro-
vané informácie zo „západu“, 
občas prepašované oblečenie 
či nedajbože nejaký elektros-
potrebič, boli rebelským činom. 
Tým nás kŕmili denno-denne. 
Počúvať „štvavé“ rozhlasové 
stanice, ako napríklad Slobodná 
Európa, bolo patrične potresta-
né. To bola jedna strana mince. 

Druhá však zabezpečovala, 
že každý mal prácu a  dokonca 
musel pracovať, materiálne roz-
diely medzi občanmi boli dobre 
schovávané, dovolenky sme 
trávili pekne spoločne doma na 
Slovensku. Ak sa niekto chcel 
pozrieť čo i len do bývalej Juho-
slávie, potreboval mnoho povo-
lení, potvrdení a záruk.

Dnes môžeme cestovať kde 
si len zmyslíme, nemusíme pra-
covať, keď máme z čoho žiť, mô-
žeme sa slobodne vyjadrovať 

k  rôznym témam, môžeme sa 
verejne zabávať na úkor politi-
kov...

Demokracia je úžasná vec, 
len sme akosi zabudli na oby-
čajnú slušnosť. Kritizujeme všet-
ko okolo, a to robíme často bez 
znalosti problematiky, hlavne že 
sa „odborne“ vyjadríme. Stalo sa 
už akousi povinnosťou vyjadriť 
sa kriticky ku všetkému a  všet-
kým naokolo, na čo nám skvelo 
poslúžia rôzne blogy, sociáne 
siete či internetové stránky. Ale 
pre istotu používame rôzne 
pseudonymy, veď čo keby naši 
známi mali opačný názor a spo-
znali by nás. 

Výdobytkom demokracie sú 
voľby. Za pár dní budeme mať 
možnosť pristúpiť k  volebným 
urnám a zvoliť si predstaviteľov 
samostatných krajov. Využime 
teda demokraciu v  prospech 
nás všetkých a zvoľme si svojich 
zástupcov. To je to najmenej, 
aby sa demokratickou cestou 
dočkali zmeny tí, ktorí po nej 
túžia.

 -sedl-

Demokracia v praxi
V najnovších dejinách figuruje významný dá-
tum – 17. november, spájaný s pojmom Než-
ná revolúcia a  dnes si ho pripomíname ako 
Deň boja za slobodu a demokraciu. Čo nám 
má pripomínať a čo nám priniesol?

Tohtoročná hubárska sezóna bola mimoriadne vydarená. Z lesa sme 
prichádzali spokojní a takto bohato obdarení lesnými plodmi.
 Foto: M. Cehuľa

Cintoríny budú počas sviatkov a prvej novembrovej dekády otvorené 
nonstop. -bel-

Začiatok novembra patrí spomienkam na tých, ktorí už 
odišli do večnosti. Spomíname na svojich blízkych, spytuje-
me svoje svedomie, či sme sa s nimi stihli ešte v tomto živote 
rozlúčiť, čo sme im chceli povedať, čo vysvetliť, len sme akosi 
nemali čas. Vždy bolo niečo dôležitejšie, ako nájsť si chvíľku 
na starých rodičov, na rodičov, bratov a sestry, manžela,...
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vaše názory

Detské ihrisko

Podnet zaslal: Marek Žmijovský
Na sídlisku Sever je značne nalome-

ný drevený trám na hojdačkách. Mal by sa 
niekto na to pozrieť, kým sa tu nestane ne-
šťastie. To isté platí aj o lanovej preliezke.

Mesto Kežmarok:
Dobrý deň, pán Žmijovský, príslušné od-

delenie MsÚ už na odstránení nedostatkov 
zo zaslaného podnetu začalo pracovať. 2. 

augusta boli na obhliadke poškodených 
prvkov. Momentálne prebieha potrebný ad-
ministratívny proces. V krátkom čase bude 
brvno vymenené za kovové a poškodená 
závesná hojdačka demontovaná.

Zuzana Šlosárová
Doplnená odpoveď: Príjemný deň, zis-

ťovala som situáciu ohľadom vášho pod-
netu. Kolega ma informoval, že poškodené 
prvky sú objednané a o niekoľko dní budú 
vymenené za nové. Váš podnet bude vyrie-
šený v krátkej dobe. Ďakujeme za jeho zasla-
nie a za spoluprácu.

 S úctou, Zuzana Šlosárová

Poškodené zábradlie

Občan:
Dobrý deň, rád by som požiadal o opravu 

koncov zábradlí vedúcich k detskému ihris-
ku na ul. Kuzmányho. Je to veľmi nebezpeč-
né, najmä pre deti. Ďakujem.

Občan:
Zdravím, pred nejakým časom to niekto 

opravil. Nech to spravil ktokoľvek, patrí mu 
veľká vďaka. :)

Mesto Kežmarok
Dobrý deň prajem, váš podnet sme riešili 

po jeho obdŕžaní. Už len pre spresnenie: zá-
bradlie opravili verejnoprospešné služby na 
pokyn mesta.  Pekný deň, Zuzana Šlosárová

L
ist
ár
eň

Milí čitatelia, rubrika Listáreň dáva priestor pre vaše listy,
resp. otázky, pripomienky, podnety. 

Vybudovanie pump-tracku, oddychovej 
zóny a  oprava altánkov sú súčasťou projek-
tu s  názvom: Rozvoj a ochrana cyklistických 
chodníkov v mestách Nowy Targ a Kežmarok. 
Na jeho realizácii sa podieľajú prostredníc-
tvom Programu Interreg Poľsko – Slovensko 
obidve mestá, ktoré majú už dlhšie podpísa-
nú partnerskú zmluvu. 

V  týchto dňoch sa uskutočňujú intenzív-

ne práce pri cyklochodníku v lokalite Zlatná 
neďaleko Kežmarku. Súčasťou oddychovej 
zóny bude okrem pump-trackovej dráhy aj 
opičia dráha, lanová pyramída, cyklostanica 
na opravu bicyklov a budú zrekonštruované 
altánky, doplnené lavičky a odpadkové koše. 

Projekt je financovaný z  fondov Európ-
skej únie, ktorá poskytla čiastku 44  015 eur, 
zo štátneho rozpočtu vo výške 5  178 eur 

a z vlastných zdrojov mesta Kežmarok vo výš-
ke 2 589 eur.

V budúcnosti bude oddychová zóna vyu-
žívaná počas cyklistických pretekov, ale bude 
slúžiť najmä širokej verejnosti, ktorá sa cyklis-
tike a  zdravému životnému štýlu čoraz viac 
venuje. -sedl-

Oddychová zóna nielen pre cyklistov

Oddychová zóna pri Zlatnej.   Foto: ZS

Osobnosti 20. 
storočia 2. diel

Sme veľmi radi, že k  pripravovanej 
monografii o osobnostiach sa ozvali via-
cerí Kežmarčania a  dali skutočne pod-
netné návrhy, veď viac hláv, viac rozumu. 
Ďakujeme! Dokonca niektorí nám posla-
li aj krátke životopisy, ale neudali dátum 
narodenia, ani smrti dotyčnej osoby 
a bez toho nemôžeme nič uverejniť. Pý-
tať sa nemôžeme, pretože tie životopisy 
prišli od anonymov. Ďalšie upozornenia: 
monografia bude len o  osobnostiach, 
ktoré už nežijú; tak isto nebudeme zno-
va písať o  ľuďoch, o  ktorých sme písali 
v prvom dieli. Radi však prijmeme ďalšie 
návrhy a vopred za ne ďakujeme. 

 -nb-
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Roky ubiehali, darcov pri-
búdalo a  po 10. ročníku, ktorý 
sa konal 18. októbra, môžeme 
hovoriť o  úctyhodných číslach. 
Konkrétne tohto roku sa odberu 
zúčastnilo 84 darcov, ktorí daro-
vali 37,8 litra krvi. Dokopy sa od-
berov zúčastnilo 1 172 darcov, 
ktorí darovali 527 litrov vzácnej 
tekutiny. Ktovie, koľko životov 
zachránila, určite ich nebude 
málo. Škole sa podarilo preko-
nať slovenský rekord, keď na 

jednom mieste darovalo krv viac 
ako 300 darcov.  

Celé desaťročie sa Kvapka 
ľudskosti uskutočňovala s  pod-
porou predsedu Prešovského 
samosprávneho kraja Petra Chu-
díka a primátora mesta, vždy sa 
jej zúčastňoval aj lekár Národnej 
transfúznej služby v Poprade Pa-
vol Repovský. O kultúrny zážitok 
sa zadarmo staral ľudový súbor 
Maguráčik. Pri desiatom výročí 
všetkým  SOŠ na Garbiarskej uli-

ci odovzdala prostredníctvom 
riaditeľky a autorky myšlienky M. 
Sabolovej ďakovné listy. 

Odberov sa zúčastňujú aj žia-
ci stredných škôl v meste. Mnohí 
absolventi Garbiarskej sa vraca-
jú, aby podporili krásnu myšlien-
ku, zoberú si deň voľna v  práci 
aby podporili ľudskosť, ktorej 
nikdy nie je dosť. „Propagujeme 
ľudskosť, chceme, aby ľudia dá-
vali krv, lebo to je veľmi dôležité. 
Nikto nevie kedy sa stane, že on 

sám ju bude potrebovať. Robia 
sa rôzne mítingy, akcie politic-
kého charakteru, ale my sme tu 
pre všetkých, každému sa môže 
stať, či je ľavý či pravý, či konzer-
vatívec, že ho postretne choro-
ba.  Nepozerajme na politickú 
orientáciu, ani na rasu. Nech 
každý zdravý človek pomáha, 
lebo nevie, kedy bude sám po-
trebovať pomoc,“ povedal nám 
P. Repovský.

 -sedl-

Desaťročie ľudskosti

Ubehlo už desať rokov od myšlienky Marty 
Sabolovej zorganizovať krásnu akciu, Kvap-
ku ľudskosti. Vtedy členovia jej rodiny mali 
zdravotné problémy, pri ktorých im nezišt-
ne pomohli iní darcovia. M. Sabolová sama 
krv darovať nemôže, a  tak sa rozhodla, že 
túto vzácnu tekutinu dokáže pre potreb-
ných zabezpečiť inak. Tak sa zrodil prvý roč-
ník krásnej akcie.

Mnoho mladých ľudí prišlo darovať tekutinu najvzácnejšiu.

Príprava projektu kampus pokračuje

Z  pohľadu mesta je vytvorenie 
kampusu pozitívom a  veríme, že 
prinesie kvalitnejšie vzdelanie. Ví-
ziou je zlúčiť 3 samostatné stredné 
školy do jedného areálu s  moder-
ným vybavením. Konkrétne ide 
o  Hotelovú akadémia Otta Bruck-
nera, Gymnázium P. O. Hviezdosla-
va a Strednú umeleckú školu. Budo-
vy, v ktorých sa školy momentálne 
nachádzajú, sú prevažne historické. 
Našou víziou je vytvoriť moder-
nú školu s  modernými školskými 
pomôckami. Navyše, študenti aj 
učitelia si v  spojenom areáli majú 
možnosť vymieňať skúsenosti a ísť 
jeden druhému príkladom. Pozitív 
je však viac. O  moderné a  rozvíja-
júce sa školy je medzi študentmi 
väčší záujem. 

Mesto je pripravené na po-
kračovanie spoločného projektu 

s  Prešovským samosprávnym kra-
jom. Momentálne PSK Na projekt 

PSK vyčlenil pol milióna eur a takú 
istú čiastku sme dostali od Vlády SR 
počas jej výjazdového rokovania 
u nás vo februári 2016.

Využili sme príležitosť, že pred-
seda Prešovského samosprávneho 
kraja navštívil 19. októbra naše 
mesto a  bývalé kasárne a  položili 
sme mu otázku, čo je nové na poli 
kampus.

„V   novembri budeme praco-
vať na podkladoch pre projektovú 
dokumentáciu. Okrem toho, že tu 
budú školy, musíme vyriešiť bez-
bariérovosť, parkovanie a vjazd do 
areálu. Je toho viac, aby sme všetko 
dali dokopy, ale v  podstate zima 
a  jar 2018 je na to, aby sa všetky 
veci urobili aj s  verejným obstará-
vaním,“ povedal Peter Chudík.

Kampus využije tri budovy, 
v  ktorých sa budú žiaci vyučovať, 
niektorí aj bývať. Dve budovy bý-
valých kasární, kde bola porušená 
statika čaká sanácia, aby vznikol 
priestor aj na športové aktivity stre-
doškolákov. ZS, ES

Mesto Kežmarok aj naďalej pracuje na myšlienke vybudovania študentského mestečka v priesto-
roch bývalých kasárni. Pred mesiacom sa podarila ďalšia správna vec, areál kedysi slúžiaci vojsku 
sa dostal medzi päť lokalít Slovenska, kde bude odstránená envirozáťaž. Tú sme zdedili ešte z čias 
pôsobenia vojenských zložiek a bola pre mesto veľkou prírodnou aj finančnou záťažou. V septem-
bri sa však vláda zaviazala problém odstrániť. V operačnom programe je na riešenie environmen-
tálnych záťaží vyčlenených celkom 180 miliónov eur. Bol to ďalší signál k pokračovaniu.

Predseda PSK Peter Chudík v areáli pripravovaného študentského 
mestečka. -sedl-
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Právo voliť do orgánov samo-
správnych krajov má občan Sloven-
skej republiky a  cudzinec, ktorý má 
trvalý pobyt v  obci, ktorá patrí do 
územia samosprávneho kraja, alebo 
má trvalý pobyt vo vojenskom obvo-
de, ktorý patrí na účely volieb do or-
gánov samosprávneho kraja do jeho 
územia a  najneskôr v  deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku. Právo 
voliť má aj občan, ktorý bol pozba-
vený spôsobilosti na právne úkony. 
Volič môže voliť len v obci svojho 
trvalého pobytu vo volebnom okrs-

ku, v ktorého zozname voličov je za-
písaný. Pre voľby do orgánov samo-
správnych krajov sa preto hlasovacie 
preukazy nevydávajú. 

Po vyhlásení termínu volieb 
mesto utvorilo volebné okrsky a  ur-
čilo volebné miestnosti. V meste Kež-
marok je utvorených 12 volebných 
okrskov, ktoré sú tvorené tak, aby 
každý okrsok zahŕňal spravidla 1 000 
voličov a aby boli rešpektované exis-
tujúce územné a urbanistické celky.

Po príchode do volebnej miest-
nosti je volič povinný preukázať 

okrskovej volebnej komisii svoju 
totožnosť predložením občianskeho 
preu kazu alebo dokladu o pobyte 
pre cudzinca. Voličovi budú vyda-

né dva hlasovacie lístky - hlasovací 
lístok pre voľby do zastupiteľstva  
a hlasovací lístok pre voľby predse-
du samosprávneho kraja a prázdnu 
obálku opatrenú odtlačkom úradnej 
pečiatky obce. Na hlasovacom lístku 
pre voľby do zastupiteľstva môže vo-
lič zakrúžkovať najviac 5 kandidátov, 
t. j. počet poslancov, ktorý sa volí vo 
volebnom obvode č. 3 - okres Kež-
marok. Na hlasovacom lístku pre voľ-
by predsedu môže volič zakrúžkovať 
číslo len jedného kandidáta. Počet 
zaregistrovaných kandidátov pre 
voľby do zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja vo volebnom 
obvode č. 3 - okres Kežmarok je 39 
a počet kandidátov na predsedu 
Prešovského samosprávneho kraja 
je 12. Zoznamy kandidátov pre voľ-
by do zastupiteľstva a pre voľby 
predsedu Prešovského samospráv-
neho kraja sú uverejnené na úradnej 
tabuli mesta, na internetovej stránke 
mesta a v Kežmarskej televízii.

Voľby do orgánov samospráv-
nych krajov majú z predchádzajú-
ceho obdobia veľmi nízku účasť vo-
ličov, a preto by som chcela vyzvať 
občanov, aby sa zúčastnili volieb, 
pretože svojim hlasom môžu pri-
spieť k rozvoju a napredovaniu mes-
ta a regiónu v ktorom žijú. 

 
 Mária Vallušová,
 vedúca 

 organizačno-správneho oddelenia

jeseň 2017

Voľby do krajov už 4. novembra

Upozorňujeme občanov mesta Kežmarok na blížiaci sa termín volieb do orgánov samo-
správnych krajov 2017, ktoré vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky na sobo-
tu 4. novembra 2017.  Volebné miestnosti budú otvorené v čase od 7.00 do 22.00 h.

Primátor zavítal medzi seniorov v rámci mesiaca úcty k starším.

Predseda PSK si počas návštevy Kežmarku pozrel priestory budúceho 
kampusu a progres na stavbe zimného štadióna.  -sedl-

Kvôli rekonštrukčným prá-
cam na rozvodoch vody a miest-
nych komunikáciách na uliciach 
Mučeníkov a Krvavé pole je 
plánovaná dočasná zmena do-
pravného značenia. Do 30. júna 
2018 bude jednosmerná pre-

mávka v časti Tatranskej ulice 
zmenená na obojsmernú. Dô-
vodom zmeny je zabezpečenie 
lepšej plynulosti a bezpečnosti 
cestnej premávky. 

 -MsÚ-
 Foto: -bel-

Zmena v jednosmernej 
doprave
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9. 11. (štvrtok) 11.00 h
Starý študent už putuje ...
- Literárno – dramatické pásmo k 230. výročiu vzniku 
Kežmarského lýcea
Kežmarské ochotnícke divadlo
Mestské kultúrne stredisko

11. 11. (sobota) 14.00 h
Dobrodružstvá Mydlinky a Bublíka v Bublilande
 - Prvé divadlo mydlových bublín - najzábavnejšie
a nezvyčajné detské predstavenie
Mestské kultúrne stredisko

13. 11. (pondelok) 
Ľudské práva 
 - výchovný koncert pre stredné školy
Mestské kultúrne stredisko

26. 11. (nedeľa) 16.00 h
Žabí Kráľ
- Nedeľné popoludnie s rozprávkou
v podaní Divadla na hojdačke Žilina.
Známa rozprávka zo zbierky bratov Grimmovcov sa stala 

námetom pre bábkové predstavenie, ktoré deti nenechá 
len tak sedieť na stoličkách. 
Mestské kultúrne stredisko

27. 11. (pondelok) 19.00 h
Mesiac a Magnólie
- vynikajúca komédia o zákulisí vzniku Odviate vetrom, jed-
ného z najslávnejších filmov všetkých  čias Divadlo Kontra 
- profesionálne divadlo so stálou scénou v Spišskej Novej Vsi
Mestské kultúrne stredisko

29. 11. (streda)
Čarodejka príroda a Kronika modrej planéty 
- Multimediálne kultúrno-vzdelávacie predstavenia 
re základné školy
Mestské kultúrne stredisko

6. 11. – 29. 11.
Výstava KLUBU POPRADSKÝCH VÝTVARNÍKOV
Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 46
Otvorené v pracovné dni
od 9.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00 h
 Zmena programu vyhradená

PROGRAM   MsKS november 2017

Nina má dvanásť rokov, jej rodičia sa rozvá-
dzajú a svet, ktorý doteraz poznala, sa jej rozpa-
dá pred očami. Otec a mama tvrdia, že chcú pre 

ňu len to najlepšie, ale akoby mysleli len na seba. 
Nina im nerozumie, cíti sa opustená a  oklama-
ná – nie je už takmer nič, čomu by mohla veriť. 

Jedinou istotou v jej svete je pláva-
nie – dáva jej pocit pokoja a opory 
a nahrádza všetko, čo jej doma chýba. 
Keď je ohrozená jej účasť na plavec-
kých pretekoch, rozhodne sa pre radi-
kálny ťah.

„Najkrajšie sú naše deti, keď rastú, 
keď sa nás pýtajú, keď nás volajú. Keď 
nás potrebujú. Keď s nimi napĺňame 
ich malé sny. Chcel som plávať živo-
tom dieťaťa, pochopiť ho a prežiť jeho 
pocity v neľahkom období rozchodu 
vlastných rodičov,“ uviedol režisér 
a spoluscenárista filmu Juraj Lehot-
ský, pre ktorého je Nina po snímke 
Zázrak z  roku 2013 druhým hraným 
celovečerným filmom.

Téma rozpadu rodiny priniesla re-
žisérovi veľa otázok a zamyslení. Jeho 
túžbou bolo nakrútiť citlivý ponor do 
detského myslenia, konfrontovaný 
so svetom nás dospelých. „Chcel som 
rozprávať o  pocitoch dieťaťa, ktoré 
túži milovať oboch rodičov, no nemô-
že. Týmto príbehom som chcel aspoň 
trochu pootvoriť naše duše a zamys-

lieť sa. Chcel som hľadať odpovede a premýšľať 
nad láskou, nad nenávisťou. Túžil som nájsť kľúč 
k tomu, kedy vieme odpúšťať a začať žiť život 
krajšie,“ dodal režisér.

Podľa scenáristu Mareka Leščáka Nina nie je 
film o rozvode, ale o dôsledkoch neporozumenia 
dvoch ľudí, ktorí sa prestanú milovať, na malé-
ho človeka, ktorý je medzi nimi. „Je normálne, 
že manželstvo prináša skúšky. Momentálnym 
trendom je utekať za individuálnym šťastím 
a napĺňaním svojho sna. Niekedy však zostane za 
takýmto šťastným človekom kopa nešťastných 
ľudí. Preto každý, kto vstúpi do nejakého vzťahu, 
nielen partnerského, ale aj priateľského či iného, 
by si mal uvedomiť, že je to veľmi krehká vec, 
ktorú treba pestovať a bojovať o ňu,“ povedal pre 
denník Pravda scenárista Marek Leščák.

V  postave otca sa vo filme predstavil herec 
Robert Roth, svoj filmový debut v  role matky 
odohrala režisérka a  choreografka Petra For-
nayová a úlohu hlavnej hrdinky Niny bravúrne 
stvárnila Bibiana Nováková. Film mal svetovú 
premiéru v  lete na festivale v Karlových Varoch, 
kde sa predstavil v súťažnej sekcii Na východ od 
Západu. Ninu videli už aj diváci za oceánom na 
prestížnom festivale v kanadskom Toronte, ale aj 
na ďalšom „áčkovom“ festivale vo Varšave.

Viac informácií o  filme Nina nájdete na www.
ninafilm.sk a www.facebook.com/ninafilmsk, 
o jeho kežmarskom premietaní na www.klubiskra.
sk. Vstupné na projekciu je 3 eurá, lístky si môžete 
kúpiť v  predpredaji online na www.kinoiskra.sk 
alebo v pokladni kina. -bšl-

Ninu kežmarským divákom predstavia scenárista a producent

Kino Iskra v stredu 8. novembra o 19.00 h privíta ďalšiu návštevu filmových tvorcov. Novú 
slovenskú drámu režiséra Juraja Lehotského Nina v rámci klubovej projekcie osobne uvedú 
a s divákmi sa porozprávajú scenárista filmu Marek Leščák a producent Ivan Ostrochovský.
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monografia

Dosiaľ nepublikované
dejiny
Piaty diel je tesne pred do-

končením, už sa robia posledné 
„kozmetické“ úpravy, aby mo-
hol ísť do tlače. Podľa vyjadre-
ní, ktoré sme získali, ešte tohto 
roku bude nová kniha na svete. 
„Nepoznám jediné mesto, ktoré 
by malo 5 dielov monografie. 
V  piatom dieli sa autori vrátili 
k  histórii a pridali aj školstvo 
a kultúru po roku 1945. Ani jed-
na z týchto častí nebola 
v Kežmarku nikdy pub-
likovaná okrem dejín 
robotníckeho hnutia, 
čo boli roky 1918 od 
vzniku prvej republiky 
po rok 1945. Toto vyš-
lo pri príležitosti 700. 
výročia udelenia mest-
ských práv Kežmarku. 
A  inak nič viac, bola tu 
diera, ktorú bolo treba 
preskúmať, prehodno-
tiť a  zdokumentovať 
pre ďalšie generácie.

Pomoc
pamätníkov
„Mestské zastupiteľ-

stvo schválilo aj 6. diel 
– Osobnosti 20. storočia, lebo si 
to zaslúžia všetci. A nebude iba 
o profesoroch, ale aj remeselní-
koch, o obyčajných ľuďoch, kto-
rí sa niečím pričinili o rozkvet 
tohto mesta. A tu potrebujeme 
pomoc obyvateľov. Začali nám 
výborne pomáhať, do pôvod-
ného zoznamu doplnili ďalších 
40 mien a  verím, že budú pri-
búdať aj ďalšie. Keď sme robili 
predbežný zoznam ľudí, nebolo 
v  našich silách všetkých nájsť,“ 
povedala nám zostavovateľka 

všetkých piatich dielov mono-
grafie Nora Baráthová.

Mravčia práca
Práca na monografii je veľmi 

náročná, precízna a dlhotrvajú-
ca. Chodenie po archívoch, hľa-
danie dokumentov v rodinných 
archívoch či preštudovanie sta-
rých ročníkov miestnych novín, 
to sú nekonečné hodiny, dni, 
večery, sviatky – piatky. Ten, kto 
píše akúkoľvek históriu, má čo 

robiť. Možným zdrojom infor-
mácií sú aj žijúci pamätníci, ale 
to je hádam tá najťažšia cesta. 
Každý má iný uhol pohľadu, 
ináč hodnotí, čo sa udialo, aký 
to malo význam. A  tak príde 
na rad porovnávanie informá-
cií, hľadanie pravdy, ktorá je 
často niekde uprostred výpo-
vedí. S tým všetkým musí autor 
monografie počítať. Musí byť 
trpezlivý, uznanlivý a  poriad-
ne zapálený, aby došiel k  jed-
noznačnému záveru.

Unikátne fotografie
Doteraz monografie mali 

okolo 300 strán, teraz ich bude 
takmer 500. Všetky kapitoly do-
kresľujú fotografie. Ide o veľmi 
cenné zábery, zábery, napr. táto, 
čo uverejňujeme, kde je ne-
dostavaná veža evanjelického 
kostola. Ďakujeme Múzeu Kež-
marok, že nám povolilo použiť 
ju do našich novín.

Najstaršia fotografia pochá-
dza z  druhej polovice 19. sto-

ročia, ale je tam mnoho takých, 
ktoré Kežmarčania nepoznali 
a  ich zrak sa na tom doslova 
popasie. „Prekročili sme počet 
strán, lebo na začiatku práce 
sa nedá odhadnúť, koľko strán 
bude dielo mať. Ako zostavova-
teľ nemôžem autorovi vyhodiť 
časť histórie. To sa týka všetkých 
autorov aj grafika, vydavateľa. 
Sme vďační fotografom, ktorí 
nám fotografie dali úplne za-
darmo. Doteraz v  každom dieli 
fotografi a  zostavovateľ neboli 

honorovaní. Honoráre dostáva-
jú len autori, ale určite na tejto 
práci nezbohatnú. Honorár, kto-
rý dostávajú je presne taký, aký 
dávala obec Lučivná, iné mestá 
platia raz toľko,“ povedala nám 
zostavovateľka Nora Baráthová. 

Nové fakty a súvislosti
„Myslím si, že každý kto túto 

monografiu píše, robí tak z lásky 
k mestu. Som rodený Kežmar-
čan a mám ho natoľko rada, že 
chcem, aby jeho históriu nepo-
znala len súčasná generácia, ale 
predovšetkým tí, čo prídu po 
nás. Nemôžeme pozerať iba na 
to, či je niekde rozbitý chodník, 
ale musíme prejaviť úctu všet-
kým predkom v  rôznych oblas-
tiach, ktorí sa o bohatú históriu 
mesta zaslúžili,“ vyznala sa Nora 
Baráthová.

Keď sa autor dostane do ar-
chívov, často odhalí súvislosti, 
ktoré nám unikali. Pri písaní 

práce docent Chalupecký 
zistil mnoho neznámych 
faktov. Z  novších dejín 
viac svetla preniklo do 
1968. Autori mali podrob-
né poznámky, spomien-
ky, ktoré sú uchované 
v  Múzeu. Samizdat Listy 
Alexandrovi Dubčekovi 
si denno-denne písala 
N. Baráthová. Veľmi veľa 
zaujímavostí je zachy-
tených vo fotografiách, 
napr. Weinova továreň, 
neskôr Tatraľan, na ďalšej 
vidno ešte starú železnič-
nú stanicu. Máme foto-
grafie starej stanice so 
starými vláčikmi, nádher-
ný gotický kamenný most 

pri Tatraľane, ktorý poškodila 
povodeň a všeličo iné. Čitatelia 
sa určite majú na čo tešiť.

S úctou a vďakou
Zakrátko sa k  vám dostane 

nová publikácia. Berte ju do 
svojich rúk s  úctou a  vďakou 
voči autorom, ktorí celé roky 
trávili štúdiom rôznych prame-
ňov a zdrojov len preto, aby táto 
kniha uzrela svetlo sveta a moh-
la niesť svedectvo o dobách mi-
nulých. Emília Sedláčiková

Skôr než zoberieš túto knihu do rúk

Kežmarok je najmenej o krok vpred pred okolitými mestami. Môže-
me sa pochváliť kúpaliskom so slanou vodou, výstavbou arény, kto-
rá predčí svojou veľkosťou aj susedný Poprad či Spišskú Novú Ves, 
máme úžasné historické pamiatky ako drevený artikulárny kostol 
zapísaný do kultúrneho dedičstva UNESCO. Neopakovateľný je aj 
hrad postavený na rovine uprostred mesta, dielo Majstra Pavla z Le-
voče v  Bazilike svätého Kríža... Mohli by sme dlho pokračovať, ale 
dnes sa zameriame na monografiu mesta. 

Panoráma Kežmarku, roky 1889 – 1893.  Archív Múzea Kežmarok.
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Združenie na pomoc ľuďom 
s  mentálnym postihnutím v  SR 
v spolupráci so ZPMP v Trenčíne, 

OC LAUGARICIO a Tren  čia n skym 
osvetovým strediskom v  Trenčí-
ne pod záštitou ministra kultúry 

Mareka Maďariča 
22. septembra v OC 
Laugaricio vyhod-
notilo 22. ročník 
súťažnej prehliadky 
výtvarných prác Vý-
tvarný salón ZPMP 
2017 s hlavnou té-
mou V inom svete. 
Do výtvarnej súťa-
že sa svojimi práca-
mi zapojila aj žiačka 
Sárka Hycláková, 
ktorej práca bola 
ocenená členmi 
výberovej komisie 
v kategórii Cena za 
stvárnenie témy 
V  inom svete – 1. 
miesto. Sárka nie-
lenže reprezento-
vala ZUŠ Antona 
Cígera v  Kežmarku, 
ale aj naše mesto. 

Výtvarný salón 
ZPMP je celoslo-
venská súťažná 
prehliadka výtvar-

ných prác ľudí s mentálnym po-
stihnutím. Vždy s inou témou, 
vždy v inom meste, vždy veľmi 
farebná a pestrá. Cieľom výsta-
vy bolo oboznámiť širokú ve-
rejnosť s výtvarným nadaním 
a spôsobom, akým stvárňujú 
svoj svet títo ľudia. Do Výtvarné-
ho salónu ZPMP 2017 sa zapojilo 
81 účastníkov. 

Výtvarný salón je jednou 
z príležitostí, ktorá pomáha 
rúcať bariéry a hľadať porozu-
menie medzi ľuďmi s postih-
nutím a širokou verejnosťou. 
Združenie na pomoc ľuďom 

s mentálnym postihnutím v SR 
(ZPMP v SR) je celoslovenská 
mimovládna organizácia, kto-
rej cieľom je dosiahnuť dôstoj-
né životné podmienky pre deti 
a dospelých ľudí s mentálnym 
postihnutím. ZPMP v SR obha-
juje práva a záujmy týchto ľudí 
a ich rodín, informuje verejnosť 
o ich potrebách a živote, iniciu-
je legislatívne zmeny a realizuje 
inovatívne projekty. 

Našej víťazke Sárke srdečne 
blahoželáme.

 Jana Vaksmundská
 ZUŠ A. Cígera Kežmarok

V inom svete

Sárke cenu odovzdávali: Stefi Nováková, pred-
sedníčka ZPMP v SR a Dušan Fabian, predseda 
ZPMP v Trenčíne. 
 Foto: -hyc-

Vo výstavnej sieni Múzea Kežmarok máte možnosť až do 8. de-
cembra vidieť výstavu venovanú modrotlači. Ide o  zaujímavé 
prepojenie histórie so súčasnou tvorbou.  -sedl-

ZUŠ Petržalská sa od septembra zapája 
aj do súťaží. Výtvarný odbor krásne zabo-
doval a získal prestížne prvé miesto a  iné 
ceny na súťaži Slovensko, krajina v srdci 
Európy. Petra Kubíková pod vedením Rity 
Lorencovičovej sa umiestnila z  1000 prác 
na nádhernom 1. mieste. Laura Horanská 
a  Maximilián Hutník pod vedením Janky 
Kučkovskej a Janky Gallikovej získali na tej-
to súťaži zvláštnu cenu poroty, pre ktorú 
si boli na preberaní cien v Bratislave. Pre-
stížna súťaž sa konala pod záštitou Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a  športu 
SR a Strednej umeleckej školy scénického 
výtvarníctva. Je nám cťou zagratulovať 
oceneným. 

Sárka Kaňová pod vedením Rity Loren-
covičovej sa zúčastnila výtvarnej súťaže 
Žitnoostrovské pastelky 2017, kde získala 
nádhernú víťaznú cenu. Všetkým výtvarní-
kom želáme úspešný rok aj naďalej!

ZUŠ Petržalská má od júla starono-
vú riaditeľku Marianu Tatranskú Oškovú. 

V  škole nastalo množstvo priestorových 
zmien, pribudli noví kolegovia - pedagó-
govia. Okrem nových hudobníkov Zuzany 
Kubošiovej – hudobná náuka, klavír, spev, 
Dávida Ondyho - gitara, husle, Laury Ju-
rčíkovej - husle, je našou novou posilou 
do tanečného odboru baletka Dominika 
Bartková. Zvlášť predstavujem túto pe-
dagogičku, pretože výrazne pomôže po-
zdvihnúť kvalitu tanečnej techniky baletu 
(klasického tanca), čo je základ pre všetky 
tanečné techniky ZUŠ. 

Dominika Bartková sa venuje tancu od 
svojich 6. rokov a má za sebou množstvo 
vystúpení, súťaží i  účinkovania v  štátnom 
divadle Košice (počas štúdia v  Košiciach). 
Absolvovala tiež školenia klasického tanca 
(baletu)  v  zahraničí. Našim žiakom odo-
vzdáva skúsenosti s  láskou a  odbornou 
fundovanosťou. Tešíme sa, že v našej ZUŠ 
máme takého odborníka, čo dúfam verej-
nosť spozná i  na našej tanečnej práci pri 
vystúpeniach a súťažiach. 

25. októbra škola slávnostne otvorila 
koncertnú sálu, kde sa poopravil priestor 
a vznikla nová divadelná opona. Sála je ur-
čená hlavne pre malé scénické vystúpenia, 
hudobné čísla mladších žiakov, ktorí by 
sa nedostali na vystúpenia inam, a tak sa 
budú prezentovať na tomto divadelnom 
priestore pre verejnosť. 

  M. Tatranská

 Nová pedagogička – baletka

Tréning baletu.
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publicistika

Prvopočiatky
Vtedajší primátor Ján Skupin, 

výtvarník pôsobiaci v krúžku vý-
tvarníkov, sa veľmi zasadil o vznik 
Strediska praktického vyučovania 
umeleckých remesiel, predchodcu 
dnešnej Strednej umeleckej školy.  
„Osobne som bol za vtedajším mi-
nistrom školstva. Náhoda chcela, 
že moja manželka a jeho manželka 
boli spolužiačky. Dohodli sme sa, 
že bude dobre, ak takúto školu za-
ložíme. To boli prvopočiatky školy, 
ku ktorej mám stále pekný vzťah,“ 
povedal nám na slávnostnej aka-
démii konanej na počesť 20. vý-
ročia založenia školy 6. októbra. 
Samostatná Združená stredná 
umelecká škola vznikla za pomoci 
vtedajšieho primátora Františka 
Groholu 1. septembra1997.

Jedna z najmodernejších
Roky vyplnené prácou plynu-

li,  postupne klesal záujem žiakov 
o umelecké remeslá. Vedenie školy 
sa teda rozhodlo ísť umeleckým 
smerom. „Najviac žiakov sa dnes 
hlási do odboru propagačné vý-
tvarníctvo, fotografický dizajn, 
konzervátorstvo a  reštaurátorstvo 
drevorezieb. Od budúceho roka 
máme v  sieti zaradené ďalšie dva 
štvorročné študijné odbory,“ po-
vedala nám riaditeľka školy Marta 
Perignáthová. „Neustálym inovo-
vaním prostriedkov, foriem a  me-
tód vzdelávania patríme k  najmo-
dernejším vzdelávacím inštitúciám 
na Slovensku,“ dodala.

Zaujímavé aktivity
Riaditeľka školy považuje za 

veľký úspech spoluprácu s  Arche-
ologickým ústavom SAV v  Nitre 
pri projekte Kniežacia hrobka. Žia-
ci školy a  ich pedagógovia robili 
množstvo replík dobového nábyt-
ku zo 4. - 5. storočia a  táto spolu-
práca pod vedením Karola Pietu 
bude aj naďalej pokračovať.

Úspešnou je aj súťaž určená 

pre základné a stredné školy a zá-
kladné umelecké školy pod ná-
zvom Moje (ne)istoty. Doteraz to 
bola krajská súťaž, ale do ďalšieho 
ročníka sa už prihlásili aj školy zo 
zahraničných partnerských miest. 

Práce mladých autorov sú akýmsi 
nahliadnutím do duše mladého 
človeka, je to obraz jeho istôt a ne-
istôt.

Slovo primátora 
„Škola je úzko spojená 

s  mestom nielen tým, že sídli 
v  mestskej budove ale aj tým, že 
spolupracuje na mnohých pro-
jektoch, je to napr. EĽRO, ale aj 
umelecké výstavy. Táto stredná 
škola je obohatením študentstva 
mesta. Máme tu gymnázium, od-
borné školy, hotelovú akadémiu, 

ale umelecká škola chýbala. Pod-
ľa našej vízie chystáme sa spojiť 
stredné školy a vytvoriť študentské 
mestečko. Je úplne ideálne, keď sa 
napr. od matematiky dostaneme 
k  umeleckému fotografovaniu, 

rôznym výtvarným a dramatickým 
umeniam,“ vyjadril sa na akadémii 
primátor J. Ferenčák.

Skvelí pedagógovia
V škole pracuje skvelý tím skú-

sených pedagógov, ktorý sa s  lás-
kou a  trpezlivosťou venuje svojim 
žiakom. Nedávno ho opäť doplnila 
akademická maliarka Eva Kon-
čeková. Opýtali sme sa, ako si zno-
vu zvyká na prácu pedagóga. „Zvy-
kám si na školu a  žiaci si zvykajú 
na mňa. Keď som prvákom zadala, 
čo si majú priniesť na najbližšiu 

hodinu, nepriniesli nič. Druhýkrát 
nepriniesli nič. Povedala som im, 
že takto si to nepredstavujem a te-
raz je už dobre. Deti treba zvládnuť 
hneď od začiatku,“ povedala E. 
Končeková.

Absolventi, ktorí
sa uchytili
„Máme veľmi veľa žiakov, na 

ktorých sme hrdí, ako prvá mi 
napadla Eja Devečková, ktorá je 
v  Prahe na Fakulte umenia, Jožko 
Jerdonek, Miška Bednárová má 
reklamnú textilnú agentúru Pu-
ojd v Bratislave, Tomáš Barnáš robí 
návrhára pre Volkswagen vo Vied-
ni, Stanko Rusnák je jediným vý-
robcom organových píšťal, Miška 
Čsoleová má svoj fotosalón v Koši-
ciach, Marek Stolarčík je úspešným 
fotografom a výtvarníkom. Tešíme 
sa, že o našich absolventov je záu-
jem aj v zahraničí. Viacerí v špeciali-
zácii konzervátorstvo a reštaurátor-
stvo pracujú v  Nemecku vo firme 
na reštaurovanie lodí a  táto firma 
si každoročne žiada ďalších našich 
absolventov,“ prezradila riaditeľka.

Uznanie strieda uznanie
SUŠ usporadúva množstvo vý-

stav a  zapája sa do súťaží nielen 
v  Kežmarku. Poznajú ich aj v  Bra-
tislave, Prešove, Starej Ľubovni, 
Levoči či v  Poprade. My domáci 
viackrát ročne môžeme navštíviť 
výstavy, či už je to vianočná vý-
stava, výstava klauzúrnych prác, 
maturitných prác, či výstava prác 
pedagógov a  žiakov. Bývalý pe-
dagóg školy L. Galko bol autorom 
busty slovenského spisovateľa 
Martina Kukučína. Žiaci absolvova-
li výtvarný plenér na ostrove Brač, 
kde bustu odovzdali obci Selce 
a v júni 2017 slávnostne odhalili za 
prítomnosti prezidenta SR Andreja 
Kisku.

Prianie do ďalších rokov
„Bolo by dobre, keby sme mali 

viac žiakov. Teším sa, že v  tomto 
školskom roku pribudlo 16 a ve-
rím, že ich počty porastú. Mojim 
cieľom je, aby žiaci a aj učitelia do 
našej školy chodili radi, aby sa tu 
cítili dobre. Umenie sa dá robiť len 
vtedy, keď je sloboda ducha, ak je 
pokoj, radosť, ak človek má čas na 
tvorivosť ako dar, ktorý dostal od 
Boha,“ zaželala škole i  sebe M. Pe-
rignáthová.

 Emília Sedláčiková

Dlhá cesta ovenčená úspechmi

Remeslá a  mesto Kežmarok neodmysliteľne patria k  sebe. Pôsobilo tu veľa 
cechov a rôznych združení, ktoré zanechali v mnohých potomkoch lásku a na-
danie pre klasické remeslo. Chýbala však škola, ktorá by podchytila a rozvíjala 
talenty. A to pochopila Anna Thomayová – Sojková, zakladateľka školy.

Žiaci školy sa počas slávnostnej akadémie predstavili v tom najlep-
šom svetle.
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Hneď keď sme vošli do budovy nás milo-
prekvapila pekná vstupná hala s  vyzdobenými 
stolíkmi v  jesennej atmosfére. Mestské kultúrne 

stredisko sa rozhodlo, že pri väčších akciách po-
núkne svojim návštevníkom možnosť občerstviť 
sa za minimálne ceny. Viacerí si to pochvaľovali, 

veď prichádzali na predstavenie zo širokého oko-
lia, rovno z práce, či niektorí zo služobnej cesty. 
MsKS je pripravené takéto pohostenie nachystať 

na požiadanie aj pri uzav-
retých spoločnostiach.

Ale poďme spať k  sa-
motnému predstaveniu. 
Dvaja skvelí umelci Milan 
Lasica a Martin Huba pred-
viedli bravúrne výkony, 
za čo ich diváci odmenili 
dlhotrvajúcim potleskom. 
Vzťah dvoch starých bra-
tov hercov, ktorí sa ne-
návidia a  žiarlia na svoje 
úspechy, vytýkajú si kriv-
dy z  mladosti sa pomaly 
mení na vzťah plný poro-
zumenia. Než odohrajú 
86 predstavení nadobud-

ne ich vzájomný postoj úplne inú kvalitu. Toľko 
v  skratke k  samotnému predstaveniu, ktoré sa 
oplatí vidieť.

Využili sme možnosť a  položili sme hercom 
netradičnú otázku či poznajú naše mesto.

Milan Lasica nám odpovedal: „V Kežmarku 
som bol za posledných 50 rokov niekoľkokrát, 
naposledy to bolo s  našou skupinkou ktorá sa 
volá Sedem s. r. o.. To bolo pred niekoľkými rokmi 
a  trošku dávnejšie s  orchestrom Bratislava som 
spieval v tunajšom evanjelickom drevenom kos-
tole. Ten je nádherný.“

Mikuláš Huba: „Kežmarok poznám, pretože 
som rodák zo Spišskej Novej Vsi a  na Čingove 
máme chatu. Pri dlhších pobytoch na chate 
človek hľadá aj nejaké rozptýlenie po okolí. Kež-
marok je blízo a je známy. Poznám váš hrad ešte 
z čias, kedy vyzeral inak. Som veľmi milo prekva-
pený ako vyzerá dnes, je zveľadený. Poznám aj 
vaše EĹRO, to je prekrásna akcia, párkrát som ho 
absolvoval. Mám podkovičky, ktoré mi vykovali 
vaši kováči. Napred som sem chodil s  malými 
deťmi, teraz sem chodím už s dospelými vnúčen-
cami.“

Verím, že toto predstavenie nenaštrbilo vaše 
vzťahy s Milanom Lasicom...

Martin Huba: „V divadle sa stáva, že ľudia, ktorí 
sa nemajú radi sa musia tváriť, že sa milujú, ale 
my máme to šťastie, že sa aj v súkromí znášame, 
takže na javisku musíme hrať, že sa nenávidíme. 
A to je ten lepší variant.“

Krásny večer skončil. V nás zostal úžasný 
zážitok. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu 
skvelých hercov. A  možno budeme mať šťastie 
a stretneme Martina Hubu v uliciach mesta počas 
najbližšieho EĽRO. Emília Sedláčiková

Privítali sme známe tváre

Plná sála, skvelé predstavenie hry Starí majstri a naviac po 
prvýkrát možnosť občerstvenia. Taký bol večer 16. októbra 
v Mestskom kultúrnom stredisku.

Kežmarok ďakuje.

Otvárací večer kežmarskej časti festivalu patril 
novému slovenskému dokumentu Vábenie výšok, 
ktorý osobne uviedol jeho režisér, scenárista a ka-
meraman Pavol Barabáš. Film o slovenskom hima-
lájskom horolezectve, ktoré zaznamenalo v  70. 
a  80. rokoch minulého storočia svetové výkony, 
ale i pády, mal u kežmarských divákov úspech, vi-
delo ho preplnené hľadisko Iskry.

„Všetci poznajú Reinholda Messnera, ale vý-
stupy, ktoré vtedy udávali trend nielen v sloven-
skom, ale aj vo svetovom himalájskom horolezec-
tve nepoznáme a do popredia sa tlačia tie, ktoré 
sa svojou hodnotou nedajú porovnávať,“ rozho-
voril sa o svojej filmovej inšpirácii Pavol Barabáš.

Legendárni slovenskí horolezci, o ktorých film 
je, veľmi ovplyvnili generáciu známeho dokumen-
taristu a  dobrodruha. „Každý mladý horolezec 

o nich vedel. Viacerí z nich majú už vyše 80 rokov 
a aj preto som chcel zachytiť históriu horskej služ-
by vo Vysokých Tatrách, ich prvé sny a myšlienky, 
ktoré smerovali na najvyššie štíty sveta,“ doplnil.

Film vznikol najprv ako dvojdielny televízny 
dokument. Prvý diel hovorí o nestorovi nášho ex-
pedičného horolezectva Ivanovi Gálfym a jednot-
livých výpravách do Himalájí pod jeho vedením, 
druhý už je konkrétne o  úspešných, ale i  tragic-
kých pokusoch slovenských horolezcov zdolať 
najvyššiu horu sveta. Každý z  týchto filmov má 
takmer hodinu a Barabáš z nich zostrihal stominú-
tovú kinoverziu.

Snímka však nie je určená výhradne horole-
zeckej komunite, je aj svedectvom doby, v ktorej 
sa himalájske výpravy uskutočňovali. „V tom čase 
šlo aj o silu kolektívu. Vieme, že často sám človek 

nič nedokáže a potrebuje mať okolo seba ďalších 
ľudí, na ktorých sa môže spoľahnúť. V súčasnosti 
sa často presadzuje jednotlivec na úkor kolektívu,“ 
skonštatoval Barabáš, ktorého Vábenie výšok na-
pokon v Poprade získalo Cenu divákov.  

Najemotívnejšími pasážami filmu sú určite 
spomienky na tragédie, ktoré sa, žiaľ, nevyhli ani 
našim horolezcom. „Keď je človek na hrane v ex-
trémnej situácii, potrebuje dosahovať extrémne 
výkony. S tým zápasia aj aktéri tohto filmu. Musia 
sa, okrem iného, vyrovnať aj so smrťou blízke-
ho človeka,“ dodal režisér, ktorý sa po čase opäť 
chystá na expedíciu do exotických končín, no kam 
konkrétne so svojou dokumentárnou kamerou 
zamieri, prezradiť zatiaľ nechcel.

Prestížny festival horských filmov v Kežmarku 
vyvrcholil v  nedeľu 15. októbra vyše trojhodino-
vým pásmom víťazných snímok, medzi ktorými 
nechýbal ani držiteľ Grand Prix, film rakúskeho 
profesionálneho lyžiara a filmového producenta 
Matthiasa Mayra Biely labyrint o nepredstaviteľ-
nej misii, počas ktorej spolu s ďalším freeridovým 
lyžiarom Matthiasom Hauni Haunholderom zlyžo-
val najvyššiu horu východnej Sibíri Goru Pobedy.

  -bšl-

Medzinárodný festival horských filmov (MFHF), ktorého hlav-
ným dejiskom bol po 25-krát Poprad, opäť zavítal aj do kež-
marského kina Iskra. Tri víkendové večery mohli diváci v na-
šom meste vidieť desať rôznych filmov s horskou tematikou.

Vrcholom horských filmov v Iskre bol otvárací večer
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V sobotu 7. októbra  sa naši karatisti 
predstavili v Starej Ľubovni, kde bojovali 
na Ľubovňa Open Cup 2017. Zúčastnilo 
sa ho 32 oddielov a 260 pretekárov. Kež-
marčanom sa podarilo vybojovať celkovo 
osem medailí, z toho 4 zlaté a 4 bronzové. 
Najúspešnejšou pretekárkou nášho klubu 
sa stala Nina Ďuricová, ktorá si vybojovala 
zlato v kategóriách agility dievčatá 7-roč-
né a v kumite dievčatá 6 – 7-ročné nad 25 
kg. V kate dievčatá 6 – 7-ročné skončila na 
3. mieste. Ďalšie zlato vybojovali Tomáš 
Pitoňák v agility chlapci 6-roční a Soňa 
Šatalová v agility dievčatá 5-ročné. Tretie 
miesto a bronzovú medailu si domov od-

niesli Maroš Fabián v kumite starší žiaci 
do 40 kg, Erik Jerdonek v kumite mladší 
dorastenci do 50 kg a Alexander Neustadt 

v kata chlapci 6 – 7-roční. Všetkým medai-
listom gratulujeme.

 Jaroslav Božoň

V tejto sezóne bodovali na krajských súťa-
žiach za oblasť východ, tiež v Slovenskom po-
hári a v Medzinárodných majstrovstvách Slo-
venska s výraznými úspechmi začiatočníkov.

Po dvojročnom tréningu súťažili spolu s Ja-
roslavom Katriňákom, synom známeho jazdca 
motokrosu v  kategórii MX65 (do 12 rokov) 

aj naši kežmarskí chlapci: Oliver Handzuš, 
Rajmund Frisik, Maxim Pirhala a Matej Šlosár. 
V kategórii MX85 (do 15 rokov) nás reprezen-
toval Jaroslav Václav.

V konečnom poradí Medzinárodných maj-
strovstiev SR sa Oliver Handzuš umiestnil na 
výbornom 6. mieste, Rajmund Frisik na 13., 

Maxim Pirhala na 24. mies-
te. O  niečo starší Jaroslav 
Václav v  MX85 dosiahol 
krásne 8. miesto. 

Na trati chlapci dosahujú 
miestami rýchlosť cez 60 km 
za hodinu, čo je naozajstný 
adrenalín. Mladým špor-
tovcom aj rodičom, ktorí sa 
im venujú, patrí uznanie za 
odvahu a vytrvalosť. Ku toh-
toročným výsledkom chlap-
com aj celému tímu pod 
vedením Gaba Hoffmanna 
gratulujeme!

 -ZS-

Malí motokrosoví jazdci majú za sebou prvú sezónu

Pätica Kežmarčanov vo veku do 13 rokov sa už pár rokov ve-
nuje motokrosu. Začínajú jazdiť súťažne. Úspech zaznamena-
li aj na Medzinárodných majstrovstvách Slovenskej republiky.

Chlapci majú svoju prvú súťažnú sezónu úspešne za sebou.

Kežmarskí karatisti opäť úspešní.

Kategória MX65 Región Východ Slovenský pohár MMSR
Oliver Handzuš 6 6 6
Rajmund Frisik 7 10 13
Maxim Pirhala 11 18 24
Matej Šlosár 16 25 X
Kategória MX85 Región Východ Slovenský pohár MMSR
Jaroslav Václav 4 5 8

Karatisti v Starej 
Ľubovni

Čisté hory 
2017

Za nami je 39. ročník podujatia Čis-
té hory. Ide o čistenie tatranských dolín 
po ukončení letnej turistickej sezóny. 
Aj naša ZŠ Dr. Daniela Fischera 2 Kežma-
rok sa ako každoročne zapojila do tej-
to akcie. Zúčastnilo sa na nej 50 žiakov 
spolu s učiteľkami a rodičmi. Vyčistili 
sme turistický chodník v okolí kabínko-
vej lanovky v Tatranskej Lomnici. 

Toto podujatie malo aj informač-
no-vzdelávací charakter. Sprevádzal nás 
člen Dobrovoľnej horskej záchrannej 
služby Richard Krafčík, ktorý nám po-
rozprával o ich práci v teréne a riešení 
problémov, o ochrane prírody, bezpeč-
nom správaní sa v Tatrách. Akcia splnila 
svoj účel, deti sa šťastné a plné nových 
zážitkov vrátili domov.

 Soňa Kriššáková,
 ZŠ Dr. Daniela Fischera 2 Kežmarok
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Vo štvrtok 28. septembra futbalový šta-
dión plne obsadili deti. Vo štvrtom ročníku 
Kids Atletics súťažilo viac než 600 žiakov 
základných škôl mesta aj v  netradičných 
športoch. A poznámka na okraj, po takej-
to hromadnej akcii zostal štadión čistuč-
ký, všetky odpadky boli tam, kde patria – 
v pia tich mobilných odpadkových košoch. 
Uznanie patrí nielen deťom, ale aj organi-
zátorom tohto pekného podujatia.

 -sedl-

Kids Atletics

Milovníci 1-stopového bezmotorového špor-
tu súťažili v dvoch kategóriách – na cestných a 

horských bicykloch. Hodenú rukavicu v podobe 
kategórie e-bikov toho roku nikto neprijal, ale 
ostáva výzvou do budúcich ročníkov. V  Mlyn-
čekoch sa zišli cyklisti zo širokého regiónu ktorí 
nielen pretekali, ale aj spomínali na skvelého 
športovca z Kežmarku. Ten holdoval okrem cyk-
listiky aj futbalu, lyžovaniu či behu.

Najrýchlejší čas na 6,8 km trati dosiahol Ján 
Halík z  CK Cyklomax Poprad časom 12:48 min. 

V tomto roku najrýchlejšou 
ženou bola Daniela Kot-
schová z Tatranskej Lomni-
ce (18:23 min). V kategórii 
MTB a  trekových bicyklov 
kraľoval Peter Benko z  Po-
pradu a  medzi ženami Na-
tália Benková. Po vyhodno-
tení okrem cien spojených 
s  umiestnením na bedni 
pretekári získali aj pekné 
ceny z  tomboly. A šťast-
ný výherca Rado Ploščica 
si odviezol z Mlynčekov 

aj hlavnú cenu tomboly – automatickú pračku.

Z výsledkov – prví traja
z jednotlivých kategórií: 

Cestné bicykle: 
Muži 15 - 17 rokov: 1. Radoslav Ploščica,
2. Adam Vícha, 3. Filip Majerský

Muži 18 - 29: 1. Stanislav Bereš,
2. Adam Jankura 3. Peter Medvid
Muži 30 - 39: 1. Marcel Balzuweit,
2. Miro Palička 3. Michal Danko
Muži 40 - 49: 1. Ján Halík, 2. Juraj Raffaj,
3. Ján Roth.
Muži 50 - 59: 1. Ľubomín Kollár,
2. Jozef Potok, 3. Vladimír Figlár.
Muži 60 a viac: 1. Ján Payerchin,
2. Miloš Radojčič, 3. Ladislav Mlakay.
Ženy 18 - 39 r.: 1. Daniela Kotschová,
2. Monika Neuwirthová, 3.Karina Bešenejová.
Ženy 40 a viac: 1. Jana Víznerová

MTB a trekové bicykle:
Muži 18 – 29 rokov: 1. Maroš Glevaňák, 
2. Šimon Štancel.
Muži 40 - 49: 1. Peter Benko,
2. Ján Šimkulák, 3. Ľubomír Oravec.
Muži 50 - 59: 1. Miloš Ochlan, 2. Marián Lisoň,
3. Jaroslav Vlach
Muži 60 a viac: 1. Edo Handzuš,
2. Jaroslav Renner.
Ženy 18 – 39 r.: 1. Natália Benková,
2. Miriam Vojtaššáková, 3. Viera Raffajová.

 Tony Vízner

Spomínali sme na legendu slovenskej cyklistiky

MHK Kežmarok v  spolupráci s  MŠ s  ZŠ 
Nižná brána Kežmarok  otvára v školskom 
roku 2017/2018 hokejovú prípravku pre 
žiakov prvého ročníka Základných škôl.  
Ak milujete hokej a chcete vyskúšať aké je 
to byť súčasťou hokejovej prípravky, tak 
neváhajte a navštívte  školu, kde dostanete 
prihlášku a  informácie. Telefonický kontakt  
0917 208 221 – Dušan Tokarčík, riaditeľ školy.

Tréningový proces sa začína 1. novembra. 
 Neváhajte a príďte.

 -dt-

Poď hrať hokej
V pondelok 
16. októbra sa 
v areáli ZŠ Nižná 
brána konal 5. 
ročník Olympiády 
žiakov prvého 
stupňa. Dvestod-
vadsaťpäť žiakov 
súťažilo v štyroch 
disciplínach. 
 
 -sedl-

V slnečnú jesennú 1. októbrovú nedeľu sa v Mlynčekoch pri Kežmarku konal už 6. ročník 
časovky Memoriálu Waltera Rennera. Hoci slovenský cyklista Walter Renner bol nedostih-
nuteľný v zjazdoch, že málokto s ním v jazde dolu kopcom dokázal udržať tempo – v cyklis-
tických pretekoch si jazdci merali sily v opačnom smere – v časovke do kopca. Za zmienku 
stojí, že máloktorý z Kežmarčanov svoje mesto zviditeľnil tak, ako práve Walter Renner.

Kategória mikro chlapci na štarte 10. kola DVRL v Mlynčekoch.
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Dňa 2. novembra uplynú dva 
roky, čo nás opustila mama, sta-
rá mama, prababka Anna Mačá-
ková. 

 Spomínajú
 deti s rodinami.

Dňa 29. novembra uplynie 
30 rokov, kedy nás opustil otec, 
starý otec, pradedo Michal 
Mačák. 

 Spomínajú deti s rodinami.

Len kytičku kvetov vám na 
hrob môžeme dať, chvíľu postáť, 
ticho spomínať, sviečku zapáliť, 
slzy vyroniť a pošepkať, ako nám 
chýbate.

Dňa 16. októbra uplynulo 27 
rokov od úmrtia nášho drahého 
otca, dedka, pradedka, svokra 
a  švagra Vojtecha Šterbáka 
a  21. novembra uplynú 3 roky, 
čo nás navždy opustila naša 
drahá mamka, babka, prababka, 

svokra a sestra Anna Šterbáková.
 S láskou a úctou spomínajú dcéra Vierka,
 syn Miro s rodinami, syn Ľubo, rodina Grigláková,
 sestra a bratia s rodinami. 

Čas ubieha a nevráti čo vzal. 
Len láska, úcta a  spomienky 
v  srdciach zostávajú. Dňa 25. 
októbra uplynulo 5 rokov, čo 
nás navždy opustila naša mam-
ka, ómama a  prababka Helena 

Kissová. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku.

 S láskou spomínajú dcéry s rodinami. 

Čas plynie, ale smútok v srdci 
ostáva.

Dňa 15. novembra uplynie 
5 rokov, čo zomrel náš manžel, 
tatko, dedko Milan Hlavač. 

Tí, ktorí ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku.

 S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Dňa 17. novembra uplynie 1 rok, čo nás na-
vždy opustil manžel, tatko, dedko Alojz Petrík. 

 S láskou spomína smútiaca rodina.

Prestalo srdce tĺcť, presta-
li sa ústa smiať. Budeme otec, 
dedko, drahý stále na teba s lás-
kou a vďakou spomínať. Dňa 8. 
novembra uplynie 1. rok čo nás 
navždy opustil môj milovaný 

manžel, otec, dedko, brat a švagor Cyril Fabiny.
 S úctou a láskou spomínajú manželka 

 Katka, synovia Milan s rodinou, 
 Ľubomír, dcéra Zuzana s deťmi Alanom 
 a Laurou a celá ostatná smútiaca rodina.

Bolesťou unavení 
tíško ste zaspali zane-
chajúc všetkých a všet-
ko čo ste radi mali. 
S  tichou spomienkou 
ku hrobu chodíme, pri 
plameni sviečok na vás 

myslíme. Osud vám nedoprial s nami dlhšie byť, 
no v našich srdciach budete navždy žiť.

Dňa 2. novembra uplynú 2 roky, čo nás opus-
til náš drahý ocko Milan Knapka a 1,5 roka naša 
mamka Ružena Knapková.

 S láskou, úctou a vďakou
 spomínajú dcéry Iveta, Zuzana a Zdenka
 s rodinami. Ďakujeme všetkým
 za tichú spomienku.

Dňa 15. októbra uplynulo 
8 rokov od úmrtia Mgr. Ondreja 
Zadžoru. 

 S úctou a láskou spomína
 smútiaca rodina.

Ťažko sa nám s  tebou lúčilo, 
ťažko bez Teba byť. Láska však 
smrťou nekončí, v  našich srdci-
ach budeš stále žiť.

Dňa 10. novembra si pripo-
míname 5. výročie úmrtia nášho  

drahého otca, dedka, pradedka Ľudovíta Mingáča.
 S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.
 Kto ste ho poznali, venujte mu  tichú spomienku.

Len kytičku kvetov ti na hrob 
môžeme dať. Zapáliť sviečku 
a  s  láskou spomínať. Dňa 16. 
novembra uplynie 1 rok, čo nás 
náhle opustil náš otec, svokor, 
dedo Ján Richtarčík.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

 Spomínajú synovia s manželkami a vnúčatá.

Spomienky

Riadková inzercia

inzercia, spomienky

Otváracie hodiny:
v pracovné dni od 9.00 do 17.00 h, So: od 9.00 do 12.00 h.

Jedinečný obchod s najširším sortimentom 
zmesi korenín  a sypaných čajov

Davídkovo koření
Korenie z Moravy bez soli a glutamanu 

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

Kežmarok Hlavné námestie 36 (v uličke)

•  Hľadáme spoľahlivú opatrovateľku na opat-
rovanie staršej ženy výhradne na sobotu, 
nedeľu a  sviatky. Odmena za vykonanú 
prácu v čistom 3,50 až 4 €. Pracovná doba 
denne 6 hodín (3x2 h). T. č. 0903 552 514.

•  Príjmem šoféra do Express Taxi. T. č. 0905 
171 830.

•  Najlacnejšia autopožičovňa v Kežmarku. 
Osobné autá, minibus, sťahovacia dodávka 
12m3. Ing. Eduard Bajtoš, t. č. 0905 532 680, 
eduard.bajtos@gmail.com.
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V Detskej Východ road lige, ktorá s „dospe-
láckou“ Východ road ligou mala spoločných 
organizátorov i webovú stránku, sa súťažilo 
v 6 vekových kategóriách (rovnakých ako pri 
celoslovenskej Sagan tour): baby (narodení 
v roku 2013 a mladší), mikro (2011 - 2012), 
mili (2010 - 2009), mini (2007 - 2008), mlad-
ších (2005 - 2006) a starších (2003 - 2004) 
žiakov. Účastníci najsympatickejšej Baby ka-
tegórie nezbierali body, ale na trojkolkách, 
odrážadlách a malých bicyklíkoch ukázali 
mnohí z nich svoju bojovnosť, ktorá bola 
ocenená aspoň lízankami. 

Starší sa mohli zúčastniť niektorého alebo 
aj všetkých 10 kôl, ktoré sa konali na viace-
rých miestach východného Slovenska. Liga 
začala 1. kolom s trasami v okolí Kežmarské-
ho hradu a skončila 10. kolom v neďalekých 
Mlynčekoch. Súťažiaci ďalej zavítali do Pre-

šova, Levoče, Svidníka i Starej Ľubovne. Tak 
deti s ich rodičmi či niekedy aj celé rodiny 
spolu so svojimi ratolesťami nielen trénovali, 
ale aj cestovali a poznávali nové kúty svojej 
vlasti. 

Časovo detská cyklistická liga trvala od 
1. mája (pôvodne avízovaný termín 1. kola 
23. apríl musel byť pre nepriaznivé počasie 
zmenený) do 10. októbra. Z celkového poč-
tu 289 detí sa traja zúčastnili všetkých 10 kôl 
detskej ligy.

Čo sa týka súťažných podmienok – ich 
presné znenie bolo uvedené na webe www. 
vychodroadliga.eu, a tiež sa tam bolo možné 
dozvedieť mená pretekárov a  získané body 
v  priebežnom hodnotení. V každom kole si 
zapísalo body prvých 15 pretekárov, ak štar-
tovalo v kategórii menej ako 15 detí, počet 
udelených bodov bol menší. Taktiež nároč-

nosť tratí bola rôzna - od najjednoduchšej 
pre tých najmenších s postupne narastajú-
cou náročnosťou pre starších. 

Počas 10 kôl v početnejšom zastúpení 
boli chlapci – spolu sa ich na pretekoch zú-
častnilo 199, dievčat bolo 90. Najsilnejšie 
boli obsadené najmladšie vekové kategórie 
a s vekom počet pretekárov v  kategóriách 
klesal, no neklesala kvalita výkonov či bojov-
nosť detí. Prvý ročník Detskej VRL sa zakončil 
záverečným vyhodnotením, pri ktorom sú-
čet získaných bodov za jednotlivé preteky, 
ktorých sa deti zúčastnili, umožnil organi-
zátorom vyhlásiť troch najlepších vo všet-
kých vekových kategóriách, zvlášť chlapcov 
a zvlášť dievčat. Títo potom vystúpili „na bed-
ňu“ a  prevzali krásne poháre. Zaujímavou 
bola i záverečná tombola s množstvom cien 
pre deti. Okrem CK Cyklošport Kežmarok 
a CK Velodrom Prešov k organizácii pretekov 
prispeli aj ďalší nadšenci v jednotlivých CK, 
ktorí preteky organizačne zabezpečovali. 

Oficiálnym sloganom DVRL bolo: Bicyklo-
vať je radosť. Veríme, že mnohí, ak nie všetci 
zapojení pretekári si túto vetičku vzali za svo-
ju. Na mnohých v závere ligy bolo vidieť, že 
aj vďaka tomuto podujatiu dospeli i dozreli. 
Že ich domovy nebudú zdobiť len získané 
medaily i poháre, ale aj prachom nezapad-
nuté bicykle a  spomienka i  túžba vyraziť 
v  novej sezóne na bicykle opäť spolu, utu-
žujúc tak vzájomné vzťahy detí a ich rodičov.

 J. Víznerová

Súťažili nielen dospelí 

Detská Východ road liga (DVRL) alebo Kenzel detská liga, 
ktorá v  roku 2017 napísala svoj 1. ročník, vznikla s cieľom 
prebúdzať a objavovať cyklistické talenty medzi deťmi na 
východnom Slovensku. Popri už 6. ročníku Východoslo-
venskej cyklistickej ligy (dospelých) amatérov a  veteránov 
sa rozbehla liga detí veľmi nádejne, keď sa do nej  zapojilo 
takmer 300 mladých cyklistov, pričom tí najmenší zatiaľ ne-
boli započítaní do celkového počtu. Hlavnými organizátor-
mi boli CK Cyklošport Kežmarok a CK Velodrom Prešov.

Ďalšie úspechy tanečníkov

S novým programom sme sa prezen-
tovali na Kežmarskom lete a prvou bodo-
vacou súťažou bola pre reprezentantov 
nášho klubu súťaž o Pohár primátora mes-
ta Ružomberok. V kategórii JUN.II.D v ŠT 
tancoch obsadili finálové 6. miesto Jakub 
Solár – Nina Podolinská, v LAT si vytanco-
vali 3. miesto a získali kategóriu C.

Sebastián Marek - Laura Pittnerová ob-
sadili v ŠT tancoch semifinálové 9. miesto, 
v LAT 12. miesto. Samuel Žabka - Inés Bili-
nová v ŠT tancoch 13. miesto a v LAT se-
mifinálové 9. miesto. Potom sme sa zúčast-

nili bodovacej súťaže Parketový tiger 2017 
v Poprade. V kat. JUN.II.D ŠT obsadili finálo-
vé 5. miesto Jakub Solár - Nina Podolinská, 
v LAT tancoch kat. C 12. priečku. Samuel 
Žabka - Inés Bilinová obsadili v ŠT tancoch 
10. miesto, v LAT finálové 2. miesto. Sebas-
tián Marek - Laura Pittnerová v JUN.II.D ŠT 
12. miesto, v LAT semifinálové 6. miesto.

Všetkým členom nášho klubu i repre-
zentantom srdečne blahoželáme a praje-
me im veľa úspechov na ďalších súťažiach 
a vystúpeniach.

 Gertrúda Scholtzová, trénerka

Po úspešnom sústrední v MŠK Kežmarok sme spolu s trénermi 
Patrikom Scholtzom, Danielou Debreovou, Gertrúdou Scholtzo-
vou, Klárou Purtzovou a externými trénermi a členmi klubu pri-
pravili nový tanečný program pre roky 2017 a 2018.

Jakub Solár a Nina Podolínska.
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obrátenie
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diera jedlé      
huby potešenie

alkoho-    
lický      
nápoj      

z hrozna

2. as   
tajni ky

zna ka    
lantánu

zna ka    
pre ste-   
radián

kovaním  
opracúval  
buri , po-  
burovate

skratka    
treonínu

urážka     
(zastar.)   
prinesie    
úrodu

cudzie     
ženské    
meno

staroirán-  
sky jazyk   

ro né     
obdobie

koralový   
ostrov

úsilie      
zachova    
si život

jeden     
zo sveta-   

dielov

obrnený   
transportér 

poskytli    
údaje

Pomôcky: 
introit,     
operát,    

nar,selsyn

zanechaj   
nejaké     
miesto

kame-     
olomy    

povelový   
prístroj

sluchový  
orgán     

podrobný  
plán

menšia    
obec

nadul,  
nafúkol    
zasipeli

utvára     
penu

zapar     
starec

kilogram   
(hovor.)

vyhraté   
postavenie 

v šachu

dielik,     
diel ek    

aví       
kríženec

citoslovce  
zasy ania

nepri-     
klincuj     
MPZ      

Kuvajtu

3. as     
tajni ky

druh      
hliny

vstupná    
piese      

pri omši

skratka    
malého 

orchestra

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

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

Krížovky s úsmevom

Baran (21. 3. – 20. 4.) – V práci vás 
tento mesiac čakajú samé úspechy, ne-
váhajte sa preto pustiť do nových pro-
jektov a zužitkujte všetky svoje nápa-

dy. V partnerskom vzťahu hrozí menšia 
búrka, ale obaja si včas uvedomíte, že o nič 

podstatné nejde a zase vyjde slniečko.
Býk (21. 4. – 21. 5.) – V zamestnaní si všetko splňte na 

čas. V osobnom živote by ste sa mali zamerať na obnovu 
starých priateľstiev. Už dlhšie sa len uspokojujete s tým, čo 
máte, ale v skutočnosti by všetko mohlo byť celkom inak. 
Len to chce iný prístup.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) – Zamerajte sa viac na rozví-
janie svojich schopností, aby ste sa mohli nielen v práci 
posunúť zas o stupienok vyššie. Celkom priaznivé obdo-
bie vás čaká v oblasti financií, ak premýšľate nad kúpou 
nehnuteľnosti alebo inou väčšou investíciou, nemusíte sa 
ničoho obávať.

Rak (22. 6. – 22. 7.) – V práci sa vám darí, preto by 
ste sa mali zamerať na svoj osobný život. S polovičkou 
je vám krásne, ale stále máte čo zlepšovať. Starajte sa 
o svoj vzťah, je ako kvetina a potrebuje vašu pozornosť.

Lev (23. 7. – 22. 8.) – November praje financiám 
a obchodom, neváhajte sa pustiť do všetkému, čo sa vám 
v tomto smere núka. V osobnom živote sa budete snažiť 
získať priazeň istej osoby, ale ak ste zadaní, premyslite si 
tento krok ešte raz.

Panna (23. 8. – 22. 9.) – Ak vám na vašej práci zále-
ží, nič neodkladajte, pustite sa do všetkého hneď, ako to 
k vám príde. Inak vás opantá pocit zlyhania, čo je akurát 
tak dobré na depresiu. Keď človek vezme výzvy, musí sa im 
oddať naplno, na to nezabúdajte.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) – Pripravte sa na to, že tento 
mesiac budete musieť zabojovať o svoje miesto. Vy veľ-
mi dobre viete, prečo si zaslúžite byť na tejto pozícii, ale 
mali by si to uvedomiť aj ostatní. Trvajte na svojom názore 
a ukážte, čo vo vás je, aby už nikto viac o vás nepochybo-
val.

Škorpión ( 24. 10. – 22. 11.) – Ak sa vám nedarí 
presadiť podľa vašich predstáv, nemusíte hneď prepa-
dať smútku a vzdávať sa. Skúste ísť na veci trochu inak, 
stavte na otvorenosť, pravdovravnosť, rozšírte si obzory, 
aj kontakty a nebojte sa využiť aj svoj šarm. Chce to len čas.

Strelec (23.11. – 21. 12.) – Prečo sa stále držíte minu-
losti a vzťahov, ktoré vám nič nepriniesli? Zvyk je železná 
košeľa a vy by ste sa tým mali prestať riadiť. Nové možnos-
ti, nové známosti a príležitosti vás obohatia, prestanete tak 
prešľapovať na jednom mieste.

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.) – Povinnosti vás zavalia, 
ale ak si ich nebudete odkladať, tak vám žiadne problémy 
nehrozia. Za normálnych okolností by ste sa v osobnom ži-
vote tešili z prekvapenia, ktoré vás postretne, ale tentokrát 
z neho budete mať rozporuplné pocity. Nechajte si všetko 
uležať v hlave.

Vodnár (21. 1. – 20. 2.) – Ak vás nebavia práce v do-
mácnosti, tak by ste si mali lepšie rozdeliť čas. Nech náj-
dete aj ten, ktorý je potrebný pre zamestnanie, ale nie na 
úkor toho, kedy vás potrebujú aj vaši blízki. Jedno i druhé 
je pre vás dôležité.

Ryby (21. 2. – 20. 3.) - Dostanete príležitosť na finanč-
né prilepšenie, je len na vás, ako sa toho chytíte a do akej 
miery dokážete situáciu otočiť vo svoj prospech. Obetujte 
svoj voľný čas iba v prípade, ak si budete istí, že to stojí 
za to.

Pán  si  chce  zmeniť  hes-
lo na internete a zadá:

BielaMyš
Počítač mu odpovie -  Heslo  je  prí-
liš krátke
Tak sa naštve a zadá:
Hlúpa Biela myš
- Heslo nesmie obsahovať medzery!
Pán sa naštve viac a zadá:
ŠialeneHlúpaBielaMyš
- Heslo musí obsahovať číslice
TyŠrotZoberMiToHesloŠialeneHlúpa-
BielaMyš123
- Heslo je už používané!

Príde zahraničný návštevník na po-
licajnú stanicu  v Paríži a hlási, že mu 
zmizla svokra:
- Je 1,65 m vysoká, chýba jej 13 zubov, 
škúli a nosí topánky č. 45
- Dobre, hovorí komisár, keď ju nájde-
me, dáme vám vedieť.
Za niekoľko dní sa zať pýta telefonicky, 
či už je známe niečo o jeho svokre. Ko-
misár odpovedá:
Máte šťastie, nenašli sme ju.

Vy asi nie ste ženatý, že áno?
Prečo myslíte?
Že sa stále tak usmievate. 

Zasmejme sa

Krížovky s úsmevom

relax
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Dokončenie zo str. 6
tovala druhá etapa projektu. Organizátori zaslali pedagogický 
materiál s vybranými skutkami do 2 200 základných škôl a škol-
ských úradov. Každé dieťa má právo vybrať a oceniť jeden z nich 
v každej kategórii. Školy môžu posielať svoje hlasy poštou alebo 
elektronicky na www.detskycin.sk do 30. novembra tohto roka. 

	Aj v  novembri nás čakajú pamätné a  významné dni. 
Druhého je to Pamiatka zosnulých, 3. novembra je Sviatok sv. 
Huberta, patróna poľovníkov a piateho Svetový deň behu. Na 6. 
pripadá Medzinárodný deň ochrany životného prostredia pred 
ničením počas vojny a  ozbrojeného konfliktu. Najviac nás v  re-
dakcii zaujal 13. november, ktorý patrí Svetový deň dobrosrdeč-
nosti. Možno vás inšpiruje a  práve vtedy „spáchate“ dobrý sku-
tok. 

	Svetový deň cestovného ruchu sme si v  Prešovskom 
kraji pripomenuli v  Spišskej Belej. Podujatie bolo spojené s  15. 
ročníkom Spišského zemiakarského jarmoku, vyhodnotením 
kampane Legendarium a verejnosti bol predstavený aj pripravo-
vaný nový produkt cestovného ruchu Svätomariánska púť.

	Do Velického, Popradského a Štrbského plesa sa zanori-
lo dokopy štyridsať potápačov, Nové Štrbské pleso napokon ten-
to rok vynechali, keďže oň prejavil záujem iba jeden z účastníkov 
akcie. Ďalší štyria vyčistili Račkov potok. Celkovo na breh vytiahli 
253,5 kilogramu odpadu. Najväčší záujem bol už tradične o čis-
tenie Štrbského plesa, ktoré si vybralo dvadsaťdva potápačov. 
Z jeho dna vytiahli 75 kilogramov odpadu.

	Cezhraničná slovensko - poľská spolupráca prináša 
ďalšie výsledky. Vďaka úspešnému projektu Prešovského samo-
správneho kraja a Malopoľského vojvodstva sa v okresoch Prešov 
a Bardejov budú revitalizovať viaceré úseky v hodnote takmer 3,5 
milióna eur.

	Prešovskí colníci zaistili v októbri 2 409 200 kusov pašo-
vaných cigariet v spotrebiteľskom balení, ktoré nebolo označené 
kontrolnou známkou. Predbežný únik na spotrebnej dani z taba-
kových výrobkov bol vyčíslený na vyše 230 000 eur.

	Prevod pozemkov pre účel budovania cyklotrás bola 
hlavnou témou rokovaní primátora Vysokých Tatier Jána Moko-
ša a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely 
Matečnej. Mesto sa už viac ako rok snaží o prevod časti pozem-
kov, ktoré sú vo vlastníctve štátu, do majetku mesta. V celkovej 
výmere ide len o necelé pol percento pozemkov štátu, ktoré sú 
momentálne v správe Štátnych lesov TANAP-u (922 684 m² zo 188 
743 014 m²). Cieľom mesta je realizácia verejnoprospešných sta-
vieb a lepšia starostlivosť o verejné priestranstvá.

V skratke

Vo Svidníku kraj spolu s mestom 
a  Slovenským futbalovým zväzom 
podporí výstavbu futbalového ihris-
ka s  umelým povrchom. Na investí-
ciu za takmer 450-tisíc eur krajskí 
poslanci schválili 100-tisíc eur. Rov-
nakou sumou prispeje PSK v  Hu-
mennom, kde by mal vyrásť štadión 
s  tréningovým ihriskom s  umelou 
trávou za viac ako pol milióna eur. 
Poslanci zdvihli ruku za pomoc pre 
Bardejov, 150-tisíc bolo vyčlene-
ných na rekonštrukciu frekvento-
vanej križovatky ulíc Štefánikova, T. 
Ševčenku a  Mlynská. Poslanci PSK 
schválili združenú investíciu s obcou 
Štrba na dobudovanie lyžiarskeho 
bežeckého areálu Štrbské Pleso, 
ktorého výstavbu v  minulosti župa 
podporila. Z  krajských peňazí teraz 
pôjde 150-tisíc eur na vybudovanie 
nového objektu v  areáli pre snežné 
vozidlá a techniku. 

Nová združená investícia s  cel-
kovým rozpočtom vyše 600-tisíc eur 
smeruje aj do Prešova. „Chceme po-
môcť s veľkou rekonštrukciou infraš-
truktúry Univerzitného viacúčelo-
vého športového areálu Prešovskej 

univerzity. PSK má záujem na tento 
účel prispieť sumou v  prvej etape 
300-tisíc eur a  v  prípade, že univer-
zita neuspeje so žiadosťou o  štátny 
príspevok, zvýšime svoj finančný po-
diel o  ďalších 200-tisíc eur,“ uviedol 
predseda Prešovského samospráv-
neho kraja Peter Chudík, pričom 
zvyšok peňazí združí univerzita. 

Krajská samospráva podpo-
ruje rozvoj regiónu v  oblastiach, 
ktoré nemá v  priamej kompeten-
cii takmer od začiatku vzniku sa-
mospráv. Od roku 2004 podporil 
Prešovský územný celok už 37 ta-
kýchto projektov za viac ako 5,4 
milióna eur. „Partnerstvo miestnych 
a obecných samospráv a PSK, spolu-
financovanie spoločných projektov 
sa ukazuje ako veľmi zmysluplné. 
Aj keď nemáme tieto iniciatívy vo 
svojej priamej zriaďovateľskej kom-
petencii, snažíme sa takto pomôcť 
verejnoprospešným projektom 
určeným širokej verejnosti, hlavne 
deťom a mládeži,“ uviedol predseda 
PSK Peter Chudík. 

 Daša Jeleňová,
 hovorkyňa PSK

Združené investície

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja schválili v pon-
delok 16. októbra na svojom rokovaní ďalšie združené investí-
cie. Peniaze kraja pomôžu budovať športoviská, ale aj zlepšiť 
parametre problémovej cestnej komunikácie a križovatky.

Jeseň so sebou neprináša iba farebnú nádheru, ale aj potrebu zbaviť sa pa-
dajúceho lístia. Tradičné upratovanie v tomto ročnom období sa nevyhlo ani 
nášmu mestu. Čistili sa verejné priestranstvá a chodníky. -bel-



inzercia

KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ

Cenník inzercie
Formát – FAREBNE Ceny v EUR vrátane DPH

A4 zadná strana 1/1 (210x296 mm) 370 €

A5 zadná strana 1/2 (184x128 mm) 190 €

A4 vnútorná strana 1/1 (210x296 mm) 310 €

A5 vnútorná strana 1/2 (184x128 mm, 90x260 mm) 165 €

A6 vnútorná strana 1/4  (90x128 mm výška) 70 €

Inzerát neštandardných rozmerov farebne 1 cm2 1,50 €

Formát – ČIERNOBIELO Ceny v EUR vrátane DPH

A4 zadná strana X

A5 zadná strana X

A4 vnútro 1/1 (210x296 mm) 270 €

A5 vnútro 1/2 (184x128 mm, 90x260 mm) 140 €

A6 vnútro 1/4 (90x128 mm výška, 184x62 mm šírka) 60 €

A7 vnútro 1/8 (59x90 mm výška, 90x62 mm šírka) 30 €

Inzerát neštandardných rozmerov čiernobielo 1 cm2 1 €

Cenník inzercie mesačníka Kežmarok pre rok 2017
Zľavy z plošnej inzercie:  Opakovanie 3-5x  10%
   Opakovanie 6-12x 15%
Ďalšie zľavy: 
Pri jednorázovej platbe vopred za opakovanú inzerciu +3 % k aktuálnym zľavám. 
Ďalšie podmienky inzercie: (MsKS, VPP, MŠ, ZŠ, SŠ, CVČ, ...)
Organizáciám, ktoré pripravujú verejné podujatia s nulovým vstupným, sa poskytuje
pozvánka na podujatie zadarmo v rozmere maximálne 1/4 strany čiernobielo 2 x ročne
s prihliadnutím na priestorové možnosti.
Platená inzercia má prednosť pred neplatenou.
Počet výtlačkov – 5 600 ks. Mestské kultúrne stredisko nie je platcom DPH.
Drobnú inzerciu, spomienky a blahoželania môžete podávať aj v Kežmarskej
informačnej agentúre.

Hudobným skvostom na Slovensku s pôvodným píšťalovým fondom je barokový dvojmanuálový organ,
ktorý sa nachádza v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku (1717) a pochádza
od levočského organára Vavrinca Čajkovského. Jeho výstavbu dokončil v roku 1720.

Ornamentálna výzdoba s iluzívnou maľbou a plastikou anjela realizovaná Jánom Lerchom robí
z tohto organu jednu z najcennejších barokových pamiatok. 

Organ je zobrazený na novej známke, ktorú dnes uvádzame.




