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Zažite slovenskú
pohodu a radosť

Slovenská tradícia od roku 1949

Michalská 73, 060 01 Kežmarok 2: 124-177 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH. Obrázok je ilustračný. 

Kia Sportage - spoľahlivé SUV so 7 ročnou zárukou
Naštartujte nový rok štýlovo a zažite elegantnú jazdu v meste, športovú mimo 
neho, alebo bezstarostný výlet do prírody. Vďaka nespornej kvalite 
a inteligentným technológiám Kia Sportage hravo splní všetky vaše očakávania. 
Využite mimoriadne novoročné zvýhodnenie vo výške až 1600€ a navyše 
dostanete sadu zimných pneumatík zadarmo. Získajte Kia Sportage 
teraz už od 18 390€. Viac informácií na www.kia.sk. 

Výnimočné SUV
Definícia spoľahlivosti

18 390 €
Teraz už od

 + zimné pneumatiky zadarmo

www.kia.sk

0% KIA SELECT

Bli |ie inform`cie o ponuke sa dozviete u ka dhho autorizovanhho predajcu Kia. Kombinovan` spotreba paliva 4,7-7,6 l/100 km, emisie CO
2
: 124-177 g/km. 

* Z`ruka 7 rokov/150 000 km. Uvedenh ceny sy vr`tane 20% DPH. Obr`zok je ilustra(n|. 

0% KIA SELECT

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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Najväčšou investíciou v meste je zimný 
štadión, pribudlo nám kúpalisko, ktoré sa 
v lete tešilo vysokej návštevnosti, vymenil sa 
most na Severe, pribudli detské ihriská, opra-
venú strechu má Denné detské sanatórium, 
opravené sú chodníky, miestne komunikácie, 
obnovou prešli parkoviská, pokračuje rekon-
štrukcia Zariadenia pre seniorov a ZOS, rekon-
štrukciu má za sebou mestská športová hala, 
v  Centre voľného času máme lezeckú stenu, 
pribudli zaujímavé prvky vianočného osvet-
lenia či mobiliár k cyklochodníku na Zlatnej. 

„Najväčším projektom pre tento rok je 
kompostáreň. Tu odhadujeme náklady vo 
výške 2 až 2,5 mil. €, ktoré budeme žiadať 
z  ministerstva životného prostredia,“ konšta-
toval Ján Ferenčák a  dodal, že k ďalšími veľ-
kým investičným akciám, ktoré má Kežmarok 
pred sebou, patrí prepojenie cyklochodníkov 

s centrom, rekonštrukcia objektu na Hradnom 
námestí 3 v  rámci projektu s  názvom Vínna 
cesta Limanowa – Kežmarok, rekonštrukcia 
hasičškej zbrojnice a  revitalizácia vnútroblo-
kov na sídlisku Sever. „Boli sme úspešní v pro-
jekte rozširovania kapacít materských škôl. Na 
rekonštrukciu MŠ Možiarska je určených zhru-
ba 270-tisíc €. V tomto roku sa chystáme po-
staviť nové nájomné byty na Weilburskej ulici 
a  pripraviť územie na výstavbu komerčných 
bytov. Okrem toho by malo v  Kežmarku pri-
budnúť obchodné centrum. Na poli investícii 
nás teda čaká veľmi náročný rok,“ zdôraznil 
primátor.

Mesto aj z pohľadu INEKO hospodári pre-
bytkovo. Ako povedal Ján Ferenčák, v tomto 
roku sme skoro 1 milión eur presúvali do re-
zervného fondu. Napríklad na rekonštruk-
ciu zimného štadióna sme síce dostali jeden 
milión od vlády, ostatné finančné prostried-

ky  sú investíciou mesta. „Zvládli sme to bez 
toho, aby sme na to brali úver. Plus sme ešte 
investovali 250-tisíc euro do kúpaliska. Toto 
boli priame investície mesta z  úspor, ktoré 
vo svojej efektivite dokážeme vyprodukovať 
a  vraciame ich späť do skvalitnenia prostre-
dia, do služieb a rôznych aktivít. Tieto veci boli 
nutné, pretože nie je dôležité len opravovať 
chodníky, ale ponúknuť občanom priestor na 
trávenie voľného času. Zameriavali sme sa na 
športové aktivity a na trávenie času aj v lete. 
Mysleli sme sa na ľudí, ktorí nemôžu vycesto-
vať k moru, preto máme na kúpalisku koncept 
morskej soli a nízke vstupné. To sa nám vrátilo 
v návštevnosti. A preto staviame aj zimný šta-
dión, aby sme všetkým vekovým kategóriám 
vytvorili čo najlepšie podmienky na športova-
nie,“ vysvetlil primátor.

Ďalšou prioritou z  volebného programu 

Jána Ferenčáka bolo znížiť nezamestnanosť. 
K  tomu prispel Akčný plán rozvoja okresu 
Kežmarok, ktorý vláda prijala vo februári 
2016. Cez zákon o  najmenej rozvinutých 
okresoch získava mesto a okres výhody oproti 
rozvinutejším okresom. Malým podnikateľom 
umožňuje zapájať sa a získavať menšie zdroje 
na pomoc. Do nášho mesta prišli aj noví in-
vestori. V roku 2015 to bola spoločnosť Treves, 
v nasledujúcom Deltrian. Vlani otvorila v prie-
myselnom parku svoj nový závod spoločnosť 
Hengstler. „Naďalej pracujeme na niekoľkých 
investičných zámeroch, jeden z  nich je veľ-
kého rozmeru. Ak sa nám všetko podarí tak, 
ako plánujeme, nezamestnanosť už nebude 
najproblematickejšou otázkou. Samospráva 
sa bude musieť skôr sústreďovať na iné témy, 
ako je bývanie, rozvoj, infraštruktúra či kultú-
ra,“ uzavrel Ján Ferenčák.

 Andrea Belošičová

Na poli investícii nás čaká
veľmi náročný rok

Rekord v oblasti monografií

Kežmarok má na 
svojom konte viacero 
rekordov. Aj v  oblasti 
monografií. Tá celkom 
prvá vyšla v  roku 1804, 
mala dva diely a napísal 
ju kežmarský historik 
a  evanjelický kňaz Kris-

tián Genersich.
Prvý rekord spočíval v  tom, že dovtedy 

žiadne mesto na území Slovenka svoju dvoj-
dielnu podrobnú históriu nevydalo. Veľká 
škoda, že sa toto dielo nepreložilo do sloven-
činy. Druhý rekord: vyše 200 rokov sa nové 
publikácie súhrnných dejín mesta nevydali. 

K pokračovaniu došlo až v roku 2009. Tre-
tí rekord vytvára už odvtedy päť vydaných 
dielov monografie z  rôznych oblastí života 
Kežmarku – z histórie, školstva, kultúry, hud-
by, zdravotníctva, náboženských pomerov, 
športu, z dejín historicko-umeleckých pamia-
tok atď. 

Päť dielov monografie nemá doteraz žiad-
ne slovenské mesto, možno ani európske. 
Z  tých piatich tri – a  možno v  budúcnosti 
bude štvrtá – získali celoslovenské ceny. Je to 
zásluha autorov, vydavateľa i „financministra“ 
– vedenia mesta Kežmarku. 

V pláne autorov sú ešte dva diely: Osob-
nosti Kežmarku 20. storočia a Vzťah Kežmar-
ku k Vysokým Tatrám, veď Kežmarčania boli 
oficiálne prvými dobyvateľmi týchto veľhôr! 

Ako zostavovateľka doterajších dielov 
(okrem športu) môžem jednoznačne pove-
dať: najťažšia práca bola s posledným – pia-
tym dielom, ktorý ukončil históriu mesta 
súčasnosťou a  okrem toho obsahuje dejiny 
školstva a kultúry po roku 1945 taktiež po sú-
časnosť. Tento diel má takmer 500 strán, nie-
koľko sto dobových fotografií a  aj najväčšiu 
hmotnosť – takmer jeden a pol kila. 

Do života ho uvedieme 5. februára v Mest-
skom kultúrnom stredisku. 

 Nora Baráthová

Ako sa už stalo tradíciou, primátor Ján Ferenčák sa 18. januára stretol s novinár-
mi, ktorých informoval o odpočte svojej činnosti nielen za minulý rok.

Tlačová beseda bola venovaná odpočtu činnosti primátora.
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	Naša nemocnica sa opätovne zapojila do projektu spo-
ločnosti Lidl Slovenská republika s názvom Dobré rozprávky vý-
sledkom čoho je získanie zostavy život zachraňujúcich prístrojov 
pre novorodencov. Jej slávnostné odovzdanie sa uskutoční 5. feb-
ruára o 14.00 h na novorodeneckom oddelení. 

	Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s regionálny-
mi knižnicami vyhlásil prvý ročník čitateľskej súťaže Kniha roka 
2017 PSK. Čitateľská verejnosť nominuje knihu nominačným lis-
tom, ktorý je možné si stiahnuť z  internetovej stránky knižnice 
alebo vyzdvihnúť priamo v  knižnici. Nominačný list je potrebné 
doručiť osobne, poštou alebo mailom na adresu knižnice. Autori 
nominovanej publikácie, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, 
kníhkupci a distribútori kníh jeden výtlačok nominovanej publi-
kácie spolu s nominačným listom doručia osobne alebo poštou na 
adresu knižnice. K nominácii môžu byť priložené recenzie, kritiky 
uverejnené v periodikách, názory iných literátov na knihu a pod. 
Celý február môžete zahlasovať aj za najnovšiu Kežmarskú mono-
grafiu na adrese: Podtatranská knižnica v Poprade, Podtatranská 
1548/1, 058 01 Poprad, alebo na e-mail: kniznica@kniznicapp.sk.

	Organizačný výbor rozhodol o  termíne 28. ročníka 
podujatia Európske ľudové remeslo 2018. Bude sa konať od 6. do 
8. júla a bude venovaný cechom krajčírstvo a farbiarstvo.

	Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v  Kežmarku 
evidovalo v  roku 2017 616 trestných činov a  priestupkov, čo je 
o devätnásť menej ako v roku 2016. Objasniť sa  im podarilo 450 
z nich.

	Koncom minulého roka sa na prvom valnom 
zhromaždení stretli zakladajúci členovia novozaloženého 
záujmového združenia právnických osôb Centrum podpory 
regionálneho rozvoja okresu Kežmarok. To predtým fungovalo 
ako súčasť Mestského úradu v Kežmarku. Od 1. januára 
je to samostatný právny subjekt, ktorý má ambície byť 
aktívnym nástrojom na rýchlejšiu realizáciu Akčného plánu 
okresu Kežmarok, ako aj platformou na riešenie problémov 
a koordinovanie aktivít zameraných na rozvoj okresu.

	V  tomto roku sa môžeme tešiť na niekoľko voľných 
dní. Najbližšie to bude Veľký piatok (30. marec) a  Veľkonočný 
pondelok (2. apríl). Sviatok práce – 1. máj vychádza na utorok, 
rovnako ako Deň víťazstva nad fašizmom (8. máj) a sviatok Cyrila 
a  Metoda (5. júl). Na stredu tento rok pripadá Sedembolestná 
Panna Mária (15. september), štvrtok Sviatok všetkých svätých (1. 
november) a Štedrý deň až po druhý sviatok vianočný je zase od 
pondelka do stredy.

	Na medzinárodných letiskách v Košiciach a Poprade 
pribudnú nové röntgenové zariadenia na kontrolu batožiny 
a zásielok pri nelegálnom dovoze tabakových výrobkov. Nový 
inšpekčný systém využíva dvojitý náhľad. Na základe klasifikácie 
materiálov duálnou energiou umožňuje farebné označovanie 
organických, anorganických a zmiešaných materiálov s rozličnými 
efektívnymi atómovými číslami pre lepšiu identifikáciu objektov. 
Röntgenová kontrola je podporená automatickou detekciou 
výbušnín a narkotík.

V skratke

 pokračovanie na str. 6

Vo vstupných priestoroch mestskej polície pribudla zaujímavá maľba. Jej autorkou 
je Jana Dudžáková, rodená Fidermaková, ktorá ju pre našich mužov zákona nama-
ľovala bezplatne. Osobne sa jej za to poďakoval náčelník Jozef Marhefka. „Maľba 
vznikla technikou americká retuš a  pôvodne som mala na stenu urobiť iba erb 
Kežmarku. Plocha sa mi však na to zdala priveľká, preto som si vybrala najkrajšie 
budovy z vášho mesta,“ prezradila nám Jana Dudžáková, ktorá má za sebou dve 
autorské výstavy a maľovaniu sa venuje od svojich 15 rokov.  -bel-

Výmena mosta na Severe má byť ukončená do 4. marca. Práce budú pokra-
čovať hneď, ako sa umúdri počasie a povolia mrazy. -bel- 

Prvého januára presne o  10.10 h prišiel na svet prvý Kežmarčan. Malý Alex vážil 
3 100 g a meral 51 centimetrov. Jeho mamička Zuzana sa rovnako, ako jej synček 
tešili dobrému zdraviu. „Doma sa nás už nevedia dočkať. Máme 5-ročnú dcérku, 
ktorá si síce želala sestričku, ale už schválila aj bračeka,“ prezradila nám šťastná 
mamička. Pozdraviť prvého Kežmarčana prišiel aj primátor Ján Ferenčák. Okrem 
srdečných želaní zdravia a šťastia mal pre malého Alexa pripravené praktické dar-
čeky, ktoré ocenila najmä jeho mamička. Ku gratuláciám sa pripája aj naša redak-
cia a prvému Kežmarčanovi želáme, aby vyrastal obklopený láskou. -bel-
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Okrem toho sa na zimnom šta-
dióne pripravuje vzduchotechnika 
a je hotová príprava na vonkajšie 
dvere, ktoré prišli druhý januárový 

týždeň. Ďalší kontrolný deň sa na 
tejto stavbe, ktorá má byť ukonče-
ná 22. júna 2018, konal šestnásty 
deň prvého mesiaca tohto roka.

Okrem už spomínaných prác 
sa maľovala vnútorná konštruk-
cia strechy a  obvodových mú-
rov a  všetko sa pripravovalo na 

pokládku gúm v hľadisku. V marci 
sa musí začať s prípravou na inšta-
láciu ľadovej plochy.

Rekonštrukcia zimného šta-
dióna si vyžiada náklady vo výške 
3 600 000 €, z toho finančná pod-
pora vlády Slovenskej republiky 
predstavuje jeden milión eur.

 
 Andrea Belošičová

KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ

spravodajstvo

 V januári sa na zimnom štadióne maľovalo v interiéri. Sociálne zariadenia už majú nové obklady.

Po ďalšom kontrolnom dni na zimnom štadióne

Práce na zimnom štadióne pokračujú podľa plánu. Päťdesiat ľudí sa 
tam v januári venovalo obkladom sociálnych zariadení, spevňovaní 
„oceľovky“ pravého a ľavého rohu objektu a oplášťovaniu budovy. 

Na bezpečnostnom úseku 
možno činnosť zhrnúť nasle-
dovne: Celkom sme prijali 5 069 
telefonických oznámení. Počet 
prijatých osobných oznámení 
je 589. V blokovom konaní bolo 
realizovaných 2  498 priestup-
kov, v 21 prípadoch boli riešené 
priestupky nezaplatené na mies-
te („šeky“). Napomenutím bolo 
vyriešených 1 273 priestupkov. 

Počas roka 2017 Mestská 
polícia zabezpečovala verejný 
poriadok a  cestnú premávku 
počas všetkých akcií a  podujatí 
v meste. Bez závažných narušení 
verejného poriadku. 

Ochrana objektov cez pult 
centrálnej ochrany: 83 pripoje-
ných chránených objektov. 

Na úseku preventívnej čin-
nosti boli realizované tieto akti-
vity:
1/ Projekt „dobrovoľný ochranca 

verejného. Pozitívom činnos-
ti tohto projektu je zvýšená 
bezpečnosť v meste a zvýše-
ný počet zistených protispo-
ločenských konaní oproti 
predchádzajúcim rokom. 

2/ Projekt „Pomoc seniorom“. 
 Za prácu na tomto projekte 

Mesto Kežmarok obdŕža-

lo ocenenie Senior friendly 
2017.

3/ Kontrola pohostinských 
a  reštauračných zariadení – 
v  spolupráci s  Policajný zbo-
rom a ÚPSVaR Kežmarok, kde 
bolo vykonaných 24 kontrol, 
počas ktorých bolo ziste-
ných 6 priestupkov podľa § 
30 priestupkového zákona 
na úseku ochrany pred alko-
holizmom a  inými toxikomá-
niami a 4 zistenia porušenia 
zákona č. 219/96 Z. z. 

4/ Prednášky na školách a  po-
moc Centru voľného času, 
v celkovom počte celkom 88 

hodín prednášok s účasťou 
796 žiakov.

Iné podstatné činnosti:
Zlepšenie pracovného pros-

tredia na MsP a  zlepšenie tech-
nického vybavenia MsP:
- Prekládka operačného stre-

diska a  jeho plné technické 
vybavenie (nové PC, monito-
ry...).

- Zriadenie dvoch šatní, vyba-
venie pracoviska operačného 
strediska novým nábytkom.

- Rozšírenie kamerového sys-
tému na základe úspešných 
projektov so spolufinancova-
ním MV SR o 16 kamier. 
 
 Jozef Marhefka,
 náčelník Mestskej polície 

 Kežmarok

Mestská polícia Kežmarok v roku 2017 zabezpečovala svoju činnosť 
v súlade so zákonom a internými právnymi predpismi.

Rok 2017 z pohľadu Mestskej polície
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	Minulý rok bol z pohľadu dopravy tragickejší ako rok 
predtým. Podľa údajov, ktoré predstavil minister vnútra, vzrástol 
počet vážnych dopravných nehôd s fatálnymi následkami. V roku 
2017 zahynulo na slovenských cestách 250 ľudí, čo je o osem obetí 
viac ako v roku 2016.

	Polročné prázdniny budú mať v  roku 2018 deti 3. 
februára. Jarné prázdniny vychádzajú pre Prešovský kraj od 5. do 
9. marca a veľkonočné prázdniny od 29. marca do 3. apríla.     

	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
vyhlásilo výzvu na podporu malých farmárov. Začínajúci malí 
farmári môžu získať grant vo výške 15-tisíc eur. Žiadosť treba 
podať do 13. apríla na Pôdohospodársku platobnú agentúru. 
Malí poľnohospodári sa v rámci výzvy môžu zaoberať pestovaním 
zemiakov, liečivých, koreninových rastlín, zeleniny a ovocia či 
chovom koní, hovädzieho dobytka, prasníc, oviec, králikov, včiel, 
kačiek alebo nosníc. Viac informácií získate na www.apa.sk.

	Už 90 zásahov na lyžiarskych svahoch majú do 9. 
januára za sebou dobrovoľní záchranári Tatranskej horskej 
služby od začiatku zimnej sezóny, zasahovali aj počas vianočných 
a novoročných sviatkov. V porovnaní s rovnakým obdobím 
za predošlú sezónu ide o nárast zhruba o 15 percent. 

	Návštevnosť hradu a skanzenu v Starej Ľubovni rastie 
už niekoľko rokov, vlani bola opäť rekordná. Kým ešte pred 25 
rokmi v roku 1993 bola zhruba 38-tisíc návštevníkov, postupne sa 
šplhá k hranici 200-tisíc návštevníkov. Minulý rok hrad a skanzen 
navštívilo 195 680 návštevníkov, čo je o osemtisíc viac ako v roku 
2016. Opäť prevažovali domáci návštevníci, najmä rodiny s deťmi, 
38 percent predstavovali poľskí návštevníci, zaznamenali však 
aj nárast turistov z Izraela.

	Významný obrat, ktorý nastal v  bilancii nehôd na že-
lezničných priecestiach v  roku 2016, sa v  uplynulom nepodarilo 
udržať. Železnice Slovenskej republiky zaznamenali v  roku 2017 
50 nehôd na železničných priecestiach. Zomrelo pri nich 6 osôb 
(2 vodiči, 1 cyklista, 2 chodci, 1 rušňovodič) a 13 ľudí utrpelo ťažké 
zranenia (7 vodičov, 5 spolujazdci, 1 cyklista). Oproti roku 2016 je 
to nárast nehôd o  12, počet usmrtených je rovnaký, počet ťažko 
zranených stúpol o 3.  Z celkového počtu 50 nehôd sa až v 33 prípa-
doch stali nehody na zabezpečených železničných priecestiach, vy-
bavených výstražnou signalizáciou, alebo dokonca aj so závorami, 
čo je až 66 % všetkých nehôd. Obrovským paradoxom zostáva, že 
až v desiatich prípadoch boli vinníkmi profesionálni vodiči náklad-
ných alebo úžitkových vozidiel (dodávok). 

	Úrad verejného zdravotníctva SR varuje pred nebezpeč-
nou kozmetikou. Ide o peelingový krém, krém na ruky a pleťový gél. 
Peelingový krém Naturschön Peelingmaske Peel-off mask (značka: 
dm alverde), v sklenej hnedej nádobke objemu 100 ml z Rakúska, 
obsahuje patogénny mikroorganizmus Pseudomonas aerugino-
sa. Úrad varuje aj pred krémom na ruky  Crema Mani dermopro-
tettiv  (značka Envie) v bielej tube s objemom 100 ml z Talianska. 
V  tomto nezmývateľnom výrobku sa nachádza zmes konzervač-
ných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone, 
pričom u citlivých používateľov môže spôsobiť alergickú reakciu.

V skratke

 pokračovanie na str. 26
Do 27. februára si môžete vo výstavnej sieni Barónka pozrieť výstavu 
s  názvom Tradície dolnozemských Slovákov v  insitnej tvorbe Jána Žol-
naja a Jozefa Havjara.  -bel-

V priestoroch bývalého Tatraľanu sa 12. januára konal Fitness ples. Všetci, 
ktorí sa najčastejšie stretávajú v športovom oblečení, sa tentokrát dali do 
„gala“ a okrem dobrej zábavy ich čakali aj zdravé dobroty šéfkuchára Vla-
dimíra Vadela (bývalý aktívny kulturista) a jeho manželky Katky. Do tanca 
hrala hudobná skupina Unix a  o  program sa postarali TŠC Tempo MŠK 
Kežmarok. -bel-
 Foto: Daniel Kiska 

Brožúra sprievodca po Kežmarku s  názvom História a  kultúra Kežmarku 
je materiál, ktorý boli vydaný v rámci cezhraničného projektu dvoch part-
nerských miest – Kežmarku a Nowy Targ. Nesie názov Materiálne a kultúr-
no-spoločenské dedičstvo Noweho Targu a  Kežmarku. Projekt bol podpo-
rený z  programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Brožúry sú 
vydané v  dvoch jazykových mutáciách (slovensko-anglická a  poľsko-ne-
mecká). Budú slúžiť sprievodcom v cestovnom ruchu i návštevníkom a opi-
sujú pamiatky nášho mesta, okolie, ich súčasťou sú mapy či tipy na výlety.
 -bel-
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spravodajstvo

V  roku 2017 sa narodilo 144 
Kežmarčanov, 144 ich umrelo, 
prisťahovalo sa 194 a odsťahova-
lo sa 293 ľudí. „Posledných desať 
rokov nám ubúdalo zhruba sto 
obyvateľov ročne, v roku 2010 mal 
Kežmarok okolo 17-tisíc obyvate-
ľov. Minulý rok sme prvýkrát klesli 
pod číslo16-tisíc. Urobili sme však 
opatrenia a krivka sa nám odrazi-
la späť,“ konštatoval primátor Ján 
Ferenčák. 

Klesanie počtu obyvateľov 
v mestách má veľa dôvodov. V pr-
vom rade je to práca, pretože kaž-
dý odchádza tam, kde nájde pra-
covné príležitosti a potom sú to 
ceny bytov či domov. „Tým, že sme 
v  Kežmarku otvorili novú fabri-
ku, práce nám pribudlo. Postavili 
sme aj pár nových bytov, a tak sa 
nám podarilo stabilizovať počet 
obyvateľov. Dúfam, že pozitívne 
správy, ktoré k nám začali chodiť, 

budú znamenať rast mesta v poč-
te obyvateľov, ale aj v  zlepšení 
kvality života, pretože merateľný 
ukazovateľ nie je len to, koľko ľudí 
tu býva. Je to v prvom rade o tom, 

akú majú úroveň bývania a  žitia 
v meste,“ podotkol primátor a do-
dal, že chce, aby sa v meste darilo 
zlepšovať pracovné i mimopra-
covné aktivity. Jednoducho, aby 

bol Kežmarok krajší, upravenejší, 
čistejší a  bezpečnejší, aby mali 
jeho obyvatelia všetko, čo potre-
bujú k peknému životu.

Na záver Ján Ferenčák prezra-
dil, že rokuje s  ďalšími investor-
mi, ktorí, ak sa rozhodnú v  mes-
te investovať, ponúknu ďalšie 
pracovné príležitosti. Tentokrát 
to však nebude výroba, ale veda 
a  výskum, v  ktorom sa môžu za-
mestnať vysokoškolsky vzdelaní 
ľudia.

Ďalším krokom na udržanie 
počtu obyvateľov sú ponúkané 
možnosti bývania. V  tomto roku 
sa začne stavať bytový dom na 
Weilburskej ulici, a  to hneď, ako 
to dovolí počasie. Mesto plánuje 
vyčleniť plochy na výstavbu by-
tov vyššieho štandardu. „Nebu-
dú to len nájomné byty, ale byty 
určené aj pre vyššie zárobkové 
skupiny. Máme tiež pripravenú 
zmenu územného plánu. Chceme 
vytvoriť celé územie na výstavbu 
rodinných domov,“ uzavrel Ján 
Ferenčák.

 Andrea Belošičová

Počet obyvateľov sa postupne stabilizuje

Počet obyvateľov v našom meste bol k poslednému dňu minulého 
roka 15 930. Z toho bolo 8 247 žien a 7 683 mužov.

V minulom roku sa v kežmarskej nemocnici narodilo 999 detí.

Pre porovnanie - v  roku 
2016 tam mali 995 pôrodov, 
z  ktorých sa narodilo 1  005 
detí, pretože z  nich bolo tri-
násť dvojičiek. Po tejto bilancii 
sme sa zaujímali, čo plánuje 
nemocnica v tomto roku. „Ešte 
začiatkom zimy sme dostali 
nenávratný finančný príspevok 
z  Ministerstva zdravotníctva 
SR vo výške skoro 3,9 milióna 
eur,“ odpovedal riaditeľ. Podľa 
jeho slov, počas troch rokov, 
kedy musí nemocnica zdoku-
mentovať nenávratný finančný 

príspevok, bude gynekologic-
ko-pôrodnícke oddelenie vy-
bavené skoro nanovo.  Z týchto 
peňazí bude naše zdravotnícke 
zariadenie vybavené prístrojo-
vo, softwérovo a hardwérovo. 
„Implementačný proces trvá 
tri roky. Veríme však, že to stih-
neme skôr. Prvý polrok nás ča-
kajú verejné obstarávania na 
všetky druhy služieb, prístrojov 
a techniky. Nebudú chýbať ani 
nové postele,“ prezradil Halíř. 

Kežmarská nemocnica patrí 
medzi 44 nemocníc na Sloven-

sku, ktoré mohli žiadať o nená-
vratný finančný príspevok. Me-
dzi jej oddelenia patrí OAIM, 
interné, gynekologicko-pôrod-
nícke, detské, novorodenecké, 

ODCH a  rádiodiagnostické. 
Samozrejmosťou je dopravná 
zdravotná služba.

 Andrea Belošičová 

V minulom roku sa v kežmarskej nemocnici 
narodilo 999 detí. „Iba jedno nám chýbalo 
do rovnej tisícky,“ podotkol riaditeľ tohto 
zdravotníckeho zariadenia Viktor Halíř a do-
dal, že všetky detičky boli zdravé a narodilo 
sa päť dvojičiek.

Iba jedno dieťa chýbalo do tisícky
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2/2018 činnosť oddelení

Mestská polícia
Mestská polícia prijala 5 069 telefonických oznáme-

ní. Osobných oznámení bolo 589. Občania sa dopustili 
2 498 priestupkov v  blokovom konaní. Niektoré 
priestupky vyriešili policajti napomenutím a  bolo ich 
presne 1 273. Počas roka 2017 oddelenie mestskej polí-
cie zabezpečovalo verejný poriadok a cestnú premávku 
všetkých akcií a podujatí bez závažných narušení verej-
ného poriadku. Cez pult centrálnej ochrany bolo pripo-
jených 83 chránených objektov. V  úseku preventívnej 
činnosti sa do projektu „Dobrovoľný ochranca verejné-
ho poriadku“ zapojilo celkovo 13 členov, z toho 5 je za-
mestnaných na dohodu. Do ďalšieho projektu „Pomoc 
seniorom“ sa dobrovoľne zapojili príslušníci oddelenia 
mestskej polície a  dobrovoľní ochrancovia verejného 
poriadku v spolupráci s oddelením sociálnych vecí MsÚ. 
Cieľom bola výstavba altánku pre seniorov a  údržba 
pozemku za klubom dôchodcov, za čo získali aj oce-
nenie Senior friendly 2017. Ďalej sme absolvovali 24 
kontrol v pohostinských a reštauračných zariadeniach 
v spolupráci s Policajným zborom a ÚPSVaR Kežmarok, 
počas ktorých bolo zistených 6 priestupkov užívaním 
alkoholu a iných toxikománii a 4 zistenia porušenia zá-
kona č. 219/96 Z. z. Okrem toho mestskí policajti robili 
prednášky na školách a pomáhali Centru voľného času. 
Aby sme boli presní bolo to celkom 88 hodín a zúčast-
nilo sa 796 žiakov. K zlepšeniu pracovného prostredia 
na oddelení a technického vybavenia Mestskej polície 
prispela prekládka operačného strediska a  jeho plné 
technické vybavenie. Rozšíril sa aj kamerový systém 
na základe úspešných projektov so spolufinancovaním 
Ministerstva vnútra SR o 16 kamier. Aktuálny stav je 32 
kamier a 4 monitory.

Oddelenia sociálnych vecí
Na oddelení sociálnych vecí sa zaoberajú soci-

álnymi službami, sociálno-právnou ochranou detí, 
aktivačnou činnosťou a  menšími obecnými služba-
mi, oblasťou komunitnej a  terénnej sociálnej práce. 
Všetky úlohy oddelenia v  roku 2017 zabezpečovali tri 
pracovníčky oddelenia sociálnych vecí, 1 pracovníčka 
vykonávala agendu súvisiacu s  aktivačnou činnosťou, 
menšími obecným službami a dotáciami z úradu práce. 
Od 2. mája 2017 jedna pracovníčka vykonávala agen-
du súvisiacu so zariadením bez právnej subjektivity – 
nocľahárňou a zabezpečovala služobným motorovým 
vozidlom rozvoz teplého jedla (obedov) do domácnos-
ti seniorov zo ZPS a ZOS Kežmarok. Od 1. júla v rámci 
národného projektu Terénna sociálna práca a terénna 
práca v  obciach s  prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít vykonávala prácu jedna terénna 
sociálna pracovníčka a  dve terénne pracovníčky. Ku 
koncu roka je v pracovnom pomere 26 opatrovateliek, 

ktoré pomáhajú 42 opatrovaným osobám. V  oblasti 
sociálnych služieb oddelenie poskytuje poradenstvo 
prvého kontaktu, vrátane predbežnej klasifikácie prob-
lému klienta a poradenského usmernenia. V priebehu 
roka vyhotovili 98 posudkov odkázanosti na sociálnu 
službu. V oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, určenia 
osobitného príjemcu, opatrovníctva zastupujú mesto 
ako kolízny opatrovník vo veciach maloletých detí 
a v konaniach o pozbavenie, resp. obmedzenie spôso-
bilosti na právne úkony na súde. V roku 2017 vyplatili 
430 klientom dávky v  hmotnej núdzi a  štátne dávky 
vo výške 35 005,78 eur. Na aktivačnú činnosť a menšie 
obecné služby bolo vyhotovených 123 dohôd medzi 
mestom a  uchádzačom o  zamestnanie. Ďalšia oblasť 
sa týka komunitnej a  terénnej sociálnej práce, kde 
bola terénnymi sociálnymi pracovníkmi poskytovaná 
komplexná starostlivosť rodinám a jednotlivcom žijú-
cim na okraji spoločnosti. Išlo o 86 klientom, z ktorých 
3 občania sú zdravotne postihnutí. Mesto zabezpečuje 
prístrešie pre ľudí bez domova formou prenocovania 
v nocľahárni v Kežmarku. Nocľaháreň je organizačnou 
jednotkou Mestského úradu Kežmarok, ktorej chod 
riadi, koordinuje a  kontroluje oddelenie sociálnych 
vecí. Počet občanov bez prístrešia klesal. Pre porovna-
nie – k 1. 1. 2017 ich bolo evidovaných 41, k 1. 1. 2018 
je už len 23. V  Kežmarku pôsobí aj Denné centrum. 
Za aktivity pre seniorov sa môže naše mesto aj v roku 
2017 pochváliť ocenením Senior Friendly. 

Oddelenie majetkovoprávne
a správy majetku
Čomu sa v  roku 2017 venovalo oddelenie, ktoré 

spravuje majetok mesta? Zabezpečili opravy striech 
na Základnej škole s materskou školou sv. Kríža, rekon-
štrukciu striech na Dennom centre na ul. Martina Lá-
nyiho a Dennom detskom sanatóriu na Ul. Záhradná, 
riešili tam tiež havarijný stav na elektrickej inštalácii. 
Dodávateľsky zrealizovali statické zabezpečenie objek-
tu Dr. Alexandra 16. V kine Iskra počas roka nefungo-
valo kúrenie a bolo potrebné zabezpečiť jeho opravu. 
Venovali sa bežnej údržbe zverených objektov. V polik-
linike bola zrealizovaná prvá etapa výmeny rozvodov 
kúrenia. Oddelenie pripravuje množstvo dokumentov 
k usporiadaniu pozemkov, v uplynulom roku napríklad 
pripravovali majetkovoprávne usporiadanie pozem-
kov pre dostavbu cyklochodníka - prieťah mestom 
a  cyklochodníka vedúceho okolo historického centra. 
K  náplni činnosti oddelenia patrí príprava podkladov 
pre orgány mesta a na základe ich schválenia príprava 
zmlúv – nájomných, kúpnych, zámenných, o  zriadení 
vecného bremena. Verejné súťaže na odpredaj a  pre-
nájom prebytočného majetku chystá práve toto od-
delenie. Okrem administratívnych činností spojených 

s  predajom, prenájmom majetku, registrácie zmlúv 
a  ďalších úloh majú pracovníci oddelenia na starosti 
aj zabezpečenie bežnej opravy a údržby mestských by-
tov a nebytových priestorov. A ak ste nájomcom bytu 
alebo nebytového priestoru vo vlastníctve mesta, tak 
práve oddelenie majetkovoprávne a správy majetku 
rieši podnety na odstraňovanie porúch a závad v tých-
to bytoch a nebytových priestoroch. 

Organizačno – správne oddelenie
Pod oddelenie organizačno – správne patrí aj Mat-

ričný úrad. Je to štátna evidencia, ktorá vedie knihu na-
rodení, sobášov a úmrtí. Pod Matričný úrad v Kežmarku 
spadá 7 obcí okresu Kežmarok. Občania týchto obcí 
si vyššie uvedenú agendu vybavujú u nás. Matričný 
úrad v Kežmarku okrem základných druhov činnosti 
vydáva aj výpisy z matričných kníh (rodný list, sobášny 
list a úmrtný list). Od 1. 10. 2016 sa môžu tieto výpisy 
vydávať aj z iných matričných úradov. Informačná kan-
celária, alebo kancelária prvého kontaktu je tiež organi-
začne začlenená pod oddelenie organizačno – správne. 
Zamestnanci podávajú informácie o rozmiestnení pra-
covísk na radnici a  činnosti týchto pracovísk. V rámci 
kancelárie prvého kontaktu sú k  dispozícii dve pok-
ladne, kde je možné vykonať úhradu buď v hotovosti, 
alebo bezhotovostne prostredníctvom post terminálu 
ako aj možnosť osvedčenia listín, alebo podpisov na lis-
tinách. Kancelária prvého kontaktu na základe žiadosti 
zabezpečí vydanie osvedčenia o  zápise do evidencie 
samostatne hospodáriacich roľníkov a  vydanie rybár-
skych lístkov. Podateľňa je pracoviskom, ktoré zabez-
pečuje styk s poštovým úradom, preberanie a triedenie 
pošty určenej mestskému úradu a vydáva aj vrecia na 
separovaný odpad. V roku 2017 oddelenie obstaralo in-
teriérové vybavenie do zrekonštruovaných priestorov 
na Ul. Dr. Alexandra 30 pre stavebný úrad a oddelenie 
školstva. Zabezpečilo sťahovanie oddelení v rámci rad-
nice po interiérových úpravách, čím bolo dosiahnuté 
umiestnenie všetkých kontaktných pracovísk vrátane 
správy daní a poplatkov na prízemí radnice MsÚ. Na ve-
žových hodinách radnice bol koncom roka 2017 zme-
nený riadiaci systém z mechanického na elektronický, 
čím sa zabezpečí presný chod hodín ako aj automatic-
ké nastavovanie letného a zimného času. 

Oddelenie projektov a verejného
obstarávania
Ako vyplýva z názvu oddelenia, jednou z  jeho ná-

plní je príprava a riadenie projektov na využitie finanč-
ných prostriedkov Európskej únie a  iných verejných 
zdrojov. Určite viete, že samospráva je povinná obsta-
rávať tovary a služby verejne, čo si vyžaduje komplexnú 
procesnú stránku. Tieto činnosti sú centrálne riešené 
z  oddelenia. V  roku 2017 podalo oddelenie 23 pro-
jektov. Päť projektov bolo schválených, 13 projektov 
je vo fáze hodnotenia, 4 neboli podporené a  1 výzva 
bola zrušená. Oddelenie pripravilo niekoľko zaujíma-
vých investícií. V rámci projektu Obnova meštianskeho 
domu č. 46 na Hlavnom námestí sa bude realizovať 

Poznáte činnosť jednotlivých oddelení mestského úradu?

Každý z nás začiatkom nového roka zvykne bilancovať a niektorí si dávame pred-
savzatia. Na mestskom úrade počas uplynulého obdobia fungovalo deväť oddelení 
a pod organizačnú štruktúru patrí, okrem iných, aj mestská polícia. Najviac je vidieť 
prácu stavebnú, a práve o tej v našich novinách píšeme najčastejšie. Môžeme pove-
dať, že každé oddelenie pracovalo odhodlane a pre naše mesto prinieslo veľa výsled-
kov. V krátkosti sme zmapovali aktivity mestského úradu za rok 2017.

 pokračovanie na str. 11
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história

Narodil sa v rodine profesora Gejzu Altmanna 
staršieho. Otec od roku 1920 pôsobil na Nemec-
kom evanjelickom dištriktuálnom reálnom gym-
náziu v Kežmarku. Učil prírodné vedy, matema-
tiku a fyziku a vo vojnových rokoch 1940 – 1944 
stal sa dokonca riaditeľom gymnázia. Byt riadite-
ľa sa nachádzal v účelovo postavenom poscho-
dovom dome na dnešnej Ulici Dr. Fischera č. 1. 

Géza Altmann mladší zmaturoval na nemec-
kom gymnáziu v  školskom roku 1942/1943. 
Mal v  podstate šťastie – bol to predposledný 
rok existencie nemeckého gymnázia, v  ktorom 
sa následkom evakuácie žiakov a  profesorov 
v septembri 1944 (bolo to obdobie po povstaní, 
front sa približoval spolu s  Červenou armádou) 
prestalo vyučovať a po skončení II. svetovej voj-
ny v roku 1945 bolo zrušené. Budova bola skon-
fiškovaná v prospech štátu, hoci bola cirkevným 
majetkom. Horšie bolo to, že archív školy bol tiež 
evakuovaný a v Kežmarku sa zachovalo len jeho 
torzo. 

Géza Altmann mladší po maturite – hoci ur-
čite vedel aj po slovensky – nešiel študovať do 

Bratislavy, ale odišiel do Protektorátu Čechy – 
Morava a začal študovať prírodné vedy na ríšskej 
Nemeckej Karlovej univerzite v  Prahe. Nepobu-
dol tu ani dva roky, po skončení II. svetovej vojny 
a  likvidácii nemeckej univerzity spolu s  otcom 
prezieravo obnovené Československo opustili 
a  mladý muž pokračoval v  univerzitných štúdi-
ách v nemeckom Erlangene. 

Od začiatku sa venoval hlavne výskumu včiel. 
Doktorát z  prírodných vied (RNDr.) získal už 
v roku 1948 prácou v nemeckej reči s prekvapu-
júcim názvom Sexuálne účinky látky včely medo-
nosnej (Apis mellifica). 

Svoj život po skončení štúdií spojil so Sárskou 
univerzitou v  Saarbrücken a  blízkom Hombur-
gu v nemeckej spolkovej zemi Sársko. Univerzi-
ta vznikla po vojne v  roku 1948. Tu nastúpil na 
Zoologický ústav Sárskej univerzity najprv ako 
asistent, potom ako docent a vedúci včelárskeho 
oddelenia. V roku 1963 sa stal profesorom zooló-
gie Sárskej univerzity, v rokoch 1977 – 1979 bol 
prodekanom pre odbornú oblasť biológie. 

Pokračoval aj naďalej v začatých výskumoch 

- skúmal vplyv elektrického a  elektromagnetic-
kého poľa na živé organizmy, predovšetkým vče-
ly. Dokázal, že všetky fyzikálne javy vplývajú na 
chovanie včiel a  zvyšujú ich agresívnu aktivitu. 
V roku 1966 vyšlo vo Wittenbergu prvé vydanie 
jeho diela Die Orientierung der Tiere im Raum 
(Orientácia zvierat v priestore). Viacero štúdií mal 
Altmann uverejnených v  rôznych zoologických 
zborníkoch v zahraničí. Svoju činnosť na univer-
zite skončil v roku 1988, keď odišiel do dôchod-
ku.  Nora Baráthová

V  myšlienkach stojím v  tieni 
budovy evanjelického lýcea, kde 
získaval vzdelanie a  prežíval svoje 
sny P. O. Hviezdoslav. Náš najväčší 
slovenský básnik natrvalo zapísal 
rodnú krajinu do povedomia sve-
ta. A nie len on. V tejto nenápadnej 
budove vedľa Dreveného artiku-
lárneho kostola získavali vzdelanie 
desiatky ďalších velikánov našich 
dejín.

Možno sa pýtate, prečo sa všetci 
hrnuli za poznaním do Lýcea v Kež-
marku? Práve vzdelanie získané 
v našom meste ponúkalo možnosť 
pokračovať žiakom v  štúdiu na 
najlepších univerzitách v  Európe. 
Za múrmi Lýcea sa pod vedením 
skvelých pedagógov a  štedrých 

darcov začali zhromažďovať pokla-
dy nesmiernej ceny.

Na dvoch poschodiach sa v po-
liciach od zeme až po strop tesní 
150-tisíc historických kníh. Sú napí-
sané v jazykoch celého kultúrneho 
sveta. Mnohé z nich boli vytlačené 
pred 500 rokmi, pričom za pozna-
nie, ktoré hlásali, ich autorov upa-
ľovali na hranici. Pozoruhodné je, 
že okrem veľmi vzácnych diel z čias 
vynájdenia kníhtlače strážia hrubé 
múry i cirkevný zlatý poklad.

Precízne zdobené kalichy, či 
liturgické patény sa spájajú s  vý-
znamnými zlatníckymi dielňami. 
Zlato však nie to najhodnotnejšie. 
Práve remeselná zručnosť a  celko-
vé spracovanie poskytujú pridanú 

hodnotu, ktorá si zaslúži veľký ob-
div. 

Cirkevný zlatý poklad v  spojení 
s  množstvom prvotlačí (vydaných 
do roku 1500) a  ďalších vzácnych 
kníh tvoria bohatstvo Lyceálnej 
knižnice – našej Lyceálnej knižnice! 
Tento sprístupnený poklad nám 
zanechali predkovia, aby sme ho 
chránili a  obdivovali. Zároveň po-
tvrdzuje, že preferovanému Kež-
marku právom patril titul – mesto 
vzdelania. Teraz je na nás, či máme 
dostatok ochoty osobne spoznať 
opisovanú krásu málo známeho 
pokladu. A  to nie je naša jediná 
úloha. Nie, nie je to len úloha, ba je 
to priam naša povinnosť, aby sme 
si zachovali štatút vzdelania a  šírili 

posolstvo o našom bohatstve Lyce-
álnej knižnice.

K tomu nám postačí zapamätať 
si aspoň jednu vetu, ktorou môže-
me posolstvo málo známeho po-
kladu šíriť ďalej. Tá dôležitá veta je:

150-tisíc historických kníh 
a cirkevný zlatý poklad v Lyceálnej 
knižnici v  Kežmarku predstavujú 
nesmierne bohatstvo, ktoré širo-
ko-ďaleko nemá páru.

Nabudúce si povieme, čo by mal 
každý vedieť o červenom kostole.

 Jaroslav Šleboda – JADRO

Pokladáme za samozrejmú pravdu, že všetci sme sa narodili ako seberovní. Obyvatelia Kežmar-
ku však od nepamäti majú isté privilégia. Výsada odlíšiť sa nám bola vždy vlastná. Azda aj preto 
do mesta prichádzali celé stáročia výnimoční ľudia, aby sa z nich stali ľudia ešte výnimočnejší...

Málo známy poklad Lyceálnej knižnice

Neznámy kežmarský včelár

Gejza (Géza) Altmann.

Gejza (Géza) Altmann (1923 Kežmarok – 2012 Saarbrücken v Nemecku) síce vče-
ly nepestoval, ba ako mestské dieťa by teoreticky k nim nemal mať žiadny vzťah, 
pretože úle boli skôr na dedinách. Ale on mal k  nim nielen vzťah – on dokonca 
skúmal ich život a patril k známym vedcom západnej Európy. Kežmarčania o ňom 
prakticky nevedia nič, Altmann doplatil aj na to, že bol nemeckého pôvodu a ne-
mecký národ niesol kolektívnu vinu za fašizmus a II. svetovú vojnu.

Pohľad do Lyceálnej knižnice.
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Oznam
Mestská polícia opätovne upozorňuje, že v Kež-

marku sa začínajú diať podvody na chránených 
osobách – dôchodcoch. Preto vyzývame všetkých, 
aby v  žiadnom prípade nedávali neznámym oso-
bám financie, ktoré sa snažia vylákať pod rôznymi 
zámienkami s  odvolávaním sa na známe osoby. 
V takýchto situáciách je potrebné urýchlene volať 
na telefonickú linku 159, príp. 158 ktoré sú bezplat-
né.

Úradoval alkohol 
Šiesteho decembra o 22.50 h hliadka zistila 

značne podnapitú osobu sediacu na snehu pri 
objekte predajne Tesco. Mala ťažkú koordináciu 
pohybu spôsobenú opitosťou. Aby sa predišlo jej 
možnému zraneniu, bola odvezená do miesta po-
bytu jej rodičov.

Vyhrážanie sa 
V ten istý deň, ale o 3.50 h sme prijali telefonic-

ký oznam. Volajúci údajne volal z  predajne Non-
stop, kde sa skryl, pretože sa jemu a kamarátovi mal 
vyhrážať nejaký chlapec pred touto predajňou asi 
so zbraňou a on mal obavu, tak sa skryl do predaj-
ne. Menovaný nevedel uviesť, či je to zbraň a chcel 
to zistiť, tak volal na políciu. Na preverenie oznamu 
bola vyslaná hliadka, ktorá zistila, že nešlo o žiadnu 
zbraň, ale o letovačku s pištoľovou rukoväťou, kto-
rú mala pri sebe osoba (zrejme bezdomovec z Ko-
šíc). Osoby údajne najprv spoločne požívali alkohol 
a potom došlo medzi nimi k slovnej roztržke. Osoba 

z Košíc bola odoslaná na železničnú stanicu a vola-
júci spoločne s kamarátom boli tiež odoslaní mimo 
daného miesta. Hliadka na mieste zotrvala určitý 
čas kvôli eliminácii možnej konfliktnej situácie. 

Osoba v pátraní 
O  dva dni neskôr, 8. decembra o 23.18 h na 

linku 159 volala čašníčka zo zariadenia Classica 
a oznámila, že sa tam nachádza pán, ktorý hovorí, 
že ide pešo zo Svitu a chce ísť domov do Prešova. 
Na miesto bola vyslaná hliadka, ktorá zistila, že 
dotyčný pán nemá pri sebe doklady a tvrdil, že ide 
pešo zo Svitu z nejakej ubytovne.

Osoba bola predvedená na útvar MsP, jej vypo-
čutím a  následnou lustráciou bolo zistené, že ide 
o osobu, ktorá je v pátraní. Následne bolo vyrozu-
mené Operačné stredisko KR PZ Prešov o  nájdení 
a predvedení tejto osoby. Osobu prevzali príslušní-
ci Policajného zboru. 

Nie sme si ľahostajní 
Opäť 8. decembra sme o 19.40 h prijali tele-

fonický oznam od obyvateľa z  Kuzmányho ulice 
č. 11. Vedľa neho býva staršia suseda. Oznamovateľ 
mal obavy o jej osobu, pretože v jej byte bola tma 
a obedár, ktorý jej nosia, sa nachádzal pred dverami 
jej bytu. Na miesto bola vyslaná hliadka, ktorá zisti-
la, že dvere na byte sú uzatvorené, spoza dverí bolo 
počuť hlas a bolo zrejmé, že pani spadla a nemôže 
sa postaviť. Lustráciou boli zistení príbuzní, ktorí 
boli privezení na danú adresu. Po otvorení bytu sa 
zistilo, že pani spadla a utrpela úraz hlavy. Hliadka 

MsP na miesto privolala RZP, ktorá zabezpečila le-
kárske ošetrenie.

Doma ako v ringu 
Devätnásteho decembra o  22.45 h sme prija-

li žiadosť o  príchod hliadky na Ul. Gen. Štefánika 
č. 10, kde oznamovateľ nahlásil, že k  nemu prišli 
deti od susedov žiadať o pomoc, pretože je u nich 
doma bitka. Vyslaná hliadka na mieste zistila, že sa 
obyvatelia bytu vzájomne fyzicky napádali, obaja 
značne pod vplyvom alkoholu. Po príchode hliadky 
sa situácia upokojila, pani aj s deťmi odišla k rodin-
ným príslušníkom. Vec je vyriešená ako priestupok. 

Krádež na cintoríne 
Neskôr, 26. decembra sme prijali oznámenie 

o  krádeži veľkých sviečok z  hrobového miesta na 
starom cintoríne. Preverením kamerového zázna-
mu sa nám podarilo páchateľa nájsť a stotožniť. 
Priestupok bol riešený blokovou pokutou. 

Opäť alkohol 
O  deň neskôr, 27.decembra o  19.08 hod. sme 

prijali telefonické oznámenie, že na novom mostíku 
pre chodcov na sídlisku Sever leží nejaká pani a vy-
dáva len stonavé zvuky. Vyslaná hliadka na mieste 
zistila, že osoba je značne pod vplyvom alkoholu, 
bez zranenia. Následným zisťovaním sa podarilo 
zistiť kontakt na rodinných príslušníkov, ktorí si 
osobu prevzali. Následne bol priestupok vyriešený 
blokovou pokutou. 

 Spracovala: Oľga Vilčeková

Ako sa chrániť pred chrípkou v čase blížiacej sa epidémie

Chrípka je závažné, vysoko nákazlivé, vzdu-
chom sa šíriace vírusové ochorenie. Začína rýchlo 
po usadení vírusu v horných dýchacích cestách u 
osôb, ktoré nemajú proti aktuálnemu typu vírusu 
chrípky vytvorené protilátky. Po vniknutí vírusu 
do organizmu po 2 - 3 dňoch nastupujú celkové 
príznaky: bolesti hlavy, svalov, kĺbov, malátnosť, 
vysoká teplota aj viac ako 39 stupňov. Príznaky 
napadnutia horných ciest dýchacích sa nemusia 
prejaviť. Chrípka sa môže skomplikovať zápalom 
pľúc, priedušiek, stredného ucha hlavne u osla-
bených osôb s  chronickými ochoreniami srdca, 
ciev, pľúc, pečene, imunitného systému a u ľudí 
nad 65 rokov, u tehotných žien, u ktorých je imu-

nitná ochrana proti infekcii podstatne znížená.
V súčasnej dobe neexistuje dostatočne účin-

ná liečba chrípky. Antibiotiká sú neúčinné, vita-
míny vzniku a rozvoju infekcie nezabránia, môžu 
len tlmiť prejavy ochorenia a  majú podporný 
efekt. Dôležitý je pokoj na lôžku, dostatok teku-
tín a  podporná liečba tlmenia zvýšenej teploty 
a bolestí. 

Očkovanie u  osôb, ktoré nestihli očkovanie 
v jesenných mesiacoch je počas epidémie zväč-
ša neúčinné. V tomto období je dôležité zabrániť 
prenosu infekcie, a teda vyhýbať sa ľuďom cho-
rým na chrípku, vyhýbať sa väčším zhromažde-
niam ľudí. Odporúča sa nosenie rúšok, umývanie 

rúk, zvlášť po kašli a kýchaní. Dôležité je používa-
nie jednorazových vreckoviek, ktoré je po použití 
potrebné okamžite likvidovať.

V našom regióne počas januára stúpal počet 
ochorení na akútne respiračné ochorenia, medzi 
ktoré sa radí aj chrípka. Dá sa predpokladať, že 
najvyšší počet ochorení, možno až epidemic-
kého charakteru bude zaznamenaný začiat-
kom februára.   

 Mária Pompová, 
 odd. epidemiológie 
 RÚVZ so sídlom v Poprade

S chladným januárovým počasím stúpal výskyt ochorení, kto-
ré vyvoláva niekoľko desiatok vírusov. Medzi ne patrí aj vírus 
chrípky typ A alebo B. Epidémie vznikajú takmer každoročne, 
najčastejšie v  zime a postihujú všetky skupiny obyvateľstva. 
Počas epidémie ochorie 20 i viac percent populácie, najčastej-
šie deti predškolského a školského veku.

Ilustračné foto
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činnosť oddelení

oprava okien a  dverí, obnova fasády a  zastrešenia 
spolu s opravou komínov. Koncom augusta sa zapojili 
do výzvy a podali žiadosť na rekonštrukciu požiarnej 
zbrojnice na Kostolnom námestí. O schválení projektu 
a realizácií investície vo výške takmer 45,5-tisíc eur za-
tiaľ Ministerstvo vnútra SR nerozhodlo. Pripravené boli 
aj ďalšie projekty, napríklad revitalizácia vnútrobloku 
Sever, rekonštrukcia a modernizácia zastávok cestnej 
verejnej osobnej dopravy v  Kežmarku. Niekoľko zá-
merov bude v prípade úspešnosti realizovaných s poľ-
ským partnerom. S  partnerským mestom Nowy Targ 
máme pripravené štyri projekty, napríklad Ochrana 
a rozvoj prírodného dedičstva v mestách Nowy Targ 
a Kežmarok prostredníctvom vybudovania vyhliad-
kovej veže a montáž vyhliadkových kamier v Nowom 
Targu a Kežmarku. S Poliakmi chceme ísť aj do rekon-
štrukcie starej obchodnej vínnej cesty medzi mestom 
Kežmarok a  Limanowa. Na tejto trase sa v minulosti 
stretávali obchodníci, remeselníci a obyvatelia miest. 
Cieľom je zrekonštruovať dom na Hradnom nám. č.3 
a vytvoriť tam priestor pre návštevníkov mesta Kež-
marok, či už na bicykloch alebo peších na cestou za 
spoznávaním histórie, tradícií a kultúry týchto dvoch 
spolupracujúcich miest. Na mnohé projekty v uplynu-
lom roku mesto získalo finančné prostriedky. 

Oddelenie školstva, mládeže a športu
Oddelenie prešlo viacerými organizačnými a  per-

sonálnymi zmenami, napriek tomu boli zabezpečené 
úlohy vyplývajúce zo zákona č. 596/2003 Z. z. o  štát-
nej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a  doplnení niektorých zákonov. Na úseku školského 
úradu bola realizovaná metodická činnosť a poraden-
stvo. V  rámci ekonomických činností boli spracované 
rozpočty pre školy a  školské zariadenia, sledovanie 
rozpočtu a realizovanie rozpočtových opatrení, pride-
ľovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
a dotácií mesta podľa VZN, vykonávali sa kontroly čer-
pania a  riadneho využívania pridelených finančných 
a  materiálnych prostriedkov a  sledovali sa investičné 
aktivity financované mestom nad rámec rozpočtov 
škôl. Na úseku školských jedální bola zabezpečená od-
borná a metodická činnosť, kontrolovaná kvalita jedál 
a zabezpečené komplexné činnosti súvisiace s posky-
tovaním dotácie na stravu, školské potreby a štipendiá 
pre deti v hmotnej núdzi. V oblasti športu boli priprave-
né športové podujatia, zmluvne zabezpečené dotácie 
podľa VZN pre športové kluby a údržba a rekonštrukcia 
všetkých mestských športovísk. 

Ekonomické oddelenie
Navrhovalo  rozpočtové opatrenia rozpočtu na 

rok 2017, zúčtovávalo príjmy a výdavky na bežných 
účtoch mesta a  v  pokladni, účtovne sledovalo a  evi-
dovalo použitie prostriedkov poskytnutých mestom 
iným subjektom. Zabezpečovalo účtovnú evidenciu 
hnuteľného a nehnuteľného majetku, spracováva-
lo výkazy mesta vrátane RO a PO: o  plnení rozpočtu 
príjmov a  výdavkov, súvahu a  výkaz ziskov a strát za 
jednotlivé štvrťroky, vyhotovilo záverečný účet mesta 
za rozpočtový (kalendárny) rok 2016; zabezpečilo mo-
nitoring   programového rozpočtu za 1. polrok 2017 
a  hodnotenie programového rozpočtu za rok 2016. 

Ekonomické oddelenie vykonáva správu miestnych 
daní a  poplatku za komunálne odpady a  drobné sta-
vebné odpady. Mesto k  31. 12. 2017 eviduje na dani 
z  nehnuteľnosti 4 780 daňovníkov, z  toho 4  609 fyzic-
kých osôb a  171 právnických osôb. V  roku 2017 bola 
daň z  nehnuteľností vyrubená vo výške 631  419,58 €. 
Mesto dosiahlo príjmy v roku 2017 na dani z nehnuteľ-
ností vo výške 633 659,32 €, z toho daň z pozemkov vo 
výške 51 070,83 €, daň zo stavieb vo výške 554 945,45 € 
a daň bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 
vo výške 27  643,04 €. Evidujeme nedoplatky u  71 da-
ňovníkoch vo výške 24 000,67 €, z toho sú nedoplatky 
staršie ako 1 rok vo výške 18 431,30 €. Exekučne sú vy-
máhané nedoplatky u  18 daňovníkov. Mesto k  31. 12. 
2017 eviduje na dani za psa 1 493 daňovníkov, z  toho 
1 482 fyzických osôb a 11 právnických osôb. V roku 2017 
bola daň za psa vyrubená vo výške 12 536,06 €. Príjmy 
v roku 2017 na dani za psa sú vo výške 12 051,46 €. Evi-
dujeme nedoplatky u 32 daňovníkoch vo výške 1 260,38 
€, z  toho sú nedoplatky staršie ako 1 rok vo výške cez 
800 €. Exekučne sú vymáhané nedoplatky u 5 daňovní-
kov. Mesto k 31. 12. 2017 eviduje na dani za ubytovanie 
12 daňovníkov, z toho 3 fyzické osoby a 9 právnických 
osôb. Príjmy v  roku 2017 na dani za ubytovanie sú vo 
výške 12 914,00 €. Mesto k 31. 12. 2017 eviduje na po-
platku za komunálne odpady a  drobné stavebné od-
pady 5 603 poplatníkov, z  toho 5 153 fyzických osôb 
a  450 právnických osôb. V  roku 2017 bol poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrube-
ný vo výške 398 483,09 €. Mesto dosiahlo príjmy v roku 
2017 na poplatku za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady vo výške 388 935,20 €. Evidujeme nedo-
platky u 790 poplatníkoch vo výške 126 030,39 €, z toho 
sú nedoplatky staršie ako 1 rok vo výške 117 827,56 €. 
Exekučne sú vymáhané nedoplatky u 120 poplatníkoch.

Oddelenie územného plánu, životného
prostredia a stavebného poriadku 
Výsledky práce tohto oddelenia, najmä tie hma-

tateľné, je vidieť na území mesta asi najviac a občania 
sa s nimi stretávajú denne. Mnohé práce pracovníkov 
oddelenia, ktoré je potrebné vykonať ešte predtým než 
sa dielo začne realizovať, ostávajú v skrytosti. Začneme 
aktualizáciou veľmi dôležitého rozvojového dokumen-
tu Územného plánu mesta Kežmarok, ktorý predurču-
je urbanistický rozvoj mesta výhľadovo na 20 a  viac 
rokov dopredu. Oddelenie je súčinné aj pri príprave 
a realizácií protipovodňových opatrení. Dá sa povedať, 
že ani jedna investičná akcia na území mesta v štádiu 
prípravy, verejného obstarávania, prerokovania, povo-
ľovania a realizácie, či už je v gescii oddelenia alebo nie, 
sa nezaobíde bez aktívneho vstupu práce pracovníkov 
oddelenia. Príprava a realizácia stavieb všetkého druhu, 
prenesený výkon štátnej správy na úseku územného 
plánovania a stavebného poriadku (tzv. stavebný úrad) 
pre mesto Kežmarok, Spišskú Starú Ves a  ďalších 37 
obcí okresu Kežmarok, výkon špeciálneho stavebného 
úradu pre dopravné stavby, prenesený výkon štátnej 
správy na úseku ochrany prírody aj pre niektoré určené 
mestá a obce – povoľovanie výrubov a orezov drevín, 
ochrany ovzdušia, vôd a  odpadového hospodárstva. 
Kontrola a  riadenie parkovacieho systému, dopravné-
ho značenia, údržby zelene, verejného osvetlenia, pre-
vádzkovania cintorínov, dopravných systémov mesta, 

nakladania s odpadmi, údržba miestnych komunikácií, 
riadenie pracovníkov vlastnej údržby... Zamestnanci 
výstavby (tak ich familiárne voláme) tiež dozorujú stav-
by, ktoré si mesto realizuje dodávateľským spôsobom. 
Počas roka 2017 pripravili, dozorovali a zabezpečili roz-
počet, štúdie, povolenia či realizáciu k viac ako 21 sta-
vebným akciám. Spomenieme rozšírenie vianočného 
osvetlenia, rozšírenie parkovísk na uliciach Záhradná 
a  Kuzmányiho, výstavbu nového detského ihriska na 
sídlisku Juj, rozšírenie parkovacích plôch a vybudova-
nie chodníka na Ul. Nižná brána, opravu chodníkov na 
ulici Mučeníkov, Martina Lányiho atď. Pod ich gesciou 
sa realizuje výmena mosta na Severe a príprava podkla-
dov pre cyklochodníky. Zabezpečovali celú administra-
tívne náročnú činnosť pre prestavbu letného kúpaliska 
a zimného štadióna a stavebný dozor. Už v roku 2017 
začalo oddelenie pripravovať potrebné dokumenty pre 
výstavbu nového bytového domu, ktorý bude situo-
vaný na Ul. Weilburská. Pripravovali stavebné úpravy 
v  Redute, prestavbu Zariadenia pre seniorov a  ZOS 
a ďalšie. 

Oddelenie komunikácie, propagácie 
a regionálneho rozvoja mesta
Oddelenie zastrešuje publicistickú činnosť mes-

ta, prípravu mestských médií, čiže mesačníka Noviny 
Kežmarok, vydávanie magazínov Kežmarskej televízie, 
spravuje oficiálnu facebookovú stránku mesta a  pod 
jeho správu patrí aj koordinácia internetovej stránky 
mesta. Pripravuje odpovede na podnety od občanov 
z verejne dostupných portálov, komunikuje s médiami 
a  pripravuje tlačové materiály. Do náplne práce patrí 
aj organizácia propagačných aktivít mesta, účasť na 
výstavách, príprava propagačných materiálov a ďalšie 
marketingové aktivity. Redaktori oddelenia sú prítomní 
na mnohých kultúrnych, športových aj spoločenských 
podujatiach mesta. Denne sledujú dianie v meste a in-
formujú vás o rôznych  novinkách či zaujímavostiach. 
Redaktori KTV mapujú udalosti v meste, sú technickou 
podporou pri natáčaní mestských zastupiteľstiev, tvoria 
videoklipy o meste pre účely propagácie. Venujú sa aj 
deťom a určite ste detských redaktorov KTV už niekedy 
stretli v uliciach nášho mesta so zvedavými otázkami. 
Za rok 2017 pripravili celkovo 52 magazínov a 10 tele-
víznych besied. Novinárky mestských novín každý me-
siac pripravovali pre takmer 5 600 domácností súhrn 
diania v tlačenej podobe. Vydali 12 čísel Novín Kežma-
rok, každé z nich obsahovalo približne 80 článkov vrá-
tane krátkych správ. Zároveň veľmi aktívne a s nasade-
ním plnili facebookovú stránku mesta Kežmarok, aby sa 
informácie dostávali k občanom vždy čerstvé. 

Oddelenie komunikácie, propagácie vydalo viac 
ako 30 tlačových správ o dôležitých udalostiach 
v meste. 

Oddelenie úzko spolupracuje s KIA a už v roku 
2016 pripravovalo sťahovanie agentúry do budovy 
knižnice.

Nové priestory Kežmarskej informačnej agentúry 
zvýšili jej návštevnosť -  za rok 2017 bude zhruba na 
úrovni do 10.000. V mesiacoch jún až august navštívi 
KIA denne od 80 do 150 a viac ľudí. Návštevnosť kan-
celárie sa oproti roku 2016 minimálne zdvojnásobila. 
 
 ZS, AB, MsU

dokončenie zo str. 8
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Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

2/2018 plán podujatí

Termín Názov podujatia Téma (venované, pre koho
je podujatie určené, miesto konania Konataktná osoba : telef., e-mail Spoluorganizátor

Január

Ing. Ján Zentko a jeho tvorba Autorská výstava výtvarníka-amatéra, výstav-
ná sieň múzea, ul. MUDr. Alexandra 11

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

Posledný dinosaurus Rozprávka - divadelné predstavenie pre deti
v MsKS, Starý trh 46

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

Február

7.2.-6.4.
Architekt Guido Hoepfner - tvorca 
tatranských grandhotelov

Výstava organizovaná pri príležitosti 150.
výročia narodenia G.Hoepfnera, výstavná sień 
múzea, ul. MUDr. Alexandra 11

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

1. – 27.2.2018

TRADÍCIE A ŽIVOT
DOLNOZEMSKÝCH SLOVÁKOV
v insitnej tvorbe Jána Žolnaja
a Jozefa Havjara z Kovačice (Srbsko)

Výstavná sieň BARÓNKA, 
Hlavné námestie 46
Otvorená v pracovné dni 
od 9:00 – 12:00 a 13:00 –17:00 h

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

5.2.

Slávnostné uvedenie knihy
HISTÓRIA KEŽMARKU 
OD 2. POLOVICE 18. STOROČIA
PO SÚČASNOSŤ a brožúry
SPRIEVODCA PO KEŽMARKU

Uvedenie  knihy a sprievodcu spojené s auto-
gramiádou MsKS, Starý trh 46

Mesto Kežmarok,
odd.KaP,marketing@kezmarok.sk,
0905 744 162

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

Poďme na bežky Sprístupnenie športového areálu pre fanúši-
kov bežeckého lyžovania a skatingu

Mesto Kežmarok, odd.KaP,
marketing@kezmarok.sk, 0905 744 162

MsÚ,odd. školstva, mládeže
a športu, Futbalový klub

20.2.
Vansovej Lomnička Súťaž žien v prednese poézie a prózy

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

Únia žien Slovenska

25.2.
FERDO  MRAVEC nedeľné popoludnie s rozprávkou

v podaní profesionálneho
divadla Sarus

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

27.2.

TRI  LETUŠKY V PARÍŽI Komédia o tom, čo sa môže stať, keď si muž 
chce užívať výhody ženáča, no do svadby sa 
mu príliš nechce. Účinkujú: Ján Dobrík, Richard 
Stanke,  Viki Ráková, Ivana Kubáčková, Henrie-
ta Mičkovicová, Mária Breinerová 
Mestské kultúrne stredisko

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

Marec

5.3. - 23.3. Moje ne- istoty Výstavaprác študentov SUŠ
Slávkovská.

Výstavná sieň Barónka, Hlavné ná-
mestie č. 46

14. - 15.3.
Z Tatranského prameňa Okresná súťaž hudobného folklóru detí

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

17.3.
Beh k Hubertovi Jarný cross, amatérski bežci

a verejnosť 
Filip Kormoš,
sportprevsetkychkk@gmail.com,
0903 573 071

24.3. Preteky Zimné preteky MTB bicykle v Mlynčekoch Jozef Potok - 0905 218 712,
jozefpotokarex@gmail.com

21.3.
Skrotenie zlej ženy Divadelné predstavenie v MsKS,

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

25.3.

Nedeľné popoludnie s rozprávkou Rozprávka - divadelné predstavenie pre det
 v MsKS, Starý trh 46

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

Deň učiteľov Kultúrny program v MsKS,
Starý trh 46

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

30.3. 
Krížová cesta na nádvorí hradu Veľkonočný príbeh približujúci udalosti

na Kalvárii v netradičnom prostredí hradu
v Kežmarku

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

Apríl

10. 4.-18. 5.

Výstava prác študentov Výstava prác študentov SOŠ Prešov, Výstavná 
sieň Barónka, Hlavné námestie č. 46

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, 
Starý trh 46, 052/452 21 6, 
programy@mskskezmarok.sk

43. r. Kežmarskej hudobnej jari Koncert klasickej hudby,
v ZUŠ A.Cígera, Hviezdoslavova ul.12

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

ZUŠ Antona Cígera

Výstava jubilantov Výstava prác jubilujúcich autorov Klubu
kežmarských výtvarníkov, výstavná sień 
múzea, ul. MUDr. Alexandra 11

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

18. 4.
Koncert Koncert - Ján Timčák - husle + Terézia Hulková 

- gitara, Hviezdoslavova Ul. 12
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, 
Starý trh 46, 052/452 21 65,
programy@mskskezmarok.sk

ZUŠ Antona Cígera

Plán kultúrnych, športových a iných podujatí pre rok 2018
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IV 24
PINK - FLOYD koncert z najnámejších  skladieb britskej hu-

dobnej legendy  Pink Floyd v podaní HS Stevie 
Heart - v MsKS

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

29. 4. Detské preteky 1. kolo Detskej MTB východ ligy Kežmarok
na Hlavnom námestí

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

MsÚ Kežmarok, odd. KaP

12.4.
Írska kliadba Divadelné predstavenie v MsKS,

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

25.4.
Nedeľné popoludnie s rozprávkou Rozprávka - divadelné predstavenie pre deti

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

Máj

2.5 -15.5.

Výstava „ S vdakou našim mamám“ Špeciálna ZŠ, Výstavná sieň Barónka,
Hlavné námestie č. 46

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

1.turistický prechod - Zlatná a okolie Turistické podujatie pre širokú verejnosť
po novovyznačených turistických chodníkoch 
v okolí lokality Zlatná-Kežmarok

Mesto Kežmarok,
odd.KaP,marketing@kezmarok.sk,    
0905 744 162

MsÚ, odd. mládeže
a športu, školy

43. r. Kežmarskej hudobnej jari Koncert klasickej hudby,
v ZUŠ A.Cígera, Hviezdoslavova ul.12

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

ZUŠ Antona Cígera

6.5.
Otvorenie letnej turistickej sezóny Podujatie pre širokú verejnosť spojené 

s návštevou historických pamiatok 
a atraktivít mesta  blízkeho okolia

Mesto Kežmarok,
odd.KaP,marketing@kezmarok.sk,
0905 744 162

ECAV Kežmarok,
Golfový areál Royal Valley

6.5. Otvorenie letnej turistickej sezóny
na kežmarskom hrade

Bohatý kultúrny progrm na kežmarskom hrade Múzeum v Kežmarku, 052 428 00 72, 
lektori@kezmarok.com

15.-29.5 Výstava maturitných prác študentov SUŠ Slavkovská Výstavná sieň Barónka, Hlavné ná-
mestie č. 46

13.5.
Deň matiek Kultúrny program  na Hlavnom námestí Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, 

Starý trh 46, 052/452 21 65, programy@
mskskezmarok.sk

Centrum voľného času

16.5.
Noc literatúry Celoeurópske podujatie  zamerané na prezen-

táciu súčasnej literárnej tvorby na netradič-
ných miestach

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

18.5. Medzinárodný deň múzeí Zaujímavý program v hrade v Kežmarku
spojený s burzou starožitností

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

23.5.-20.6.

Výstava Výstava prác žiakov ZUŠ ul.Petržalská
v Kežmarku

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

43. r. K.H.Jari Koncert Sláčikového orchestra
ZUŠ A. C. v Drevenom art. kostole

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

ZUŠ A.C.

24.5.

Slávik Slovenska Centrum voľného času,
Gen. Štefánika 47, 052 4684641

MsKS Kežmarok

Divadelné predstavenie Divadelné predstavenie v MsKS,
Starý trh 46

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

Nedeľné popoludnie s rozprávkou Rozprávka - divadelné predstavenie pre deti
v MsKS, Starý trh 46

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

Jún

1.6.

XXI. Medzinárodný festival
Krojované bábiky     

Výchovné koncerty v podaní detských folklór-
nych súborov v  MsKS,
Starý trh 46

Podtatr. osvetové stredisko,
Juraj Švedlár, osvetapp@stonline.sk, 
052/ 77 32 140, miesto:
Kežmarok, Starý trh 46,052/452 21 65 , 
programy@mskskezmarok.sk

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

2.6.

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

Výstava výtvarných prác Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ A. Cígera, 
Výstavná sieň Barónka, Hlavné námestie č. 46

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

XXI. Medzinárodný festival
Krojované bábiky     

Galaprogram detských folklórnych súborov, 
MsKS Starý trh 46

Podtatr. osvetové stredisko, 
uraj Švedlár, osvetapp@stonline.sk, 
052/ 77 32 140, miesto: Kežmarok, 
Starý trh 46, 052/452 21 65,
programy@mskskezmarok.sk

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

7.- 8.6.

Festival študenstského
remesla - 6.ročník

Tradičný festival študentov stredných škôl, 
sprievod masiek, bohatý kultúrny program, 
ukážky prác žiakov, tematické súťažem
večerný koncert

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

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

7. - 8.6.
53. ročník  Literárneho Kežmarku Celoslovenská literárna súťaž v  MsKS,

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

Mesto Kežmarok

 pokračovanie na str. 16
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2015
Ulica Popis Suma

Modernizácia VO 
v meste Kežmarok 240 000,00 €

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

2 Hradné námestie 38 Rekonštrukcia ZŠ Grundschule 3 000,00 €

3 Hlavné námestie 25 Obnova meštianskeho domu 9 030,00€

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

Cyklochodník 
Historicko-kultúrno-prírodná 
cesta okolo Tatier

293 660,66 €

5 Toporcerova Revitalizácia oddychovej zóny 
profesora Grosza 7 105,00 €

6 Hlavné námestie 3
Dobudovanie bezpečnostného 
kamerového systému 7 912,00 €
Reduta - Obnova vstupu 23 463,00 €

7 Hviezdoslavova Park Svetlonosky 6 000,00 €

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

9 Kuzmányiho 41 Materská škola - okapové 
chodníky a doplň. práce 12 132,00 € 

10 Dr. Alexandra 30 Stavebné úpravy prízemia 
objektu Dr. Alexandra 30 17 834,00 €

Celé mesto Parkovací systém 102 930,00 €  

2016
Ulica Popis Suma

1 Lýceum busta Dr. Vojtecha Alexandra 4 780,00 €

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

3 Hlavné námestie 52 Oprava meštianskeho domu 39 015,00 €

4
Nižná brána 8 Oprava strechy ZŠ Nižná brána 76 000,00 €
Nižná brána 8, Možiarska, 
Záhradná Parkovacie plochy 29 861,00 €

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

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

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

Gen. Štefánika, Mučeník-
ov, Krvavé pole, Dr. 
Fischera

Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného osvetlenia 97 170 ,00 €

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

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

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

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

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

12 Hviezdoslavova Oprava podláh v Poliklinike 5 375,00 €

13 Dr. Alexandra Oprava chodníkov 26 040,00 €

14 Baštová, Garbiarska,
Hviezdoslavova

Rozšírenie parkovacích 
automatov 15 332,00 €

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

16

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

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

Hlavné námestie 1
Digitalizácia a prepojenie 
organizácií mesta 
na jednotnú ekonomiku

22 146,00 €

17 Slávkovská Vymaľovanie nocľahárne 
pre ľudí bez domova 200,00 €

18 Michalská Oprava oporného 
múra Michalská 79 334,00 €

19 Martina Lányiho Oprava námestia Bažant 55 631,00 €

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

21 Vyšný Mlyn 13 Začiatok rekonštrukcie 
Zariadenia pre seniorov a ZOS 83 000,00 €

22 Nižná brána, 
Garbiarska

Podpora zlepšenia 
dopravnej situácie v meste 17 600,00 €

23 Martina Lányho 3 Klub dôchodcov - ihrisko

celé mesto
Rozšírenie a kompletizácia 
bezpečnostného 
kamerového systému

69 000,00 €

Iné investície:

24 Hradné námestie 42 Začiatok odvlhčovania hradu 900 000,00 €

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

2017
Ulica Popis Suma

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

Hlavné námestie 3 Rozšírenie kamerového systému 34 200,00 €
2 Biela voda 6 Rekonštrukcia a otvorenie 

letného kúpaliska 555 000,00 €

3 Trhovište 2
Rekonštrukcia zimného 
štadiónu, vytvorenie 
multifunkčnej haly *

3 600 000,00 €

4 Záhradná 2 Oprava strechy Denné detské 
sanatórium * 35 000,00 €

5 Petržalská 2 Križovatka na sídlisku Juh 
(štúdia) * 36 000,00 €

6 Pod lesom 4
Výmena mosta na sídlisku Sever 
+ oprava komunikácie 
Pod lesom *

341 000,00 €

Rozšírenie parkovísk 72 599,00 €
Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií 77 451,00 €

7 Nižná brána Prepojovací chodník a parkovisko 10 800,00 € 
Rekonštrukcia chodníkov 105 286,00 €

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

9 Nižná brána 2250 Rekonštrukcia 
mestskej športovej haly 86 000,00 €

10 Pri Tescu Detské ihrisko * 50 000,00 €

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

12 Dr. Alexandra 16 Obnova meštianskeho domu 
“ENZÝM” 25 669,00 €

k.ú. Kežmarok Seniorfit Park - Zariadenie 
pre seniorov v Kežmarku 18 600,00 €

13 Hradné námestie 42 Pokračovanie 
v odvlhčovaní hradu

14 Hlavné námestie Vianočné osvetlenie 16 000,00 €
Rozšírovanie verejného 
osvetlenia 20 000,00 €

Kežmarok - Zlatná Mobiliár k cyklochodníku 54 489,00 €

Plán 2018
Ulica Popis Suma
prepojenie cyklochodník-
ov s centrom Cyklochodník – prieťah mestom 643 333,06 €

1 Hradné námestie 3
Rekonštrukcia objektu 
v rámci projektu Vínna cesta 
Limanowa – Kežmarok **

850 813,00 €

2 Kostolné námestie 43 Rekonštrukcia 
hasičskej zbrojnice ** 45 489,42 €

Centrum mesta Revitalizácia predpolia 
Radnice  s vodným prvkom  100 429,50 €

Prepojenie 
cyklochodníkov

Cyklochodník okolo 
historického jadra 518 000,00 €

3 Sídlisko Sever Revitalizácia vnútroblokov ** 533 289,44 €
Mesto Kežmarok Zastávky MHD ** 69 202,62 €

4 Možiarska 1 Rekonštrukcia a rozšírenie 
kapacít Materskej školy 272 726,31 €

5 Weilburská  2, 4 Nové byty 1 044 900,00 € 

Celé mesto Rekonšrukcia 
miestnej komunikácie 610 000,00 €

6 Cintorínska 3 Zníženie energetickej 
náročnosti MŠ Cintorínska ** 355 719,63 €

7 Hradné námestie 38 Rekonštrukcia telocvične ZŠ 
Grundschule ** 149 934,68 €

8 Vyšný mlyn Úprava parkovacích plôch 19 175,00 € 

9 Košická Rozšírenie parkovacích plôch 7800,00 € 

10 Trhovište 16 Dodláždenie uličky 8 800,00 €

11 Obrancov mieru Oprava schodov  sídlisko JUH 10 533,00 €

12 Michalská Oprava schodov 30 553,00 €

13 Dr. Alexandra Oprava objektu 16 - 39 500,00 € 

14 Nová Obnova ulice, 
Projektová dokumentácia 10 000,00 €

Kruhový objazd JUH Projektová dokumentácia  7 000,00 €
15 Martina Lányiho Detské ihrisko 20 000,00 €

16 Záhradná Multifunkčné ihrisko 50 000,00 €

17 Michalská Oprava kasárenského oplotenia 15 000,00 € 
sídlisko Sever Revitalizácia lesoparku 12 000,00 €

Dostavba inžinierskych sietí 
priemyselný park

18 Pod lesom Rekonštrukcia chodníka 64 000,00 €
Pradiareň horná časť Chodník 10 000,00 €
Starý cintorín Chodník 29 000,00 €
ul. Michalská, Huncovská, 
Krvavé pole , Sihoť, 
Tehelňa

Rekonštrukcia VO 
- projektová dokumentácia 10 000,00 €

IV. Etapa budovania 
bezpečnostného kamerového 
systému v meste Kežmarok

29 992,00 €

 * Čiastočne zrealizované.
** Realizované v prípade úspešnosti.
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2015
Ulica Popis Suma

Modernizácia VO 
v meste Kežmarok 240 000,00 €

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

2 Hradné námestie 38 Rekonštrukcia ZŠ Grundschule 3 000,00 €

3 Hlavné námestie 25 Obnova meštianskeho domu 9 030,00€

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

Cyklochodník 
Historicko-kultúrno-prírodná 
cesta okolo Tatier

293 660,66 €

5 Toporcerova Revitalizácia oddychovej zóny 
profesora Grosza 7 105,00 €

6 Hlavné námestie 3
Dobudovanie bezpečnostného 
kamerového systému 7 912,00 €
Reduta - Obnova vstupu 23 463,00 €

7 Hviezdoslavova Park Svetlonosky 6 000,00 €

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

9 Kuzmányiho 41 Materská škola - okapové 
chodníky a doplň. práce 12 132,00 € 

10 Dr. Alexandra 30 Stavebné úpravy prízemia 
objektu Dr. Alexandra 30 17 834,00 €

Celé mesto Parkovací systém 102 930,00 €  

2016
Ulica Popis Suma

1 Lýceum busta Dr. Vojtecha Alexandra 4 780,00 €

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

3 Hlavné námestie 52 Oprava meštianskeho domu 39 015,00 €

4
Nižná brána 8 Oprava strechy ZŠ Nižná brána 76 000,00 €
Nižná brána 8, Možiarska, 
Záhradná Parkovacie plochy 29 861,00 €

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

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

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

Gen. Štefánika, Mučeník-
ov, Krvavé pole, Dr. 
Fischera

Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného osvetlenia 97 170 ,00 €

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

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

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

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

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

12 Hviezdoslavova Oprava podláh v Poliklinike 5 375,00 €

13 Dr. Alexandra Oprava chodníkov 26 040,00 €

14 Baštová, Garbiarska,
Hviezdoslavova

Rozšírenie parkovacích 
automatov 15 332,00 €

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

16

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

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

Hlavné námestie 1
Digitalizácia a prepojenie 
organizácií mesta 
na jednotnú ekonomiku

22 146,00 €

17 Slávkovská Vymaľovanie nocľahárne 
pre ľudí bez domova 200,00 €

18 Michalská Oprava oporného 
múra Michalská 79 334,00 €

19 Martina Lányiho Oprava námestia Bažant 55 631,00 €

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

21 Vyšný Mlyn 13 Začiatok rekonštrukcie 
Zariadenia pre seniorov a ZOS 83 000,00 €

22 Nižná brána, 
Garbiarska

Podpora zlepšenia 
dopravnej situácie v meste 17 600,00 €

23 Martina Lányho 3 Klub dôchodcov - ihrisko

celé mesto
Rozšírenie a kompletizácia 
bezpečnostného 
kamerového systému

69 000,00 €

Iné investície:

24 Hradné námestie 42 Začiatok odvlhčovania hradu 900 000,00 €

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

2017
Ulica Popis Suma

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

Hlavné námestie 3 Rozšírenie kamerového systému 34 200,00 €
2 Biela voda 6 Rekonštrukcia a otvorenie 

letného kúpaliska 555 000,00 €

3 Trhovište 2
Rekonštrukcia zimného 
štadiónu, vytvorenie 
multifunkčnej haly *

3 600 000,00 €

4 Záhradná 2 Oprava strechy Denné detské 
sanatórium * 35 000,00 €

5 Petržalská 2 Križovatka na sídlisku Juh 
(štúdia) * 36 000,00 €

6 Pod lesom 4
Výmena mosta na sídlisku Sever 
+ oprava komunikácie 
Pod lesom *

341 000,00 €

Rozšírenie parkovísk 72 599,00 €
Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií 77 451,00 €

7 Nižná brána Prepojovací chodník a parkovisko 10 800,00 € 
Rekonštrukcia chodníkov 105 286,00 €

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

9 Nižná brána 2250 Rekonštrukcia 
mestskej športovej haly 86 000,00 €

10 Pri Tescu Detské ihrisko * 50 000,00 €

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

12 Dr. Alexandra 16 Obnova meštianskeho domu 
“ENZÝM” 25 669,00 €

k.ú. Kežmarok Seniorfit Park - Zariadenie 
pre seniorov v Kežmarku 18 600,00 €

13 Hradné námestie 42 Pokračovanie 
v odvlhčovaní hradu

14 Hlavné námestie Vianočné osvetlenie 16 000,00 €
Rozšírovanie verejného 
osvetlenia 20 000,00 €

Kežmarok - Zlatná Mobiliár k cyklochodníku 54 489,00 €

Plán 2018
Ulica Popis Suma
prepojenie cyklochodník-
ov s centrom Cyklochodník – prieťah mestom 643 333,06 €

1 Hradné námestie 3
Rekonštrukcia objektu 
v rámci projektu Vínna cesta 
Limanowa – Kežmarok **

850 813,00 €

2 Kostolné námestie 43 Rekonštrukcia 
hasičskej zbrojnice ** 45 489,42 €

Centrum mesta Revitalizácia predpolia 
Radnice  s vodným prvkom  100 429,50 €

Prepojenie 
cyklochodníkov

Cyklochodník okolo 
historického jadra 518 000,00 €

3 Sídlisko Sever Revitalizácia vnútroblokov ** 533 289,44 €
Mesto Kežmarok Zastávky MHD ** 69 202,62 €

4 Možiarska 1 Rekonštrukcia a rozšírenie 
kapacít Materskej školy 272 726,31 €

5 Weilburská  2, 4 Nové byty 1 044 900,00 € 

Celé mesto Rekonšrukcia 
miestnej komunikácie 610 000,00 €

6 Cintorínska 3 Zníženie energetickej 
náročnosti MŠ Cintorínska ** 355 719,63 €

7 Hradné námestie 38 Rekonštrukcia telocvične ZŠ 
Grundschule ** 149 934,68 €

8 Vyšný mlyn Úprava parkovacích plôch 19 175,00 € 

9 Košická Rozšírenie parkovacích plôch 7800,00 € 

10 Trhovište 16 Dodláždenie uličky 8 800,00 €

11 Obrancov mieru Oprava schodov  sídlisko JUH 10 533,00 €

12 Michalská Oprava schodov 30 553,00 €

13 Dr. Alexandra Oprava objektu 16 - 39 500,00 € 

14 Nová Obnova ulice, 
Projektová dokumentácia 10 000,00 €

Kruhový objazd JUH Projektová dokumentácia  7 000,00 €
15 Martina Lányiho Detské ihrisko 20 000,00 €

16 Záhradná Multifunkčné ihrisko 50 000,00 €

17 Michalská Oprava kasárenského oplotenia 15 000,00 € 
sídlisko Sever Revitalizácia lesoparku 12 000,00 €

Dostavba inžinierskych sietí 
priemyselný park

18 Pod lesom Rekonštrukcia chodníka 64 000,00 €
Pradiareň horná časť Chodník 10 000,00 €
Starý cintorín Chodník 29 000,00 €
ul. Michalská, Huncovská, 
Krvavé pole , Sihoť, 
Tehelňa

Rekonštrukcia VO 
- projektová dokumentácia 10 000,00 €

IV. Etapa budovania 
bezpečnostného kamerového 
systému v meste Kežmarok

29 992,00 €

 * Čiastočne zrealizované.
** Realizované v prípade úspešnosti.
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Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

2/2018 plán podujatí

16.6.
Stredoveký deň na hrade Podujatie pre rodičov s deťmi v stredovekom 

duchu, bohatý kultúrny progrm, vystúpenie 
sokoliarov

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

17.6.
Cyklistcké preteky „Detská Tour
Petra Sagana“

Verejnosť - deti,
Okolie Kežmarského hradu

Richard Krafčík,
ckmsk.kezmarok@gmail.com, 
0908360181

Mesto Kežmarok, odd.KaP, 
odd.mládeže a športu

22.-23.6. Sviatok kultúry a vzájomnosti Kultúrny festival pre verejnosť v centre mesta
a na nádvorí hradu v Kežmarku

KDV na Slovensku, miestna skupina KK 
-Ing.Vojtech Wagner - 0905 260 055

25.6. Majstrovstvá v cestnej cyklistike Majstrovstvá východoslovenského kraja
v cestnej cyklistike 

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

29.6.

Night Cross Bežecké podujatie pre amatérskych bežcov
a verejnosť  

Filip Kormoš,
sportprevsetkychkk@gmail.com,                                  
0903 573 071

Mesto Kežmarok, odd.KaP

43. r. Kežmarskej hudobnej jari Koncert klasickej hudby,
v ZUŠ A.Cígera, Hviezdoslavova ul.12

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

ZUŠ Antona Cígera

Divadelné predstavenie Divadelné predstavenie v MsKS,
Starý trh 46

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

Júl

6. - 8.7.

EĽRO - 28.ročník festivalu ľudovej 
hudby a  remesiel

Najväčší a najnavštevovanejší  festival ľudovej 
kultúry na Slovensku. Podujatie pre verejnosť, 
divadelné predstavenia na hrade, pprogramy 
na námestí, prezentácie remesiel, výstavy, 
sprievodné podujatia, bohatý program

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

komplex spoluorganizátorov

15.7.

Cyklistcké preteky „O pohár primátora 
mesta Kežmarok“

Verejnosť - dospelí a deti, okolie Kežmarského 
hradu 

Richard Krafčík,
ckmsk.kezmarok@gmail.com, 
0908360181

Mesto Kežmarok, odd.KaP,
odd.mládeže a športu

Letný festival slovenskej a svetovej 
divadelnej klasiky

Podujatie pre širokú verejnosť spojené
s burzou starožitností na nádvorí hradu

Mestské kultúrne stredisko
v Kežmarku, Starý trh 46,
052/452 21 65,
programy@mskskezmarok.sk, Múzeum 
v Kežmarku,
052 428 00 72,
lektori@kezmarok.com

Múzeum v Kežmarku

Bažant kinematograf Premietanie filmov na námestí mesta
Kežmarok

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, 
Starý trh 46, 052/452 21 65 

Kežmarské kultúrne leto 2018 Vystúpenia folklórnych súborov,
koncerty na námestí, hradnom nádvorí a pod.

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

Múzeum v Kežmarku

August

4.8.

Folkový festival- Festdobrý
Kežmarok

Hudobný festival folkovej hudby
na nádvorí hradu v Kežmarku

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

MsKS Kežmarok

Výstava obrazov Výstava obrazov Janky Peštovej Výstavná sieň Barónka,
Hlavné námestie č. 46

Kežmarské kultúrne leto 2018 Vystúpenia folklórnych súborov,
koncerty na námestí, hradnom nádvorí a pod.

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

Múzeum v Kežmarku

Letné kino na hradnom nádvorí Premietanie filmov na hradnom nádvorí Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, 
Starý trh 46, 052/452 21 65,
programy@mskskezmarok.sk

Múzeum v Kežmarku a Kino 
Iskra Kežmarok

Oslavy SNP – 74. výročie Netradičné vystúpenia, rekonštrukcie bojov, 
hudobné programy súborov a skupín na 
hradnom nádvorí a v okolí hradu

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

Múzeum v Kežmarku

31.8.
Kapelafest Prehliadka hudobných skupín

na námestí Kežmarku, podujatie
pre verejnosť

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

September

7. 9.

Uzamykanie studničiek Turistické podujatie pre najmenších po v okolí 
lokality Zlatná-Kežmarok

Mesto Kežmarok,
odd.KaP,marketing@kezmarok.sk, 
0905 744 162

Materské školy

Bronzová dáma Výstava sôch -Mgr. Zuzana Rusková Výstavná sieň Barónka,
Hlavné námestie č. 46

Zlatý vek gitary Koncert z diela Mozarta a Schuberta v hradenj 
kaplnke. Spieva Michaela Popik-Kušteková

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

12.9.-30.11.
100.výročie vzniku ČSR - výstava Výstava pri príležitosti 100.výročia vzniku 

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

Plán kultúrnych, športových a iných podujatí pre rok 2018
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plán podujatí

21.9.
Nočný Kežmarok Bežecké podujatie pre amatérskych bežcov

a verejnosť  
Filip Kormoš,
sportprevsetkychkk@gmail.com,
0903 573 071

21.9.

Nočný Kežmarok-Pátračská hra Ukončenie letnej turistickej sezóny. Súťažné 
podujatie pre rodinné dvojice-hľadanie tajom-
ných postáv a indícií v centre mesta Kežmarok

Mesto Kežmarok,
odd.KaP,marketing@kezmarok.sk,      
0905 744 162

ZUŠ A. Cígera,
Stredná umelecká škola 
v Kežmarku

37. ročník Kežmarskej hudobnej jesene       Koncerty klasickej hudby vo viacerých objek-
toch v meste

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

Divadelné predstavenie Divadelné predstavenie v MsKS,
Starý trh 46

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

Nedeľné popoludnie s rozprávkou Rozprávka - divadelné predstavenie pre deti
v MsKS, Starý trh 46

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

Október

4.10.

Výber z tvorby p. Farkašovský Výstava, Výstavná sieň Baronka,
Hlavné námestie č. 46

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

Detské preteky Posledné kolo Detskej MTB vychod ligy Jozef Potok - 0905 218 712, 
jozefpotokarex@gmail.com

4.10.

Memoriál Waltera Rennera Časovka do vrchu Jozef Potok - 0905 218 712, 
jozefpotokarex@gmail.com

37. ročník Kežmarskej hudobnej jesene       Koncerty klasickej hudby vo viacerých objek-
toch v meste

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

XXIII. medzinárodný hudobný festival 
MUSICA NOBILIS

Festival klasickej hudby v Mariánskom kostole 
v Kežmarku

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

Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Kežmarok

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

Mesto Kežmarok

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

Nedeľné popoludnie s rozprávkou Rozprávka - divadelné predstavenie pre deti
v MsKS, Starý trh 46

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

November

28. 11.

Zimný salón Klub kežmarských výtvarníkov,
Výstavná sieň Barónka,
Hlavné námestie č. 46

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

Klub kežmarských výtvarníkov

Divadelné predstavenie Divadelné predstavenie v MsKS,
Starý trh 46

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

Solamente naturali- Nonstop Hudobný program s mladými umelcami
v obrazárni hradu pod vedením
Miloša Valenta. Bez pauzy a bez potlesku, 
končí voľnou improvizáciou.

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

Nedeľné popoludnie s rozprávkou Rozprávka - divadelné predstavenie pre deti
v MsKS, Starý trh 46

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

December

4.12.- 30.1.2019

Vianoce pod Tatrami Výstava výtvarných prác žiakov a študentov 
kežmarských škôl, Výstavná sieň Barónka, 
Hlavné námestie č. 46

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

ZŠ a SŠ Kežmarok

Čarokrásny svet v obrazoch Autorská výstava cestovateľa
a fotografa -Miloša Greisela

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

Mikuláš Príchod Mikuláša + program určený pre deti Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, 
Starý trh 46, 052/452 21 65,
programy@mskskezmarok.sk

28. Vianočný trh Trhový predaj + vianočné kultúrne programy 
na  Hlavnom námestí

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

MŠ, ZŠ , SŠ v Kežmarku, CVČ

26.12.
Vianočný koncert Hudobná produkcia so spevom, miesto: MsKS/

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

31.12.
Silvester a uvítanie nového
roka 2019

Vystúpenie hudobných skupín
na Hlavnom námestí

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, 
Starý trh 46, 052/452 21 65,
programy@mskskezmarok.sk
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5. 2. 2018 ( pondelok) o 15.00 h
Slávnostné uvedenie knihy HISTÓRIA KEŽMARKU 
OD 2. POLOVICE 18. STOROČIA PO SÚČASNOSŤ 
a brožúry SPRIEVODCA PO KEŽMARKU
spojené s autogramiádou
Mestské kultúrne stredisko

20. 2. 2018 (utorok) o 14.00 h
VANSOVEJ LOMNIČKA – 51. ročník
- okresná súťaž v prednese poézie a prózy žien
Mestské kultúrne stredisko

25. 2. 2018 (nedeľa) o 16.00 h
FERDO MRAVEC
- nedeľné popoludnie s rozprávkou 
v podaní profesionálneho divadla Sarus
Mestské kultúrne stredisko

27. 2. 2018 (utorok) o 19.00 h
TRI LETUŠKY V PARÍŽI 
- komédia o tom, čo sa môže stať, keď si muž chce užívať 
výhody ženáča, no do svadby sa mu príliš nechce.
Účinkujú: Ján Dobrík, Richard Stanke, Viki Ráková,

Ivana Kubáčková, Henrieta Mičkovicová, Mária Breinerová 
Mestské kultúrne stredisko

1. – 27. 2. 2018
TRADÍCIE A ŽIVOT DOLNOZEMSKÝCH SLOVÁKOV 
v insitnej tvorbe Jána Žolnaja a Jozefa Havjara
z Kovačice (Srbsko)
Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 46
Otvorená počas pracovných dní od 9.00 do 12.00
a od 13.00 do 17.00 h.
 Zmena programu vyhradená!

PROGRAM   MsKS FEBRUÁR 2018

Víkendové tipy
2. – 3. 2. (sobota, nedeľa) o 19.00 h 
Zúfalé ženy robia zúfalé veci
(komédia, ČR, 2017, 86 min, pôvodné znenie, MP12+, vstupné 4,50 €*)

9. – 11. 2. (piatok, sobota, nedeľa) o 19.00 h

Päťdesiat odtieňov slobody
(erotický triler, USA, 2018, 105 min, titulky, MP18+, vstupné 4,50 €*)

17. – 18. 2. (sobota, nedeľa) o 19.00 h
Podoba vody
(fantasy dráma, USA, 2017, 123 min, titulky, MP15+, vstupné 4,50 €*)

24. – 25. 2. (sobota, nedeľa) o 19.00 h
The Post: Aféra v Pentagone
(dráma, USA, 2018, 116 min, titulky, MP15+, vstupné 4,50 €*)
* Zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov.

Detské kino
3. – 4. 2. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
Čertoviny
(rozprávka, ČR, 2018, 100 min, pôvodné znenie, MP12+, vstupné 4,50 €*)

10. – 11. 2. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu
(animovaná dobrodružná komédia, Rusko, 2016, 89 min, dabing, MP, 
vstupné 4,50 €*)

24. 2. (sobota) o 19.00 h
Pračlovek
(animovaná dobrodružná komédia, V. Británia/Francúzsko, 2018, 88 min, 

dabing, MP, vstupné 4,50 €*)
* Zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov.

Filmový klub
5. 2. (pondelok) o 19.00 h
Svadba
(dráma, Francúzsko/Pakistan/Luxembursko/Belgicko, 2016, 98 min,
titulky, MP12+, vstupné 4 €*)

12. 2. (pondelok) o 19.00 h
Chlapi neplačú
(dráma, Bosna a Hercegovina, 2017, 98 min, titulky, MP15+,
vstupné 4 €*)

19. 2. (pondelok) o 19.00 h
Beatrice
(dráma, Francúzsko, 2016, 117 min, titulky, MP12+, vstupné 4 €*)

26. 2. (pondelok) o 19.00 h
Dvojitý milenec
(dráma/triler, Francúzsko/Belgicko, 2017, 107 min, titulky, vstupné 4 €*)
* Zľava 1 € z ceny pre držiteľov preukazu filmového klubu.
 Zmena programu vyhradená.
 Kompletný aktuálny program kina nájdete na internetovej stránke
 www.kinoiskra.sk.

PROGRAM KINA                FEBRUÁR 2017

Preteky v behu
na lyžiach

Partnerské poľské mesto Nowy Targ organizuje 10. feb-
ruára jubilejný desiaty ročník Podhalianskeho behu na 
lyžiach Jána Pavla II.
Kežmarskí nadšenci opäť pripravujú účasť na ňom 
aj pre zástupcov mesta. Podrobnosti nájdete na stránke 
www.bieg.nowytarg.pl. 
Záujemcovia sa môžu do 2. februára prihlásiť u I. Kučára 
(igor.kucar@post.sk, t. č. 0915 207358 ) alebo u S. Škáru 
(skara.stano@gmail.com, t. č. 0905 283 170).
Odchod autobusu bude 10. februára o 7.30 h z parko-
viska pri novom futbalovom štadióne. Náklady na do-
pravu uhradí mesto Kežmarok.  Stanislav Škára
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Únia žien Slovenska Okresná organi-
zácia Kežmarok v  spolupráci s  Mestským 
kultúrnym strediskom v Kežmarku vás po-
zývajú na okresnú súťaž v prednese poézie 
a prózy žien a dievčat od 16 rokov Vanso-
vej Lomnička. Už 51. ročník sa uskutoční 
20. februára o 14.00 h v Mestskom kultúr-
nom stredisku.

Do súťaže sa môžete prihlásiť do 9. 
februára v Mestskom kultúrnom stredisku 
Kežmarok, Starý trh 47, alebo v  Kežmars-
kej informačnej agentúre, Hlavné námes-
tie 64.

 -red-

Súťaž v prednese 
- Vansovej
Lomnička

Pohľad na minulý ročník jubilejného 50. roč-
níka Vansovej Lomničky.

Absolvent Kráľovskej Jo-
zefovej technickej univerzity 
v Budapešti sa už počas práce 
v  ateliéroch Uhorských štát-
nych železníc a v stavebnej 
kancelárii budínskeho kráľov-
ského hradu venoval aj samo-
statnej projekčnej činnosti. 
Jeho architektonické a spolo-

čenské aktivity mu priniesli via-
ceré ocenenia. Napriek tomu, 
že od vysokoškolského štúdia 
žil v  Budapešti, počas celého 
života udržiaval styky so svojím 
rodným krajom. Preto aj vo Vy-
sokých Tatrách vytvoril viacero 
významných diel. 

Kostru výstavy tvoria panely 

prezentujúce architektonickú 
tvorbu Guida Hoepfnera dopl-
nené novodobými modelmi. 
Obohacujú ju unikátne skice, 
originálne plány, dobová fo-
tografická dokumentácia, ako 
aj vybavenie navrhnuté archi-
tektom – prvýkrát vystavené 
interiérové zariadenie, vitráže 

a nábytok. Súčasťou je aj vide-
oprojekcia dokumentárneho 
filmu o jeho živote a diele. Pod-
klady na výstavu pochádzajú  
 majetku 13 slovenských a ma-
ďarských verejných inštitúcií 
a  súkromných zberateľov. Ku-
rátorom je Maroš Semančík. 

Vernisáž výstavy s  názvom 
Architekt Guido Hoepfner – 
tvorca tatranských grandho-
telov sa uskutoční 7. februára 
o 16.00 h v Múzeu na Ul. MUDr. 
Alexandra 11 a pozrieť si ju mô-
žete do 6. apríla.

 -ms-

V  Galérii u  anjela si môžete pozrieť 
výber z tvorby  Miliny Zimkovej  a  Nor-
berta Kelecsényiho. Ide o manželský 
a umelecký pár. Milina prezentuje pes-
trofarebné plátna s figurálnou témati-
kou - Madony, Fašiangy, Svadby a pod-
manivý tajuplný ženský svet. Norbert 
vás zavedie do sveta Morských panien, 
Poseidóna a daľších prazvláštnych tvo-
rov, prostredníctvom svojich bronzo-
vých plastík.

Zaujímavú výstavu si môžete po-
zrieť do 15. marca.

 -rea-

Tvorca tatranských grandhotelov u nás

Výber
z tvorby

Pri príležitosti 150. výročia narodenia architekta Guida Hoepfnera (narodil sa v  Spiš-
skom Podhradí v ten istý deň ako náš najvýznamnejší architekt Dušan Jurkovič), pripravuje 
Múzeum v Kežmarku výstavu venovanú primárne jeho architektonickej činnosti.

Naším daľším úspešným rodákom je Milan Linhart. Narodil sa v roku 
1954 v Kežmarku a už od detstva sa chcel stať akademickým maliarom. 
Na žiadosť rodičov však vyštudoval stavebnú priemyslovku.

Počas vojenskej služby utrpel 
ťažký úraz. Mal vážne poškode-
nú miechu a  zrak. Po dvojroč-
nej rehabilitácii si založil rodinu 

v  Ostrave, kde sa venoval aktivi-
tám pre zdravotne postihnutých. 
V  Českej republike vyštudoval 
dve vysoké školy – v  Olomouci 
filozofickú fakultu odbor dejiny 
umenia a  v  Ostrave český jazyk 
a  literárnu vedu. Pôsobil ako ku-
rátor výstav, prednášal ako kun-
historik a  svoje kresby vystavo-
val v Prahe, Plzni a Pardubiciach. 
Jeho manželkou je výtvarníčka 
a  priviedla ho k  plagátovej tvor-
be. 

Pre zdravotne postihnutých 

vymyslel Milan Linhart špecifický 
kreslený humor a  za svoju prá-
cu získal v  roku 2014 ocenenie 
Krištáľový kamínek. V  minulom 
roku dostal ďalšie ocenenie - 

Cenu hejtmana Moravskosliez-
skeho kraja. Svoje skúsenosti 
z  oblasti výtvarného umenia by 
chcel odovzdať svojmu vnukovi 
Lukáškovi.  -bel-

Poznáte Milana Linharta?

Ukážka z tvorby kežmarského rodáka.

Autoportrét Milana Linharta.

kultúra
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2/2018 mozaika

Projekt sa mal zrealizovať tak, že na we-
bové sídlo projektu sa zverejnia vianočné 
želania obyvateľov sociálnych zariadení 
a darcovia sa môžu prihlásiť a splniť želanie 
ktorémukoľvek z  nich. Hlavnou myšlienkou 
je, aby sprostredkovanie radosti z  darčekov 
počas Vianoc nebolo primárne zamerané len 
na deti, ale aj na starších ľudí v  sociálnych 
zariadeniach na celom Slovensku, ktorí sú 
častokrát opustení a Vianoce nie sú pre nich 
časom radosti.

Úspešnosť projektu sme vnútorne tro-
chu spochybňovali, ale aj napriek tomu sme 
Martine Kasemovej odoslali zoznam krstných 
mien našich seniorov, ich vek a ich vianočné 
želania. Do projektu sme zapojili 26 obyva-
teľov nášho zariadenia. Ich vianočné želania 
boli rôznorodé - napr. vianočný hrnček, zim-
ná obuv, predplatné tlače, kartón cigariet, 
ponožky, vesta, žiletky a  podobne. Boli sme 

milo prekvapení, keď sme dostali spätnú in-
formáciu o tom, že vianočné želania seniorov 
sa veľmi rýchlo plnia. Za pár dní boli všetky 
želania splnené a postupne až do Vianoc nám 
do zariadenia prichádzali poštou vianočné 
darčeky. Niektorí darcovia doniesli balíčky aj 
osobne. Boli to veľmi silné a  dojímavé oka-
mihy, sprevádzané krásnym pocitom šťastia 
z obdarúvania a lásky k blížnemu. 

Celkovo sa v  tomto projekte podarilo 
sprostredkovať splnenie 623 vianočných 
prianí seniorov v  sociálnych zariadeniach 
po celom Slovensku. V  mene našich senio-
rov ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa do 
webového projektu zapojili, čím  splnili sny 
a  rozohriali srdcia úplne neznámym ľuďom. 
Dúfame, že webový projekt www.vianocny-
zazrak.sk bude úspešný aj v ďalších rokoch.

Ďakujeme, že sme sa mohli stať súčasťou 
tohto projektu.

  Gabriela Mašlonková,
 sociálny pracovník ZPS a ZOS 

 Kežmarok 

„Ocenenie je vyjadrením vďaky a  uznania 
osobnostiam, ktoré sa pričinili o  rozvoj cestov-
ného ruchu v  jeho rozličných oblastiach.Taktiež 
upriamuje pozornosť na výnimočné produkty, 
ktoré prispievajú k návštevnosti a  propagácii 
kraja,“ uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Se-
verovýchod Slovenska. Ocenenia boli odovzdané 
25. januára na medzinárodnej výstave cestovného 
ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave v expozícii Pre-
šovského kraja. 

Ocenenie za celoživotný prínos v cestovnom 
ruchu Prešovského kraja bude udelené Pavlovi 
Rajtárovi (81). Počas vyše 50 rokov aktívnej ka-
riéry horského vodcu vystúpil na Gerlach viac 
ako tisíckrát (a  na Mont Blanc 59- krát). Takmer 
30 rokov pracoval aj ako záchranár Horskej služ-
by. Stal sa protagonistom moderného skialpiniz-
mu, uskutočnil rad zimných i  letných výstupov 
vo Vysokých Tatrách i na mnohých miestach sveta. 
V roku 1993 bol ako predstaviteľ Spolku horských 
vodcov Vysokých Tatier jedným zo zakladateľov 
Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry. Výraz-
ne sa pričinil o vznik Národnej asociácie horských 
vodcov Slovenska, ktorá sa ako prvá z postsocia-
listických krajín stala členom Medzinárodnej únie 

asociácií horských vodcov. Je aktívny aj publi-
kačne, okrem spolupráce s  médiami je autorom 
dvoch kníh z  horského prostredia. Ocenenie je 
zároveň poďakovaním za celoživotnú prácu pri 
záchrane návštevníkov veľhôr, poskytovanie pro-
fesionálnych služieb horského vodcu a propagá-
cie Slovenska doma i v zahraničí. 

V kategórii podnikanie v cestovnom ruchu zís-
kal ocenenie Jiří Hruška, ktorý stojí za vybudova-
ním golfového rezortu Black Stork vo Veľkej Lom-
nici. Za vzdelávanie v  oblasti CR udelila porota 

ocenenie Vladimírovi Ternavskému, zakladateľovi 
prvej lyžiarskej školy po revolúcii na Slovensku. 
Za rozvoj CR v samospráve bol ocenený primátor 
Vysokých Tatier Ján Mokoš. 

Odborná porota ocenila aj trojicu produktov 
– Chodník korunami stromov Bachledka, Singlet-
rails v Lechnici a medzinárodný futbalový turnaj 
žiakov Fragaria Cup 2017.

Chodník korunami stromov Bachledka sa od 
jesene 2017 stal magnetom na turistov a  vyvo-
lal obrovský záujem verejnosti. Drevený chodník 
s dĺžkou 1 234 m prevedie návštevníkov koruna-
mi stromov až na vrchol vyhliadkovej veže s vý-
hľadom na Tatry, Pieniny a malebné Zamagurie. 
Obsahuje didaktické a zábavné zastávky, na vrchu 
veže sa nachádza adrenalínová pochôdzna sieť. 

Singletrails v Lechnici sú adrenalínové cyk-
lochodníky, oficiálne otvorené a dokončené 
v roku 2017. Tvoria ich dve trate s dĺžkou deväť 
a päť kilometrov. Turista, ktorý chce absolvovať 
oba okruhy, musí prejsť približne 18 kilometrov. 
Vybudovaním singletrackov v malej obci Lech-
nica, kde žije iba necelých 240 obyvateľov, pri-
budla v Pieninách turistická atrakcia, ktorá zvýšila 
návštevnosť Pienin a počet prenocovaní v obci 
Lechnica stúpol dvojnásobne. Prostredníctvom 
Singletrails v Lechnici sa o regióne píše už aj v Lu-
xembursku, Švédsku a Amerike.

 Barbora Čechová

Poznáme osobnosti a produkty cestovného ruchu

Pavel Rajtar pod vrcholom Gerlachu.
 Zdroj: Mesto Vysoké Tatry

Darcovia a obdarovaná obyvateľka nášho 
zariadenia.

Webový projekt v zariadení pre seniorov

Za prínos v rozličných oblastiach cestovného ruchu v Prešovskom kraji boli udelené 
štyrom osobnostiam. Odborná porota tiež vybrala tri NAJ produkty roku 2017, ktoré 
prispeli k rastu návštevnosti a propagácii kraja.

Koncom novembra prišiel do Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľ-
skej služby Kežmarok e-mail, v ktorom nás Martina Kasemová – zakladateľka we-
bového projektu Vianočný zázrak (www.vianocnyzazrak.sk) žiadala o spoluprácu 
pri rozbehnutí prvého ročníka.
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A  to je príležitosť vo Švajčiarsku 
prostredníctvom odborných praxí 
v  zariadeniach cestovného ruchu 
– hoteloch, penziónoch a reštaurá-
ciách. Praxe sú určené pre mladých 
ľudí vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí 
ovládajú bežnú hovorovú nemčinu 
a majú chuť a odvahu byť 4 mesiace 
mimo domova, pracovať v kolektíve 
ľudí, ktorí hovoria inou rečou a  byť 

ochotní poskytovať služby domá-
cim a zahraničným návštevníkom vo 
Švajčiarsku. Podmienkou je absolvo-
vanie výberového konania vo febru-
ári na letnú sezónu a v septembri na 
zimnú sezónu. 

Čo im za to ponúkne odbor-
ná prax? Dva týždne intenzívneho 
školenia v  oblasti obsluhy, som-
melierstva, ochutnávok vína, syrov 

a  iných dobrôt švajčiarskej kuchyne, 
jednodňová exkurzia do niektorého 
z  kantónov vo Švajčiarsku v  škol-
skom hoteli v  Luzerne. A  to všetko 
v  spoločnosti mladých ľudí z  viace-
rých európskych krajín. Po dvoch 
týždňoch absolventov kurzu zavezie 
švajčiarsky partner do jednotlivých 
zariadení cestovného ruchu v  kan-
tóne Graubünden, kde sa zapoja do 
práce v  obsluhe alebo v  práci v  ku-
chyni. 

Podľa doterajších skúseností ab-
solventov odborných praxí, majú 
majitelia zariadení cestovného ru-
chu vo Švajčiarsku porozumenie pre 
mladých brigádnikov a  snažia sa im 
vychádzať v  ústrety. Odborná prax 
v letnej sezóne trvajúcej od polovice 
júna do začiatku októbra umožňuje 
brigádnikom vo voľnom čase veno-

vať sa horskej turistike, spoznávaniu 
horských stredísk cestovného ruchu 
i jednotlivých miest v kantóne, alebo 
vo Švajčiarsku. V zimnej sezóne trva-
júcej od polovice decembra do za-
čiatku apríla je tu bohatá ponuka vy-
užitia voľného času prostredníctvom 
zjazdového lyžovania a  lyžiarskej 
turistiky v svetoznámych strediskách 
cestovného ruchu, ako sú St. Moritz, 
Klosters, Davos, Lenzerheide a iné. 

Za kvalitnú prácu, samozrejme, 
patrí aj patričná odmena. Tá sa pohy-
buje od 776 CHF za mesiac v čistom 
(v roku 2017), okrem toho sú príplat-
ky za prípadnú prácu nadčas a spre-
pitné. Okrem toho každý absolvent 
odbornej praxe dostane po jej skon-
čení hodnotenie a vysvedčenie, kto-
ré mu pomôže hľadať si prácu doma 
i v zahraničí. Pokiaľ ste sa rozhodli pre 
odbornú prax vo Švajčiarsku, odpo-
rúčame navštíviť stránku združenia – 
www.swiss-slovaktourism.sk, kde sú 
aktuálne informácie o nadchádzajú-
cej odbornej praxi a kontaktné údaje 
na združenie a predbežne sa prihlásiť 
na e-mailovej adrese: peter.patus1@
gmail.com. Stačí uviesť meno, priez-
visko a e-mailovú adresu.

 Peter Patú

Odborné praxe vo Švajčiarsku

Ani takmer 200 rokov po vzniku 
Braillovho písma sa tento geniálny 
nástroj komunikácie nedostáva do 
úzadia, nevytlačili ho ani moderné 
technické a technologické výdobyt-
ky. Propagovať dôležitosť Braillov-
ho písma pri prístupe nevidiacich 
k informáciám a pri ich sociálnej 
inklúzii, zdôrazniť jeho pozíciu ako 
nástroja gramotnosti nevidiacich 
ľudí a podporovanie jeho výučby 
je cieľom viacerých podujatí na 
národnej i medzinárodnej úrovni. 
Jedným z najprestížnejších je Súťaž 
braillovských esejí. Európska únia 
nevidiacich v spolupráci so spoloč-
nosťou Onkyo Corporation a Braille 
Mainichi vyhlásila v uplynulom roku 
už jej 11. ročník. Práce sú každoroč-
ne zaraďované do dvoch kategórií 
(hranicu tvorí vek 25 rokov) podľa 
stanovených tém. V roku 2017 sa do 
nej so svojím textom zapojilo celko-
vo 55 autorov z 19 rôznych krajín a 
Slovensko získalo krásne ocenenie: 

22-ročná Zuzana Fährerová z No-
vých Zámkov, ktorá svojou prácou 
Bodky ako najlepší darček? obsadila 
3. miesto v kategórii junior.

Braillovo písmo bolo predstave-
né svetu v roku 1825. Ide o šesť bo-
dov, zoradených po troch v dvoch 
stĺpcoch. Je to skutočná abeceda, 
rozmerom aj obsahom, písmo, ktoré 
je plne ortografické, má svoju logi-
ku, zákonitosť a postupnosť a vďaka 
týmto vlastnostiam je rovnocenné 
s akoukoľvek inou sústavou písmen. 
Kombináciou bodov (pridávaním 
a vynechávaním jedného až piatich) 
možno zaznačiť písmená abecedy 
(aj s diakritikou), interpunkčné zna-
mienka, matematické či chemické 
symboly aj noty. Veľkosť jednotli-
vých bodov, vzdialenosť medzi nimi, 
ako aj medzi riadkami je pevne daná 
tak, aby sa základná bunka Braillov-
ho písma, tzv. šesťbod, dal obsiah-
nuť bruškom jedného prsta. 

 Dušana Blašková

Braillovo písmo
– kompetencia,
nezávislosť a rovnosť

Svetový deň Braillovho písma si každoročne pripomíname na 
počesť Louisa Brailla (1809 – 1852), autora systému na písanie a číta-
nie používaného miliónmi nevidiacich a slabozrakých ľudí na celom 
svete. Štvrtý január, výročie Braillovho narodenia, prinieslo príleži-
tosť na zvýšenie povedomia nielen o problémoch ľudí so zrakovým 
postihnutím a o možnostiach ich riešenia, ale predovšetkým o dôleži-
tosti vytvárať diela v Braillovom písme a poskytovať rovnaké príleži-
tosti čítať a vzdelávať sa aj pre nevidiacich či slabozrakých.

Každý mladý človek túži po poznávaní, mnohí sa chcú naučiť niečo nové, najmä 
v novom prostredí, najlepšie v kolektíve seberovných priateľov a v neposled-
nom rade zarobiť si prostriedky na svoje ďalšie sebazdokonaľovanie a zábavu.

Mali ste v lete problém vybrať dovolenku
na poslednú chvíľu? Vyberte si už teraz!

FRST MOMENT na sezónu 2018 je v predaji.
Zakúpte si zájazd už teraz využite zľavy a akcie

na deti. Pri objednaní stačí zaplatiť zálohu.
V našej cestovnej agentúre Vám pripravíme ponuky podľa požiada-
viek. Môžete si vybrať z ponúk všetkých slovenských i zahraničných 

cestovných kancelárii bez navýšenia cien. U nás nájdete stovky ponúk 
na poznávacie i pobytové zájazdy, plavby a exotické dovolenky.
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Dlhoročný turnaj sa hral 
ako  druhý ročník memoriálu An-
toni Noszkowkého. Zúčastnili 
sa na ňom mužstvá Stalprodukt   
sa.Bochnia, BKS Bochnia a1. MFK 
Kežmarok a bojovalo sa v kategó-
riách opean a oldboys. Kežmarča-
nia hrali v kategórií open.

Výsledky: 
1. MFK Kežmarok - UBV Bukowno 

4:0, Miroslav Sova 2, Rufus, Kristan.
1. MFK Kežmarok - Stalprodukt sa 
0:0.
1. MFK Kežmarok - BKS Bochnia 
2:3, Sova, Kristan.

V tabuľke naše mužstvo obsadi-
lo 3. Miesto a Branislav Bartko bol 
vyhlásený za najlepšieho brankára 
v kategórii open. 

Turnaja sa zúčastnili Branislav 
Bartko, Robert Rufus, Andrej Dža-

doň, Dominik Gahura, Simon Kris-
tan, Marko Kačmarek, Peter Rams, 
Jaroslav Šúpala, Dominik Vida a Mi-
roslav Sova.Tréner Jaroslav Novák, 
asistent Ján Šterbák, vedúci muž-

stva Slavomír Novák, vedúci výpra-
vy Pavol Fejerčák. Za bezproblé-
movú prepravu patrí poďakovanie 
Františkovi Fedákovi ml.

 Jaroslav Novák

Bronz z poľskej Bochnie

Play-off Podtatranskej bed-
mintonovej ligy je za nami. 
V  konečnom poradí prvého 
ročníka zvíťazil Michal Ro-
maňák z  Huncoviec pred Ma-
riánom Pirhalom z  Kežmarku 
a  Vladimírom Ogurčákom zo 
Spišskej Novej Vsi. 

Výsledky štvrťfinále: Ogur-
čák – Olejár 2:1, Juráška – 

Zgraja 0:2 kontumačne, Pirha-
la – Tomaščák 2:0 a  Romaňák 
– Šolc 2:1.

Výsledky semifinále: Ogur-
čák – Romaňák 0:2 (-8, -21), 
Pirhala – Zgraja 2:1 (-20, 18, 
19).

Výsledky finále: Pirhala – 
Romaňák 1:2 (-16, 18, -14).

 -red-

Konečné poradie

Odchovanci 1. MFK Kežmarok sa 20. januára 
zúčastnili medzinárodného halového tur-
naja v partnerskom meste Bochnia. 

Naši odchovanci na turnaji v Bochnii.

Dvadsiateho januára sa šesť 
našich pretekárov zúčastnilo 11. 

ročníka Memoriálu M. Bozogáňa 
v Košiciach. Na súťaži štartova-

lo 387 pretekárov 
z 36 klubov zo Slo-
venska, Maďarska, 
Ukrajiny, Poľska, 
Česka, Rumunska 
a Chorvátska. Naj-
viac sa darilo Kevi-
novi Novákovi, ktorý 
v kategórii mladší 
žiaci 8 – 9-roční do 
28 kg vybojoval 3. 
miesto. Podľahol 
len neskoršiemu 
víťazom tejto ka-
tegórie, keď v semi-
finále za nerozhod-
ného stavu prehral 
v pomere 3:2 na vlaj-
ky.

 J. Božoň

Tretie miesto pre Kevina Najviac vás na facebookovej 
stránke mesta Kežmarok  zaujalo:

127 reakcie, komentáre a zdieľania

Zdieľali sme príspevok stránky Gymnázia Pavla Országha Hviez-
doslava v Kežmarku, čo vás nesmierne zaujalo a nás tiež.

Otto Krajňák ani v pokročilom veku neprestáva robiť to, čo vie najlepšie 
- lyžovať. Je úradujúcim majstrom sveta v lyžovaní, držiteľom krištáľo-
vého glóbusu a môže sa pochváliť, že je najstarším aktívnym lyžiarom 
na svete. A to má len 93 rokov.

Komentáre od vás (v pôvodnom znení) 
Zaneta Zakopjanka Matalikova: Nas pan profesor
Iva Gar: najlepsi a sranda s nim vzdy bola
Sylvia Rusnáková: Veru sranda s ním bola. Super človek, ešte stále ho 
stretávam a vždy vie kto som a ským som chodila do triedy.
Belo Špišák: s tymto panom som si veeeelmi dobre pokecal v decembri 
v Prahe, na festivale outdoorovych filmov
Jana Brejková Szentiványiová: Obdivuhodný človek...dúfam, že zdravie 
a optimizmus mu bude ešte dlho slúžiť
Stefan Belko:  Veľký borec
Adriana Méreyová: Skvelý človek
Mirka Vroclavjaková Maťašová: Božinku .... aj ja by som chcela. veeeeľa 
zdravíčka prajem a rada spomínam na hodiny s Vami ujo Eči.

Kevin Novák (vpravo) so svojou trofejou.

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ
KEŽMAROK
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Dňa 6. febuára 2018 
uplynú tri roky od úmrtia 
našej drahej mamky, bab-
ky a manželky Margity 
Galowiczovej, rodnej Bižá-
kovej. Kto ste ju poznali, 
venujete jej spolu s  nami 

tichú spomienku.
 S láskou a úctou spomína manžel Ján, 

 deti Ján, Marcel, Slávka a Peter s rodinami. 

S láskou a úctou spomí-
name na nášho drahého 
syna, brata a  uja Jozefa 
Bretza, ktorý nás 18. feb-
ruára 2001 navždy opustil. 
Si v našich srdciach navždy.

 Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
 spomienku. Mama a súrodenci s rodinami.

Dňa 17. 2. 2013 nás na-
vždy opustil náš otec, starý 
otec, krstný otec a  svokor 
Michal Koza. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

 S láskou a úctou 
 spomína syn s rodinou

Dňa 13. 2. 2013 nás 
navždy opustil náš otec 
a starý otec Jozef Dach. 
V našich srdciach budeš žiť 
navždy.

 Spomíname na Teba 
 s láskou a úctou.

 Smútiaca rodina

Ťažko sa nám s  vami 
lúčilo, ťažko bez vás byť, 
láska však smrťou nekončí, 
v  našich srdciach budete 
stále žiť. Dňa 4. januára sme 
si pripomenuli 19. výročie 
smrti našej mamky Anny 

Lachovej. 

Dňa 25. februára uplynie 35 rokov od smrti 

nášho ocka Michala Lacha.
Kto ste ich poznali, ve-

nujte im spolu  s  nami tichú 
spomienku.

 Smútiaca rodina

V  nedeľu časne ráno 
anjeli z  neba zostúpili, aby 
ju do náručia vzali. Ťažko 
je bez nej, smutno je nám 
všetkým, už nič nie je také, 
aké bolo predtým. 

Dňa 29. januára sme si 
pripomenuli 1. výročie úmrtia našej mamky, 
babky, prababky Emy Palutkovej.

 S láskou a úctou spomínajú synovia 
 Pavol a Vladimír, dcéra Gabika s rodinami

Hoci otec skončil svoju púť, ani ten dlhý čas 
nám nedovolí na teba za-
budnúť.

Dňa 18. februára si pri-
pomíname 20. výročie úmr-
tia nášho otca a dedka Edu-
arda Palutku. S láskou 
a úctou  spomínajú synovia

 Pavol a Vladimír, dcéra Gabika s rodinami

V januári uplynulo 20 
rokov od smrti našej mamy 
Anny Orolínovej. Kto ste ju 
poznali, spomínajte s nami. 

 Dcéry Oľga a Ota
 a ostatná rodina.

Dňa 23. decembra uplynulo 30 rokov, kedy 
nás opustil náš manžel, 
otec, starký Jaroslav Ko-
nečný. 

 S láskou a úctou 
 spomínajú manželka, 
 dcéry a syn s rodinou.

Spomienky

Riadková inzercia
•  Garáž na prenájom, sídlisko Juh.

 T. č. 0917 563 662.

Gen.Štefánika 27
Kežmarok

www.superstrava.sk
info@superstrava.sk
Po - Pi : 9:00 - 17:00

Po predložení tohto KUPÓNU

na CELÝ nákup

zľava 10%

Ďakujem MUDr. Danielovi Bértovi a  ses-
tričke p. Hanke Bolešovej z ortopedickej am-
bulancie v Kežmarku v  Nemocnici na Ul. Dr. 
Alexandra, za ich veľmi ľudský, profesionálny 
prístup k pacientom, ktorý sa v dnešnej dobe 
veľmi cení a nie tak často vidí. Pri riešení mo-
jich zdravotných problémov boli trpezivý, lás-
kaví, ústretoví . 

 MUDr. Bérta s  úsmevom odpovedal na 
všetky moje zvedavé otázky, žiadna známka 
nervozity, aj keď mal plnú čakáreň, bolo na 
ňom vidno, že mu záleží v prvom rade na člo-
veku, aby pomohol a poradil ako najlepšie vie.

 Zároveň chcem poďakovať vedeniu Ne-
mocnice Poprad a  všetkým, ktorí sa pričinili 
o  zriadenie tejto ambulancie, pretože týmto 
rozhodnutím určite pomohli aj ďalším pa-
cientom. 

 Prajem im aj kolegom, ktorí pracujú v tejto 
ambulancii veľa zdravia, osobných aj pracov-
ných úspechov. S úctou 

 Ružena Tomaľová

Poďakovanie

inzercia, spomienky
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Súťažilo sa v kategóriách muži 
registrovaní, muži neregistrovaní 
a muži - štvorhra. Celkovo sa tur-
naja zúčastnilo 61 hráčov z Kež-
marku, Spišskej Belej, Slovenskej 
Vsi, Levoče, Popradu, Spišskej Sta-
rej Vsi, Lesnice,   Krompách, Jaku-
ban, Podlavíc, Spišského Štvrtku, 
Letanoviec, Východnej, Tušickej 
Novej Vsi, Plešivca, Klčova a Prahy. 

Turnaj otvoril čestný riadi-
teľ turnaja Imrich Gašpar spolu 
s hlavným rozhodcom s Jarosla-
vom Novotným. O pol siedmej ve-
čer bol turnaj otvorený a skončil 
tesne pred štvrtou hodinou ráno. 
V kategórii registrovaných zvíťazil 
a zároveň sa stal majiteľom hlav-
nej ceny Martin Milan, ktorý vo   
finále tesne 3:2 porazil spoluhráča 
z klubu TJ Javorinka Levoča Dávi-
da Gašparoviča. Tretie miesto ob-

sadil Peter Stano (AC Sparta Pra-
ha), ktorý taktiež v súboji o tretie 
miesto tesne 3:2 porazil Šimona 
Kostku (STKM Podlavice). 

Najlepšie z Kežmarčanov si 
počínali Denis Vojtičko a Marián 
Kalafut (obaja Severka Kežma-
rok), ktorí skončili pred bránami 

štvrťfinále. U mužov neregistro-
vaných triumfoval Kežmarčan 
Vladimír Lukáč, vo finále porazil 
hráča zo susednej Spišskej Be-
lej Miloša Troppa 3:1. Na treťom 
mieste skončil Marcel Lorinc 
z Klčova. V kategórií štvorhier tri-
umfovala dvojica Dávid Gašparo-
vič – Martin Milan (TJ Javorinka 
Levoča). Vo finále zdolali 3:1 dvo-
jicu Marek Jozef - Damián Strišov-
ský (TJ STO Slovenská Ves). Tretia 
priečka patrí dvojici Rastislav Tro-
pp - Šimon Kostka (MŠK SLAVOJ 
Spišská Belá - STKM Podlavice). 

Turnaj bol kvalitne obsadený, 
dobre organizovaný a vládla na 
ňom priateľská atmosféra. Poďa-
kovanie patrí Erikovi Saloňovi za 
poskytnutie bufetu, Tomášovi Iš-
tocymu za skvelú prácu rozhodcu 
a všetkým, ktorí sa podieľali na or-
ganizácii podujatia. Špeciálne po-
ďakovanie patrí sponzorom, ktorí 
venovali ceny pre víťazov. 

 
 -rea-

Sto strelcov regiónu III. Prešov-
ského a Košického kraja bojovalo 
o prvé body do Slovenského po-
hára v halovej lukostreľbe. Tridsať-
tri Kežmarčanov sa postaralo o to, 
že 22 pódiových umiestnení os-
talo doma. Pretekov sa zúčastnil 
aj kežmarský odchovanec Juraj 
Zubal, súťažiaci za Švajčiarsku lu-
kostreleckú asociáciu a paralym-
pijsky víťaz a viacnásobný majster 
sveta, Dávid Drahonický z Českej 
federácie Spastic Handicap. 

Súčasťou podujatia bolo už 
tradičné vyhlásenie najlepších 
lukostrelcov roka klubu MŠK 
Kežmarok, ktoré bolo okorenené 
aj vyhlásením Lukostrelca dvad-
saťpäťročia a výstavou fotografií 
od vzniku kežmarskej lukostreľby. 
Desiatka najlepších lukostrelcov 

za rok 2017 dostala pohár z rúk 
primátora Jána Ferenčáka a pre-
zidenta klubu MŠK Kežmarok Ľu-
boslava Kovalského. 

K  desiatke najúspešnejších 
patria: Marián Marečák, Peter 
Kinik, Diana Pashchenková, Mar-
tin Kobza, Teodor Patrik Slovík, 

Samuel Badovský, Denis Galovič, 
Matúš Starigazda, Martin Dorič 
a Sebastián Šilon. Ocenení boli 
aj ďalší lukostrelci za kvalitný 
športový výkon v roku 2017, a to 
Maximilián Gontkovič, Benjamín 
Badovský, Ráchel Sabová, Rado-
van Polák, Simona Dinhová, Mi-
chal Barčák, Alena Mačáková, Lu-
boš Polák a Michaela Nováková. 

Pohár Lukostrelca dvadsať-
päťročia za svoj obrovský prínos 
k rozvoju športu v meste a dlho-
horočnú obetavú prácu v luko-
streleckom klube z rúk Primátora 
mesta Jána Ferenčáka prevzal 
zakladateľ kežmarskej lukostreľby 
Vladimír Majerčák. 

Lukostrelci touto cestou ďaku-
jú všetkým, ktorí pomáhali kež-
marskej lukostreľbe na jej úspeš-
nej 25-ročnej ceste: primátorom 
Jánovi Skupinovi, Františkovi 
Groholovi, Igorovi Šajtlavovi, Já-
novi Ferenčákovi, všetkým funk-
cionárom zastrešujúcich organi-
zácie od TJ, VTJ až po terajšiu MŠK 
Kežmarok a samozrejme spon-
zorom, priaznivcom, fanúšikom 
a rodinám.

 -vmk-

Poznáme mená tých najlepších

Na prelome rokov 2017 a 2018 sa v mestskej športovej hale v Kežmarku 
konali posledné lukostrelecké preteky 2017, ktoré sa niesli v znamení 
25. výročia založenia lukostreľby v meste.

Pohár Lukostrelca dvadsaťpäťročia si odniesol Vladimír Majerčák.

Najlepší si z turnaja odniesli okrem pohárov aj vecné ceny.

Na konci decembra sa v telocvičniach ZŠ s MŠ Nižná brána konal tra-
dičný Nočný stolnotenisový  turnaj Severky Kežmarok.

Tradičný nočný turnaj v stolnom tenise
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Zasneženou Arktídou putujú dvaja 
polárni cestovatelia. Zrazu v dia ke 
zbadajú rozzúreného adového 
medve a ako beží za nimi. Ke  to 
vidia, jeden z cestovate ov rýchlo           
zo seba zhodí batoh, vytiahne tenisky    
a za ne si ich rýchle obúva . Druhý        
na neho pozerá a pýta sa:
- Na o sú ti teraz tenisky? Ve  aj tak      
v nich nebudeš uteka  rýchlejšie             
ako on.
- To máš pravdu, ale mne sta í, ke ...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

Baran (21. 3. – 20. 4.) – Vrátila sa 
vám dobrá nálada. Venujte sa do-
končeniu toho, čo ste nestihli urobiť 
začiatkom roka. Týka sa to hlavne do-

mácnosti, nákupov a krátkych ciest. Ne-
zabúdajte aj na duchovný rozmer svojej 

osobnosti. Február praje zábave.
Býk (21. 4. – 21. 5.) – Práca niekedy lieči, to vy dobre 

poznáte. Venujte sa po troche domácnosti, práci i sebe. 
Možno by ste mohli v samote chvíľu sedieť a plánovať 
zmenu vo vašom interiéri, ak ste už dávno nič v tejto ob-
lasti nepodnikli. 

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) – Črtá sa pre vás pekný me-
siac. Môžete si vyžehliť to, čo ste si počas minulých dní 
pokazili u vašich doma, či v práci. Ak bude vo vašom 
okolí predsa len trochu nervozity, neobávajte sa toho. 
Tak to má byť, aspoň nie je nuda. 

Rak (22. 6. – 22. 7.) – Venujte sa teraz okrem iného 
aj duchovnej stránke žitia. Čítajte dramatickú, ale i zá-
bavnú literatúru. Takú, ktorá je najbližšia vášmu vníma-
niu sveta. Nezabudnite potom zostúpiť na pevnú zem 
a venovať sa i praktickým veciam. 

Lev (23. 7. – 22. 8.) – Nech vás dobrá nálada neo-
púšťa počas celého mesiaca. Venujte sa hlavne sebe. Na 
tom nie je nič zlé. Pozorujte pritom svoj prejav voči iným. 
Ak vysloví niekto iný názor ako vy, nemusíte hneď začať 
vysvetľovať ako to naozaj je, teda podľa vás. Mudrova-
nie, to je vaša tienistá stránka.

Panna (23. 8. – 22. 9.) – Buďte pokojní a povzneste 
sa nad malichernosti a rutinu. Všeobecne by mala skoro 
celý február vládnuť pohoda, ktorú si zachovajte aj na-
priek drobným nepríjemnostiam. Tí, ktorí radi píšu, mož-
no budú tvoriť a pošlú pekný mail niekomu blízkemu.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) – Pozorujte svoje vnútorné 
pocity, motivácie svojich činov, prejavov a reakcií. Prišli 
sme sa na túto krásnu Zem učiť. Niekedy aj na svojich 
chybách, ktoré robíme všetci. Nezabudnite na svoje 
zdravie a zároveň aj zaslúžený oddych. 

Škorpión ( 24. 10. – 22. 11.) – Ak budete mať dobrý 
nápad, predneste ho opatrne ostatným. Tak, aby to ne-
vyznelo, že sa robíte najmúdrejšími. Ovzdušie v robote 
sa tak vyjasní, a to vy potrebujete. A potom sa nezabud-
nite odmeniť – napríklad relaxom v saune.

Strelec (23.11. – 21. 12.) – Zo života i práce treba 
mať radosť. Vtedy máte v sebe najväčší a najsilnejší hna-
cí motor. Nevŕtajte sa preto v malichernostiach, ako tí, 
ktorí nemajú iné starosti. Vašou milšou starosťou môže 
byť teraz vyššie vzdelávanie.

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.) – Nepodliehajte svoj-
mu egu, berte veci realisticky, tak ako sa na Kozorožcov 
patrí. Ak budete brať ohľad na druhých, iste sa vám to 
vráti a možno práve z takých zdrojov, z akých to nečaká-
te. Zákonitosti prírody i vôbec vesmíru fungujú. 

Vodnár (21. 1. – 20. 2.) – Skúste pochopiť, čo vám 
jednotlivé chvíle dávajú - aké poznanie. Ak sa dokáže-
te povzniesť nad malichernosti, nezabúdajte, že vám 
opozícia môže priniesť aj doplnenie toho, čo vám chýba. 
Môžete dokonca stretnúť niekoho, kto vám bude neskôr 
blízky.

Ryby (21. 2. – 20. 3.) - Končí sa obdobie zložitejších 
problémov. Vďaka vytrvalosti príde úspech. Teraz máte 
väčšiu šancu urovnať partnerské rozpory. V tomto obdo-
bí budete musieť v láske zapojiť viac intuície a vcítenia 
sa. Príde však príjemná odmena.

- Mamička, otecko práve pri-
šiel domov! Čo mu ukážeme 

najprv? Tvoje nové šaty, alebo moju žiac-
ku knižku?

Riaditeľ podniku chváli svoju sekretárku: 
- Slečna vy na tom stroji píšete, ako blesk. 
- Vážne pán riaditeľ? To hádam nehovorí-
te vážne. 
- Celkom vážne. Aj blesk udrie iba občas.

Sú dve blondínky v Španielsku a obzerajú 
si čo tam všetko je. Nájdu jeden obchod 
s kožuchmi. Tak tam vojdú a všetko si 
skúšajú. Jedna blondínka kritizuje druhú 
a druhá prvú. Predavačka na nich nechá-

pavo pozerá. Blondínky sa čudujú, veď čo 
robíme zle? Vtom k nim pristúpi preda-
vačka a trochu slabou angličtinou hovorí:
- Prepáčte, ale my sme čistiareň!

Mamička príde unavená z práce domov 
a vidí Jožka plakať. Spýta sa ho:
- Jožko prečo plačeš? 
  - Ocko prášil nohavice a zabudol, že ich 
mám na sebe!

Mladomanželia vychádzajú z kostola, 
okolo idú dvaja puberťáci. Jeden povie:
- Vystrašíme ich?
- Dobre, - súhlasí druhý.
- Ahoj, oci! - zvolali obaja naraz.

Zasmejme sa

Krížovky s úsmevom

relax
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Dokončenie zo str. 6

	 Počet ľudí s aktivovanými e-schránkami vzrástol v decem-
bri 2017 oproti začiatku toho istého roka takmer trojnásobne. Portá-
lom slovensko.sk prešlo v minulom roku viac ako 30 miliónov správ, 
čo je dvojnásobok v porovnaní s rokom 2016. Toto zvýšenie sa týka 
nielen podnikateľov, ktorí majú od 1. júla povinnosť komunikovať so 
štátom elektronicky, ale aj fyzických osôb, ktoré si e-schránku aktivo-
vali dobrovoľne. Naznačujú to štatistiky Národnej agentúry pre sieťo-
vé a elektronické služby

	 Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) varuje pred detskou 
výživou – Babylove ovocný príkrm jahoda, malina, jablko od 4. me-
siaca, 190 g. Škodlivá dojčenská výživa pochádza z Talianska a pre-
dávajú ju aj na Slovensku. Úrad nariadil kontroly, výrobok sa sťahuje 
z trhu.

	 Európsky parlament spustil nové Multimediálne centrum, 
komplexnú platformu pre audiovizuálny materiál. Toto centrum 
nahradilo audiovizuálnu stránku EP. Nová platforma  multimedia.
europarl.europa.eu ponúka videá, zvukové klipy a takisto obrazový 
materiál. Taktiež na nej nájdete hotové videá. Vyhľadávač, tematické 
súbory a rozvrh parlamentného vysielania vám pomôžu nájsť materi-
ály, ktoré potrebujete.

	 Na pozvanie predsedu Prešovského samosprávneho kraja 
Milana Majerského sa 11. januára stretli v Prešove predsedovia vyš-
ších územných celkov s viceprezidentom Európskej investičnej banky 
Vazilom Hudákom. Témou rozhovorov bo la spolupráca krajov, ich 
priority, ale i pôsobenie EIB v regiónoch a možné formy financovania. 

	 Zariadenie lesnej pedagogiky Krásne sady Mlynica pozýva 
deti od 6 do 9 rokov na tvorivú dielňu kreatívneho tanca. Bude sa ko-
nať 10. a 11. februára. Bližšie informácie získate na t. č. 0911 089 062 
alebo na zlp@krasnesady.sk. 

	 Už po šiestykrát hostil Hrebienok od 12. do 14. januára ne-
oficiálne majstrovstvá vo vyrezávaní ľadových sôch Tatry Ice Master 
2018. Na podujatí sa tento rok zúčastnilo desať tímov zo Slovenska, 
Ruska, Poľska, Česka ale aj z  USA, Walesu, Malajzie, Holandska, Lo-
tyšska a Portugalska. Dvadsiati umelci z  desiatich tímov zhmotnili 
50 ton ľadu v jednej voľnej a dvoch súťažných témach. Aj tento rok 
vznikli nádherné ľadové unikáty, ktoré si návštevníci Tatier budú 
môcť prísť pozrieť aj v nasledujúcich týždňoch. Všetky sochy sú abso-
lútne unikáty. Niektoré z nich sú chránené klimatizovanou kupolou 
a tie budú vítať návštevníkov až do apríla.

	 Tatranská galéria v Poprade zaznamenala vlani najvyššiu 
návštevnosť za posledných dvadsať rokov. Jej priestory navštívilo 
takmer 21-tisíc návštevníkov, o tritisíc viac ako v roku 2016. 

V skratke

Nové pravidlá sú reakciou na 
rastúci dopyt používateľov internetu 
v EÚ po online obsahu rozhlasových 
a televíznych staníc. Text nariadenia 
z dielne výboru JURI by mal zjednodu-
šiť proces zúčtovania autorských práv 
a uľahčiť tak vysielateľom sprístupne-
nie ich spravodajských a publicistic-
kých programov prostredníctvom in-
ternetu v ďalších členských štátoch EÚ.

Vysielatelia musia v súčasnosti 
zrealizovať celý proces zúčtovania au-
torských práv vo veľmi krátkom čase 
a pre každú krajinu, v ktorej sprístup-
ňujú svoje online spravodajské a pub-
licistické programy. Nové pravidlá by 
im umožnili zúčtovať autorské práva 
len raz - vo svojom domovskom člen-
skom štáte. Proces zúčtovania by sa 
zjednodušil aj pre operátorov, ktorí 
ponúkajú predplatené vysielacie ba-
líky. 

Poslanci však zároveň zdôraznili 
dôležitosť umožnenia geografického 
blokovania v prípade, ak sa na tom 

zmluvne dohodnú držitelia autor-
ských práv s vysielateľom. 

Reakcie slovenských
poslancov
„Rozsah online služieb sa neustá-

le rozširuje, no mnohé programy sú 
často nedostupné, ak sa nachádzame 
v inom členskom štáte. Ľudia sa ne-
mohli dostať k informáciám či predpla-
tenému obsahu, čo nebolo správne. 
Dostupnosť služieb a mediálneho ob-
sahu by však mala zachovávať autor-
ské práva tvorcov," uviedol poslanec 
Branislav Škripek.

„Blokovanie prístupu k televízne-
mu alebo online vysielaniu z územia 
iných členských štátov je v dnešnej 
dobe a v podmienkach spoločného 
trhu neobhájiteľné. Hľadáme také le-
gislatívne riešenia, ktoré umožnia voľ-
ný tok dát pri súčasnej ochrane práv 
autorov a šíriteľov obsahu," povedal 
poslanec Ivan Štefanec.

 Soňa Mellak

Nové pravidlá

Európsky parlament dal zelenú začatiu rozhovorov 
s Radou o konečnej podobe normy, ktorá divákom 
a poslucháčom v EÚ zabezpečí širší online prístup 
k programom televíznych a rozhlasových staníc.

Dopredaj fliaš alkoholu so starý-
mi kontrolnými známkami sa kon-
com roku 2017 definitívne skončil. 
Od januá ra 2018 je možné predávať 
už len také fľaše alkoholu, ktoré budú 
označené novou kontrolnou známkou. 
Predaj takto označených fliaš alko-
holu nie je časovo ohraničený. Nové 
kontrolné známky, ktoré tlačí štátna 
tlačiareň Mincovňa Kremnica, štátny 
podnik, sa nachádzajú na väčšine fliaš 
s alkoholom. Od spustenia nových pra-

vidiel pred viac ako troma rokmi si ich 
firmy, ktoré alkohol vyrábajú, distribu-
ujú či dovážajú, objednali viac ako 350 
miliónov kusov. Overiť si novú kontrol-
nú známku môže spotrebiteľ prostred-
níctvom mobilnej aplikácie Superkol-
ky, ktorú je možné zadarmo stiahnuť 
do smartfónov. Viac informácií nájdete 
na www.financnasprava.sk.

  Katarína Bebčáková,
  starší referent špecialista, 

 hovorca colného úradu

Staré „kolky“
definitívne končia





AUTOGRAMIÁDA
SPOJENÁ S UVEDENÍM 
KNIHY A BROŽÚRY

HISTÓRIA KEŽMARKU
OD POLOVICE 18. STOROČIA
PO SÚČASNOSŤ (KNIHA - MONOGRAFIA)
HISTÓRIA A KULTÚRA KEŽMARKU
(BROŽÚRA - SPRIEVODCA)

DÁTUM: 
5. FEBRUÁRA 2018 o 15.00 h

MIESTO KONANIA:
Mestské kultúrne stredisko
v Kežmarku, Starý trh 47,
Kežmarok

HISTÓRIA A KULTÚRA KEŽMARKUHISTÓRIA A KULTÚRA KEŽMARKUHISTÓRIA A KULTÚRA KEŽMARKUHISTÓRIA A KULTÚRA KEŽMARKUHISTÓRIA A KULTÚRA KEŽMARKU
(BROŽÚRA - SPRIEVODCA)(BROŽÚRA - SPRIEVODCA)(BROŽÚRA - SPRIEVODCA)(BROŽÚRA - SPRIEVODCA)

DÁTUM: DÁTUM: DÁTUM: 
5. 5. 5. 

Podujatie sa uskutočňuje v rámci realizácie projektu 
partnerských miest Kežmarok a Nowy Targ s názvom 
Materiálne a kultúrno-spoločenské dedičstvo 
Nového Targu a Kežmarku.
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Projekt bol podporený z Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020.


