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Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

6/2018 inzercia

                  12.6.2018 (utorok) o 19:00 hod. 
v Mestskom kultúrnom stredisku, Starý trh 46, Kežmarok

Predpredaj vstupeniek:
v MsKS Kežmarok, Starý trh 47, Kežmarok alebo v Informačnej agentúre Kežmarok, Hlavné námestie 64
www.mskskezmarok.sk                                                                                                   Vstupné: 15 EUR

Účinkujúci:
• Dychovka, Štós
• Žiaci ZŠ Za kasárňou a Hlboká cesta, Bratislava
• Tanečná skupina SCHADIRATTAM, Medzev
• Skupina LUSTIGE JUGEND, Chmeľnica
• TEAM ALPIN TRIO
• NEUTRATALER, Kľačno
• Žiaci ZŠ Hradné námestie, Kežmarok a miestna skupina, Kežmarok
• Ján BERKY-MRENICA ml. 
• Spevácka skupina HÜTTNER BRIMSENSAEA, Smolnícka Huta
• Ján KÖNIG, Dolný Spiš
• Spevácka skupina GOLDSEIFEN, Medzev
• Spevácka skupina PROBNER ECHO, Nitrianske Pravno
• HUMMELTANZGRUPPE, Vyšný Medzev
• Spevácka skupina HUMMELCHOR, Vyšný Medzev
• Spevácka skupina FREUNDSCHAFT, Smolník
• Spevácka skupina NACHTIGALL, Košice

Piatok: 22. 6. 2018
12.00 Vyhodnotenie súťaže v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku 
 /Základná škola, Hradné námestie/
13.00 Prijatie u primátora mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka  
 Ocenenie 2 kežmarských študentov Nadáciou Dr. Antala Genersicha 
 z Budapešti „Genersichovou cenou“ /Mestská radnica/
14.00 Odhalenie pamätnej tabule hud. skladateľovi Ernestovi Genersichovi /Budova lýcea/
15.00 Otvorenie výstavy „V dvoch svetoch – nemecké menšiny“ 
 /Múzeum Kežmarok, MUDr. Alexandra 11/
16.00 Sprievodné podujatie - koncert /Mestské pódium pri Radnici/ 
Sobota: 23. 6. 2018
10.00 Ekumenická bohoslužba /Drevený artikulárny kostol, hrá POSAUNENCHOR/
11.00 Sprievod mestom
11.30 Hlavný program - Vystúpenia domácich skupín a hostí 
  - Prezentácia ručných prác /Hrad Kežmarok/

Lichardova 20, 040 01 Košice, tel./fax: 00421/55/622 41 45, e-mail: kdv@kdv.sk, www.kdv.sk
  arpatskonemecký spolok na SlovenskuK

XXIII.
Sviatok kultúry a vzájomnosti 

Kežmarok 22. - 23. jún 2018

Sponzor:

Program:

Podujatie sa koná pod záštitou veľvyslanca 
Spolkovej republiky Nemecko Dr. Joachima Bleickera
a s fi nančnou podporou Ministerstva vnútra 
Spolkovej republiky Nemecko a Fondu 
na podporu kultúry národnostných menšín.

Grundschule Pressburg

Team Alpin Trio 

Ján Berky-Mrenica ml.  

Lustige Jugend Hopgarten

Moderácia:
Mgr. Tatiana Schürmann

Spoluorganizátori:

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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Milí kolegovia, kolegyne,  
milí žiaci i rodičia,

prišiel deň, prišla 
chvíľa, prišiel moment. 
Moment, keď začiatok sa 
stal koncom a  koniec za-
čiatkom. My školáci, všetci 
bez rozdielu miesta, kto-
ré v  školách zastávame, 
máme roky odrátane dva 
razy. Na rok, čo meria čas, 
plynúci v  dvanástich me-

siacoch kalendára, píšuceho históriu a  ten, ktorý 
je špeciálne rozkrojený na desať a  dva mesiace. 
Čas zbierania vedomostí a čas úľavy od školských 
povinností. V  školách mávame aj dva Silvestre, 
lebo ten pocit ukončenia jedného školského roka 
aj s  ohňostrojom v  duši, s  radosťou, že zajtra sa 
začína nový deň, je rovnako príjemný ako ten, 
ktorým končíme kalendárny rok. Nastáva leto, 
prázdniny. Taký túžobný pokoj. Pokoj pre školu, 
pokoj pre žiakov, učiteľov aj rodičov.

Tak, ako v  rodinách, aj v  tých školských, ne-
šlo žiakom všetko ľahko. Museli sa popasovať so 
zodpovednosťou, úprimnosťou, pochopením. Nie 
vždy a všetkým sa všetko zdalo spravodlivé, zmys-
luplné a významné. Nie vždy a všetci boli spokoj-
ní. Ale som si istá, že mnohí postúpili a mnohí už 
vedia, že každý má šancu urobiť všetko, čo dokáže 
a ak vydá maximálny osobný výkon, stáva sa šťast-
ným, stratí sa obviňovanie a sebaobviňovanie, se-
baľútosť a neláska k učiteľovi, k rodičovi, narastá 
sebaúcta. Je krásne vidieť jednotky na vysvedče-
ní, ale rovnako krásne je vidieť známku, čo zname-
ná posun, osobný rast. Tým, čo toto dosiahli, bez 
rozdielu známok na papieri, gratulujem. Možno 
sú ešte takí, ktorí majú skryté možnosti vlastného 
rozvoja. Vždy je šanca na zmenu. Je potrebné iba 
hľadať ju vo vlastnom vnútri. 

Za všetkým tým dianím je kus práce. Tej žiac-
kej, ale najmä učiteľskej. Preto je potrebné vyjad-
riť vďaku učiteľom za trpezlivosť, zodpovedne 
vykonanú prácu vo svojej pozícii a za také ľudské 
vlastnosti, ako je pochopenie a empatia, dôsled-
nosť, úprimnosť, a čestnosť. Za to, že sa celý rok 
snažili vytvárať tú najlepšiu možnú atmosféru. 
Že sú vzorom tímovej práce, ktorej je tak málo v ži-
vote ľudí. Veď koľko krásnych podujatí a aktivít do-
kázali spolu pripraviť aj mimo školských rutinných 
povinností. Príležitosti mi dovolili vstrebávať tú 
nekonečnú energiu a tvorivosť, ktorá mimoriadne 
sršala z  umeleckých a  im podobných vystúpení, 
i športových a kultúrnych aktivít.

Osobne si cením vaše učiteľské majstrovstvo, 
milí kolegovia. Je to ťažké povolanie, o čom niet 
pochýb. A  iba ten, kto si to naozaj vyskúša, vie 
o čom hovorím. Ďakujem Vám aj za úspechy žia-
kov, lebo ste nositeľmi nástrojov ako vedomostí, 
nie iba prinášať, ale naučiť žiakov hľadať ich sa-
mých v  sebe. Úprimne verím, že na dovolenku 
odchádzate unavení s  potrebou skutočného od-
dychu, ktorý vám zo srdca prajem.

Život školy tvoria aj iní, ako sú učitelia a štu-
denti. Veľmi si vážim prácu kuchárok, upratova-
čiek a údržbárov a som vďačná aj vám, milí rodi-
čia. Spolu so svojimi deťmi ste zdieľali ich školský 
kolobeh. Zvlášť si cením tých, ktorí sa intenzívne 
zaujímali o svoje deti a ich život v škole, rozprávali 
sa otvorene s učiteľmi, dávali najavo, že škola ich 
detí im nie je ľahostajná. 

Želám si pre vás všetkých krásne leto, modré 
nebo nad hlavou, slnko za pätami, krídla vtákov 
a radosť v duši. 

 Silvia Oleníková

Na úvod zasadnutia primátor Ján Ferenčák 
požiadal vedúcu právneho oddelenia Adelu 
Bednárovú, aby prítomných oboznámila so 
zmenou zákona o  obecnom zriadení, ktoré-
ho novela sa dotkla aj postupu pri schvaľova-
ní programu mestského zastupiteľstva. Danú 
zmenu zobrali poslanci na vedomie. Po schvá-
lení programu rokovania sa prešlo k  jednot-
livým bodom. Jedným z  dlhšie prerokováva-
ných bodov programu bola petícia občanov 
k záhradkárskej lokalite Pradiareň, ktorí si chcú 
k záhradkám zaviesť elektrinu. K problematike 
sa prišli vyjadriť občania, autori spomínanej pe-
tície, pod vedením pani Juhászovej. Stanovis-
ko dala aj vedúca oddelenia územného plánu, 
životného prostredia a  stavebného poriadku 
Eva Kelbelová. „Stavebný úrad je viazaný sta-
vebnou dokumentáciou a nie je tam možné 
povoliť stavby iného charakteru, ako sú ur-
čené v územnom pláne,“ uviedla a  dodala, že 
stavebný úrad môže povoliť len stavby, ktoré 
korešpondujú s funkčným využitím občianskej 
vybavenosti a nemôže povoliť pripojenie zá-
hradných chatiek k elektrike. Situácia je značne 
komplikovaná a  momentálne bez jasného vý-
chodiska. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo 
petíciu občanov za zachovanie záhradkárskej 
osady v  Pradiarni a  vyhovelo jej, čo však, ne-
znamená automatické schválenie zmeny územ-
ného plánu. V  ďalšom bode programu bolo 
rozhodnuté o  udelení Ceny mesta Kežmarok 
určeným jednotlivcom a  kolektívom. Poslanci 
mestského zastupiteľstva vzali na vedomie aj 
Správu o činnosti Mestskej polície Kežmarok za 
rok 2017, ktorú predložil a na otázky odpovedal 
náčelník MsP Jozef Marhefka. Schválili dodatok 
k  zásadám hospodárenia s  majetkom mesta 
Kežmarok ohľadom prenájmu zimného štadió-
na a  letného kúpaliska pre verejnosť. Odklepli 
zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2018 
a  mestské zastupiteľstvo schválilo rozdelenie 

dotácii pre kultúrne kluby a pridelenie dotácie 
pre MŠK Kežmarok, v  oboch prípadoch z  roz-
počtu mesta. Ďalším veľmi dôležitým bodom 
bola prezentácia nového strategického partne-
ra Nemocnice Dr. Alexandra, n. o., – spoločnosti 
Agel SK. Podrobnejšie informácie k tejto téme si 
môžete prečítať v samostatnom článku na stra-
ne 13. Základnej škole Grundschule bolo ďalej 
schválené poskytnutie finančných prostried-
kov na rozvoj výchovy a  vzdelávania žiakov 
v  oblasti telesnej a  športovej výchovy formou 
rekonštrukcie telocvične na rozvojový projekt 
z rozpočtu kapitoly Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Poslanci schválili spôsob 
prevodu časti pozemku a podmienok obchod-
nej verejnej súťaže na predaj pozemku na vý-
stavbu polyfunkčného domu na sídlisku Juh. 
Prešla zmena podmienok poskytnutého prekle-
ňovacieho úveru pre prefinancovanie projektu 
Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Ta-
tier – II. etapa. Počas interpelácií okrem poslan-
cov vystúpili aj viacerí občania s bydliskom na 
Michalskej ulici, ktorá je súčasťou hlavného 
ťahu. Manželia Cehuľoví, pán Veselovský a pani 
Džubasová žiadali prítomné mestské zastupi-
teľstvo o riešenie hlučnosti a prašnosti, a vyso-
kej frekvencie áut na tejto ulici. Momentálna 
situácia je podľa ich slov neúnosná. Primátor 
uviedol, že riešenie je však komplikované kvô-
li rôznym vlastníkom a  správcom jednotlivých 
problémových častí, ako je napr. cesta, chodník, 
zábradlie pri rieke Poprad, ktorí musia s potreb-
nými zásahmi súhlasiť. Primátor a  poslanci si 
tieto podnety občanov vypočuli a zobrali ich na 
vedomie, ich riešenie sa bude hľadať. 

V  závere primátor ohlásil, že sa v  blízkom 
čase sa uskutoční mimoriadne stretnutie k rie-
šeniu sporu na sídlisku Juh. Najbližšie riadne 
zasadnutie mestského zastupiteľstva je naplá-
nované na 21. júna.

 Mária Trajčíková

Z mestského zastupiteľstva

V máji sa mestské zastupiteľstvo stretlo už po štvrtý krát. Rokova-
lo až do večerných hodín. Po prvý krát rokovanie priamo na mies-
te sledovali aj členovia mládežníckeho parlamentu, ktorý vznikol 
16. apríla za mentorovania riaditeľky CVČ Ingrid Lindemanovej.

Tento rok sa opäť otvoria brány letného kúpaliska v  Kežmarku. Kúpalisko bude otvorené 
od 15. júna do konca augusta. Cenník služieb ostáva oproti minulému roku nezmenený. K dispo-
zícii budú opäť dva bazény s vodou obohatenou morskou soľou.

Novinkou je možnosť prenájmu letného kúpaliska: V prípade jednej plaveckej dráhy v bazéne 
pre dospelých, vrátane príslušenstva, to bude za 25 eur/hod. Celý bazén pre dospelých vrátane 
príslušenstva, a to mimo otváracích hodín pre verejnosť, sa bude dať prenajať za 90 eur/hod.

Otvárame letné kúpalisko
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	Slovenská pošta vydala novú poštovú známku, ten-
toraz v emisnom rade Krásy našej vlasti. Známka je venova-
ná unikátnemu archeologickému objavu – kniežacej hrobke 
v Poprade – Matejovciach.

	Mesto Kežmarok ďakuje organizátorom hlavného 
programu Otvorenia letnej turistickej sezóny, ktoré sa kona-
lo začiatkom mája – Múzeu v Kežmarku, a ďalším spoluorga-
nizátorom, ktorými boli: Hotelová akadémia Ota Brucknera 
Kežmarok, ECAV cirkevný zbor Kežmarok, Rímsko-katolícka 
cirkev farnosť Kežmarok, Golfový areál Royal Valley – Tatry, 
Kežmarská informačná agentúra, Stredná odborná škola 
Kušnierska brána. Ďalej by sme sa chceli poďakovať spon-
zorom občerstvenia pre účinkujúcich na kežmarskom hrade. 
Sponzormi boli: Pekáreň Gros, Reštaurácia u  Jakuba, Hotel 
Club, Reštaurácia Fontána, Reštaurácia Severka, Boutique 
Hotel Hviezdoslav.
 Oddelenie komunikácie, propagácie a RR mesta.
 	Za úspešnú realizáciu cyklistických pretekov ďaku-
jeme MŠK Cyklistickému klubu Kežmarok.
 Oddelenie komunikácie, propagácie a RR mesta.

	Expozícia tatranskej prírody v  Tatranskej Lomnici 
je opäť otvorená. Pre návštevníkov je k dispozícii od 9.00 do 
17.00 h, s posledným vstupom o 16.30 h. Na ploche 3,2 hek-
tára tu návštevníci nájdu vyše tristo druhov bylín a drevín, 
od rastlinstva podhorských lúk cez lesný podrast až po vege-
táciu alpínskeho a subniválneho stupňa. Až 72 druhov rast-
lín vysokohorskej flóry a štyri druhy u nás rastúcich drevín sa 
dajú kúpiť priamo v botanickej záhrade.

	Piaty ročník Operného gala v  Kežmarku sa usku-
toční 19. augusta už tradične v  Drevenom evanjelickom 
artikulárnom kostole. Významným posunom je, že nad ním 
preberá umeleckú záštitu svetová operná diva, jedna z  na-
šich najslávnejších slovenských operných speváčok Edita 
Gruberová, čím koncert naberá medzinárodnú pozornosť.

	Výzva na nominácie na 2. ročník ocenenia BIELA 
KOCKA²: Cena Rady galérií Slovenska za prínos v oblasti ga-
lerijných činností za rok 2017. Ocenenie je udeľované odbor-
níkom v oblasti galerijných činností: kurátorom, teoretikom 
umenia, galerijným pedagógom, reštaurátorom, dizajnérom 
a  architektom výstav, či kultúrnym manažérom. Upozor-
ňujeme na novú kategóriu: Nezávislý projekt – určenú pre 
nečlenské galérie RGS, nezávislé, súkromné galérie a kultúr-
ne centrá s profesionálnymi aktivitami v oblasti vizuálneho 
umenia. Prihlasovanie do konca septembra. Nominačný list 
na stiahnutie nájdete na: www.rgsr.sk.

	Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku na svojom za-
sadnutí 10. mája schválilo vytvorenie troch volebných ob-
vodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018. 
Počet poslancov Mestského zastupiteľstva v  Kežmarku na 
volebné obdobie 2018 – 2022 zostáva nezmenený – v počte 
15 poslancov s rozdelením do troch volebných obvodov.

V skratke

 pokračovanie na str. 6

Pri príležitosti 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny sa začiatkom 
mája konali dva pietne akty: kladenie vencov a  zapálenie sviečok 
k pamätníku padlých vojakov na historickom cintoríne a neskôr boli 
vence položené aj na hradnom nádvorí.
 -mia-

Do Kežmarku opäť zavítal britský veľvyslanec na Slovensku Andrew 
Garth. Prijal ho primátor Ján Ferenčák a v rozhovore sa okrem iného 
venovali téme Smart City.  -bel-

Posledný aprílový deň patril oslavám 25. výročia vzniku ZŠ s  MŠ 
sv. Kríža. Tie sa začali svätou omšou v Bazilike minor sv. Kríža, kto-
rú celebroval biskup Štefan Sečka. Program osláv pokračoval ďalej 
v Mestskom kultúrnom stredisku a bol spojený s poďakovaním sa bý-
valým i  terajším riaditeľom, zakladateľom školy, pedagógom a ne-
pedagogickým zamestnancom, ktorí na tejto škole pôsobili. 
 -mia-
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Organizačný výbor EĽRO informuje občanov 
mesta Kežmarok o možnosti prevzatia 1 ks bez-
platnej vstupenky na festival Európske ľudové 
remeslo 2018 s neobmedzeným vstupom.

28. ročník EĽRO sa uskutoční od 6. do 8. júla 
v centre mesta Kežmarok.

Prevziať 1 ks bezplatnej 3-dňovej vstupenky 
môže zástupca bytovej jednotky – občan s trva-
lým pobytom v  meste Kežmarok. Vydávanie 
bezplatných vstupeniek bude realizované v  4 
výdajných miestach v termíne od 14. júna do 4. 
júla. Pre získanie vstupenky je potrebné pred-
ložiť osobne vlastný občiansky preukaz. Jedna 
vstupenka platí pre jednu bytovú jednotku 
(obytný dom, rodinný dom), nie pre jedného 
občana. Nie je možné prevziať vstupenku na 
občiansky preukaz inej osoby, len osobne na 
svoj preukaz.

Výdajné miesta na prevzatie
vstupeniek s určením ulíc:

1. Mestský úrad Kežmarok, budova radnice,
 Hlavné námestie 1

 Ulice: všetky ulice rodinných domov, Ul. Baš-
tova

2. Matričný úrad Mesta Kežmarok, Ul. Dr. Ale-
xandra 30 (bývalá budova PTK-Echo), vstup 
na matričný úrad z ul. Kostolné námestie

 Ulice: Bardejovská, Dr. Alexandra, Garbiar-
ska, Gen. Štefánika, Huncovská, Južná, Ko-
šická

3. Mestská polícia Kežmarok, budova Reduty, 
Hlavné námestie 3

 Ulice: Karola Kuzmányho, Krvavé pole, Lan-
škrounská, Levočská, Martina Lányho, Mo-
žiarska

4. Kežmarská informačná agentúra, Hlavné ná-
mestie 64

 Ulice: Nad traťou, Nižná brána, Obrancov 
mieru, Petržalská, Pod lesom, Pod traťou, 
Pradiareň, Priekopa, Severná, Toporcerova, 
Tvarožnianska, Záhradná, Weilburská
Vstupenku si môže zástupca bytovej jednot-

ky vydvihnúť podľa ulíc na príslušnom výdaj-
nom mieste počas úradných hodín vo výdaj-
ných miestach č. 1, 2 a 3:

Pondelok: 8.00 – 15.00
Utorok: 8.00 – 15.00
Streda: 8.00 – 16.30
Štvrtok: 8.00 – 15.00
Piatok: 8.00 – 14.30

Úradné hodiny vo výdajnom mieste
č. 4, Kežmarská informačná agentúra:

Pondelok: 9.00 – 17.00
Utorok: 9.00 – 17.00
Streda: 9.00 – 17.00
Štvrtok: 9.00 – 17.00
Piatok: 9.00 – 17.00
Sobota: 9,00 – 13.00

Vydávanie vstupeniek na podujatie EĽRO 2018

Po dvoch rokoch mesto Kežma-
rok pripravilo slávnostné mestské 
zastupiteľstvo, počas ktorého si za 
svoju vynikajúcu, či významnú čin-
nosť odniesli plakety a poďakova-
nia mnohé osobnosti aj kolektívy. 

Podľa štatútu mesta sa Cena 
mesta Kežmarok udeľuje jednot-
livcom alebo kolektívom za vyni-
kajúce tvorivé výkony a  význam-
né výsledky vedeckej, technickej, 
umeleckej, publicistickej, verej-
no-prospešnej a športovej činnos-
ti. Poslanci môžu prideliť cenu 
mesta aj za činnosť osôb, ktoré sa 
významným spôsobom pričinili 
o  hospodársky a  kultúrny rozvoj 
mesta, jeho propagáciu doma 
a v zahraničí, tiež za činnosť osôb 
pri záchrane ľudských životov 
a majetku mesta a jeho občanov.

Cenu mesta získali títo dvanásti 
laureáti:
1. Peter Mikulášik – za dlhoroč-

nú charitatívnu podporu ob-

čanov a  zariadení mesta Kež-
marok.

2. Ľudmila Rochová – pri život-
nom jubileu 70 rokov – za 
dlhoročnú športovú výchovu 
detí a  mládeže a  propagáciu 
mesta Kežmarok.

3. Marta Sabolová – za dlhoroč-
ne významné výsledky v peda-
gogickej činnosti.

4. Kníhkupectvo Alter ego – za 
významný kultúrny rozvoj 
mesta a šírenie dobrého mena 
mesta Kežmarok.

5. Dušan Griglák – pri príležitosti 
40. výročia založenia Atletic-
kého klubu Elán pri Združenej 
strednej škole obchodu a slu-
žieb Kežmarok – za dlhoročnú 
športovú výchovu detí a  mlá-
deže a propagáciu mesta Kež-
marok.

6. Boris Švirloch – za významný 
kultúrny rozvoj mesta a  jeho 
propagáciu.

7. Jaroslav Novotný – pri život-
nom jubileu 70 rokov – za 
dlhoročnú športovú výchovu 
detí a  mládeže a propagáciu 
mesta Kežmarok.

8. Peter Grohmann – pri život-
nom jubileu 80 rokov – za vý-
znamné výsledky v  športovej 
činnosti a propagáciu mesta 
Kežmarok.

9. Viktor Gally – pri životnom ju-
bileu 80 rokov – za dlhoročnú 
športovú výchovu detí a  mlá-
deže a propagáciu mesta Kež-
marok.

10. Imrich Gašpar – pri životnom 
jubileu 80 rokov – za dlho-
ročnú športovú výchovu detí 
a mládeže a  propagáciu mesta 
Kežmarok.

11. Štefan Sivák – za významné 
výsledky v zdravotníckej a ve-
deckej činnosti.

12. Tanečno-športové centrum 
TEMPO, o. z. – pri príležitosti 

55. výročia založenia – za dlho-
ročnú športovú výchovu detí 
a mládeže a propagáciu mesta 
Kežmarok.

Cenu primátora mesta Kežma-
rok udeľuje primátor jednotliv-
com alebo kolektívom za aktívnu 
činnosť v  orgánoch samosprávy, 
za podiel na rozvoji mesta, za vyni-
kajúce výsledky a za vzornú repre-
zentáciu mesta.

Cenu primátora udelil primá-
tor Ján Ferenčák týmto siedmim 
laureátom:
1. Jozef Veselý – in memoriam – 

za podiel na rozvoji mesta. 
2. Štefan Kopčík – za vzornú re-

prezentáciu mesta.
3. Ladislav Melikant – in memo-

riam – za aktívnu činnosť v or-
gánoch samosprávy

4. Eva Kelbelová – za podiel na 
rozvoji mesta

5. Ján Soliar – za aktívnu činnosť 
v orgánoch samosprávy

6. Peter Petras – za vzornú repre-
zentáciu mesta

7. Oto Rozložník - za vzornú re-
prezentáciu mesta

Ocenenie Čestný občan mesta 
Kežmarok udelené nebolo.

 
 Zuzana Šlosárová
Vedúca Oddelenia komunikácie,
 propagácie a RR mesta

Počas slávnostného mestského zastupiteľstva poslanci udelili oce-
nenie Cenu mesta dvanástim osobnostiam a Cenu primátora získalo 
sedem jednotlivcov.

Kežmarok udelil devätnásť ocenení
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	Fotografická súťaž o  najkrajšie zábery Prešovského 
kraja 2018: Hľadajú sa najkrajšie zábery Prešovského kraja. 
Široká verejnosť sa môže aj v tomto roku zapojiť do fotogra-
fickej súťaže v Prešovskom kraji s názvom Choď a foť. Úlohou 
fotografov je zachytiť krásy a zaujímavosti Prešovského kraja. 
Súťažné fotografie je možné zasielať organizátorom mailom 
alebo poštou do 15. októbra. Každý súťažiaci môže do súťaže 
zaslať maximálne päť fotografií. O víťazoch rozhodne odborná 
porota s predsedom Jánom Štovkom, svojho favorita si vyberú 
aj fanúšikovia Severovýchodu Slovenska na Facebooku. Všet-
ky informácie nájde verejnosť na stránke www.severovychod.
sk. Kontaktnou osobou je Barbora Čechová (marketing/PR 
KOCR Severovýchod Slovenska, media@severovychod.sk). 

	Srdečne vás pozývame na XXII. Medzinárodný festi-
val detských folklórnych súborov, ktorý je tento rok venova-
ný krojovaným bábikám. Festival sa uskutoční v dňoch od 1. 
– 5. júna v mestách Kežmarok, Poprad, Svit a Stropkov, ako aj 
v okolitých obciach a vo Veľkej Lomnici. Ďalšie informácie mô-
žete nájsť na www.festigo.sk, www.folklorfest.sk.

	Prvého júna sa uskutočnilo podujatie Deň detí na 
radnici. Je určené deťom materských škôl, ktoré sú pred vstu-
pom do základnej školy a žiakom štvrtého ročníka základných 
škôl v meste Kežmarok. Zamestnanci mestského úradu pripra-
vili pre deti interaktívnu prehliadku mestskej polície a priesto-
rov radnice, ktorej súčasťou je aj stretnutie detí s primátorom 
mesta.

	Na celoslovenskú súťaž Vansovej Lomnička v  Ban-
skej Bystrici v  poézii postúpila Dominika Ondo-Eštoková. Tu 
bola ohodnotená cenou Štátnej vedeckej knižnice – Literárne-
ho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Blahoželáme Domi-
nike k úspešnej reprezentácii.

	Ďalšie stretnutie Klubu tvorivého čítania a  písania 
sa uskutoční 28. júna (štvrtok) o 16.30 h v spoločenskej miest-
nosti knižnice. Každý, kto má chuť tvorivo čítať, písať a tráviť 
voľné chvíle spolu s nami, je vítaný.

	Nový zberateľský fenomén 0 euro souvenir bankov-
ky učaroval celej Európe. Aj naše mesto bude mať takúto pa-
mätnú zberateľskú bankovku. Na 0 euro souvenir bankovke 
bude Kežmarský hrad. Predpokladaný termín dostupnosti je 
druhá polovica júna a  budete si ju môcť zakúpiť len osobne 
a kde inde, ako na Kežmarskom hrade. V  predaji bude 1000 
týchto vzácnych zberateľských kúskov. Pre ďalšie informácie 
sledujte webové stránky Múzea v Kežmarku.

	Milí priatelia turistiky z Kežmarku a okolia, v nedeľu 
17. júna sa uskutoční turistický pochod v Levočských vrchoch. 
Záväzné prihlásenie účastníkov je nutné prostredníctvom 
e-mailu: kstzlatna.kezmarok@gmail.com do 7. júna. Zraz 
účastníkov bude o 8.00 h pri futbalovom štadióne, poplatok 
za dopravu – 5 eur sa bude vyberať priamo pri autobuse. Tra-
sa pochodu: Kežmarok – Levoča (autobusom), pešia turistika: 
Levoča – Mariánska hora – Kúty – chata Lipa (občerstvenie). 
Predpokladaná dĺžka pochodu je 2,5 hod. Plánovaný návrat 

V skratke

 pokračovanie na str. 26 Práce na protipovodňovom múre pri pekárni Gros pokračovali aj v me-
siaci máj.  Viac sa dočítate na strane 7. –mia-

Večer 16. mája sa niesol v  literárnom duchu. Na štyroch miestach sa totiž čítali 
úryvky rôznych kníh. V  Drevenom artikulárnom kostole čítala košická herečka 
Tatiana Poláková úryvky z knihy Som Paula od Ondreja Štefánika. V kníhkupec-
tve Alterego sme si mohli vypočuť herečku Silviu Donovú z  knihy Vplyv Davida 
Bowieho na osudy mladých dievčat, ktorú napísal francúzsky autor Jean-Michel 
Guenassia. V hradnej kaplnke to bol sympatický herec Marek Geišberg s úryvkom 
z  knihy Osem hôr od Taliana Paola Cognettiho. Pre mnohých návštevníkov bol 
ale čerešničkou na pomyselnej literárnej torte zážitok počúvať herca Petra Rúfusa 
v hoteli Hviezdoslav, ako číta z knihy Tajný denník Hendrika Groena od holand-
ského autora píšuceho pod pseudonymom zhodným s menom hlavnej postavy. 
Noc literatúry bola zakončená besedou v hoteli Hviezdoslav so všetkými účinku-
júcimi a hudobným vystúpením Martina Geišberga. -mia-

Tanečníčky zo Základnej umeleckej školy Petržalská – súbor Brilant – získa-
li na Majstrovstvách Slovenska začiatkom mája krásnu striebornú priečku. 
Bolo to v kategórii Show formácie v hlavnej vekovej kategórii s choreogra-
fiou Korene života (choreografka Simona Mlynarczyk). K titulu vicemajstrov 
im srdečne gratulujeme. Foto: Daniela Pechová
 -mia-
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Most na Severe
Najpálčivejšou otázkou občanov je ter-

mín dokončenia mostu na Severe, ktorý 
mal byť hotový koncom mája. „Súčasťou 
realizácie bola aj prekládka telekomunikač-
ných vedení. Pri prekládke došlo zo strany 
Telekomunikácii k  zdržaniu, preto termín 
položenia asfaltového koberca na moste 
aj na komunikácii Pod lesom sa trochu pre-
dĺžil, no je dohodnutý na začiatok prvého 
júnového týždňa. Na ulici Pod lesom ešte 
Verejnoprospešné služby vymieňajú ob-
rubníky a  po druhej strane cesty sa robí 
chodník. Súbežne sa frézuje vrchný asfalto-
vý koberec a naň sa následne položí, po vy-
čistení a penetrácii, nový asfaltový koberec. 
Po odovzdaní stavby dodávateľom sa môže 
začať kolaudačné konanie pre povolenie 
užívania tejto stavby,“ zosumarizovala ve-
dúca oddelenia územného plánu, životné-
ho prostredia a  stavebného poriadku Eva 
Kelbelová.

Zárubný múr
Veľký pokrok prác bolo vidieť na proti-

povodňovej ochrane toku Ľubica – na tzv. 
zárubnom múre pri moste na ulici Jakuba 
Kraya, pri pekárni Gros. Na tomto mieste 
sa opravuje opevňovací múr a  opravu za-
bezpečuje Slovenský vodohospodársky 
podnik, ktorý je správcom toku Ľubica. 
„Momentálne sa finalizujú práce na tej časti, 
ktorá bola podmytá a  zosunutá počas po-
vodne v roku 2014: dokončujú sa práce na 
kamennej zahádzke a na zásype územia za 
zárubným múrom a  práce na kamennom 
obklade smerom z  návodnej strany. Počas 
realizácie opravy došlo k  havárii, zosunulo 
sa ďalších šesť metrov múru. Realizáciu od-
stránenia tohto havarijného stavu zabezpe-
čuje Slovenský vodohospodársky podnik 
legislatívne a vecne,“ povedala nám vedúca 
oddelenia Kelbelová.

Rozkopávky ciest
Ešte koncom mája sa začali klásť asfal-

tové koberce na jednotlivých uliciach, na 
ktorých bol najprv vrchný asfaltový koberec 
odfrézovaný, boli vymenené obrubníky, tiež 
boli upravené vodovodné šupátka a kanali-
začné šachty, všetky komunikácie boli po-
zametané a  bude sa aplikovať penetračný 
postrek. Nový asfaltový koberec dostanú 
ulice Kamenná baňa, Mučeníkov, Obrancov 
mieru, Krvavé pole, Petržalská a Lanškroun-
ska. Občania sa nemusia obávať žiadneho 
dopravného kolapsu: „Organizáciu dopravy 
počas realizácie stavby zabezpečuje do-
dávateľ stavby na základe odsúhlaseného 
projektu režimom rovnako, ako pri iných 

dopravných stavbách. No chceme na tom-
to mieste občanov poprosiť o  veľkú trpez-
livosť a  ústretovosť. Hlavne zaparkované 
autá komplikujú prácu dodávateľovi stavby. 
Práce budú prebiehať postupne a priebež-
ne, no treba mať s čiastočnými dopravnými 
obmedzeniami pochopenie, všímať si a reš-
pektovať zmeny dopravného značenia,“ 
skonštatovala Kelbelová.

Komplexnejšia rekonštrukcia cestnej ko-
munikácie sa uskutoční na ulici Trhovište. 
V tomto prípade bola už koncom mája pod-
písaná zmluva s  dodávateľom, následne 
bude stavenisko odovzdané a s prácami sa 

začne v najbližších dňoch. V tomto prípade 
je 5 mesačná lehota výstavby, práce by mali 
byť ukončené do konca októbra, alebo naj-
neskôr do začiatku zimy 2018.

Ostatné stavebné práce v meste
Práce na zimnom štadióne taktiež po-

kročili, stavebné práce sa dostávajú do ko-
nečnej fázy, začiatok odovzdania prvej časti 
stavby by mal byť uskutočnený v dohodnu-
tom termíne 22. júna. 

V  týchto dňoch tiež prebieha oprava 
kasárenského múru na Michalskej ulici, na 
ktorý majú v  júni pribudnúť grafity s  vy-
obrazením rôznych dominánt a  osobností 
súvisiacich s mestom Kežmarok.

Štefan Zima, referent výstavby a verejné-
ho obstarávania nás informoval: „Na dome 
Dr. Alexandra č. 16 sa koncom mája začala 
oprava strechy a  fasády. V prvej etape rea-
lizujeme kompletnú výmenu strešnej kryti-
ny, keďže do tohto objektu pršalo a spoloč-
né múry boli zamoknuté. Táto časť prác by 
mala byť ukončená do polovice júna. Druhá 
etapa opravy sa zameria na fasádu, pre-
behne výmena výplní okenných, dverných 
otvorov a  výkladov, tie sú momentálne už 
vo výrobe.“

Stavebný dozor na realizácii stavebných 
úprav Zariadenia pre seniorov Ján Lach 
nám prezradil: „Pracujeme na druhej etape 
prestavby bloku C zariadenia: momentál-
ne sa realizuje ležatá kanalizácia, rozvody 
vody, budujú sa nové priečky sociálnych 
zariadení, došlo ku výmene balkónových 
okien a dverí.“ Mária Trajčíková

Aj v mesiaci máj sa v našom meste mnohé objekty prerábali 
a niektoré práce budú v priebehu júna dokončené.

Stavebné práce na území mesta pokračujú

Primátor Ján Ferenčák počas májové-
ho zastupiteľstva informoval: „Požiarom, 
ktorý vypukol v oblasti Kežmarských žľa-
bov a ktorý bolo potrebné hasiť počas 
niekoľkých dní na začiatku mája, bolo po-
škodených približne 5,9 ha. Vznikla pritom 
celková škoda nad 17 000 € – väčšinou šlo 

o  mladé porasty. V  hodnote škody však 
nie je zahrnutá spoločenská a  pracovná 
hodnota. Požiar je momentálne v rieše-
ní vyšetrovateľom, bolo podané trestné 
oznámenie. Musíme počkať, kým prejdú 
dané úkony a následne oboznámime aj ve-
rejnosť s výsledkom vyšetrovania.“

Požiar v Kežmarských žľaboch

Zimný štadión krátko pred ukončením prvej 
časti stavby.

Momentálny pohľad na cestu na ulici Trho-
vište, ešte pred rekonštrukciou.

Frézovanie vrchného asfaltového koberca.
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Rozvoj mliekarenstva, ktorý sa na našom úze-
mí spomína už v 13. storočí, viedol aj k vzniku Tat-
ranskej mliekarne, a. s., ktorá píše svoju históriu 
v  Kežmarku od roku 1979 a  úspešne napreduje 
ďalej, pričom jej mliečne výrobky TAMI sú známe 
ďaleko za hranicami Slovenska. Je preto hodné 
uznania, ak sa mlieko dostáva do popredia aj me-
dzi mladými ľuďmi, najmä vo forme, ktorou bolo 
prezentované v  dňoch 9. – 11. mája na súťaži – 
Mladý ekofarmár.

Z  poverenia Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR a garancie Štátneho inštitútu 
odborného vzdelávania sa celoštátne finále tejto 
zaujímavej a odbornej súťaže po štvrtýkrát opäť 
vrátilo pod Tatry. S  potešením a  otvorenou ná-
ručou privítala na svojej pôde Stredná odborná 
škola, Kušnierska brána v  Kežmarku súťažiacich 
študentov, ktorí si účasť vo finále vybojovali 
v školských a krajských kolách súťaže. 

Dvadsaťtri žiakov z  11 stredných odborných 
škôl s  poľnohospodárskym, potravinárskym či 
veterinárnym zameraním z  celého Slovenska si 
zmerali sily v  5 súťažných disciplínach. V  prvej 
časti absolvovali obsiahly test o  mlieku. V  che-
mickom laboratóriu preukazovali svoje praktické 
zručnosti. V degustačných skúškach podľa chuti, 
vzhľadu, farby a  vône rozlišovali vzorky pasteri-
zovaného mlieka a  smotán. Zároveň ich úlohou 
bolo stanoviť senzorické vlastnosti surového 
kravského mlieka, druhovo rozlíšiť kravské, kozie, 
ovčie mlieko a zatriediť ho podľa znakov kvality 
podľa Slovenskej technickej normy.

Tradične najatraktívnejšou a  právom pova-
žovanou „kráľovskou“ disciplínou býva vlastné 
dojenie, ktoré často rozhoduje o  celkovom po-
radí. Bolo to skutočné vyvrcholenie trojdňového 
celoslovenského mliečneho šam pionátu, ktoré 
sa uskutočnilo vďaka ústretovosti a nezištnej po-
moci Poľnohospodárskeho družstva podielnikov 
v Kežmarku, najmä jeho predsedu Vladimíra Ba-
rana a vedúceho živočíšnej výroby Mareka Benča. 
V  modernej dojárni, aj za záujmu celoštátnych 
médií, sa súťažiaci skutočne so cťou zhostili zá-
verečnej, praktickej časti, keď získavali body za 
splnenie praktických úloh. 

Výkony súťažiacich hodnotilo päť odborných 
komisií z  radov učiteľov stredných a  vysokých 
škôl, ako aj pracovníkov výskumných ústavov 
pod vedením jej predsedu Vladimíra Tančina zo 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, 
ktorý každoročne rád prichádza medzi mladých 

odborníkov: „Táto súťaž prispieva k  zvyšovaniu 
odborných vedomostí študentov a  je jednou 
z  mála, ak nie jedinou súťažou, ktorá vytvára 
priestor pre súťaženie študentov poľnohospodár-
skych škôl v teoretickej, ale predovšetkým v prak-
tickej úrovni, kde sa dôraz kladie na zručnosť 
študentov pri manipulácii so zvieratami a  v  la-
boratóriu. Takáto aktivita prispieva aj k motivácii 
študentov vrátiť sa po skončení strednej alebo 
vysokej školy do praxe.“

Po skončení jednotlivých častí čakal súťa-
žiacich nesúťažný program – odborný seminár 
s Monikou Kurucovou, riaditeľkou výroby Tatran-
skej mliekarne, a. s., Kežmarok a predsedom PDP 
Kežmarok Vladimírom Baranom.

Víťazkou 19. ročníka súťaže sa stala študent-
ka Strednej odbornej školy veterinárnej z  Nitry 
Lenka Žiaková. O jeden bod za ňou sa umiestnila 
Michaela Žabková zo SOŠ Pod Bánošom z  Ban-
skej Bystrice a tretiu priečku si vybojovala Patrícia 
Milcová zo SOŠ poľnohospodárstva a služieb na 

vidieku Žilina. Kežmarské študentky veterinárne-
ho zdravotníctva a  hygieny Dominika Šulejová 
a Karina Čatlochová sa umiestnili na 7. a 9. mieste.

Celoslovenská súťaž o  mlieku má svoju krá-
ľovnú a  mlieko aj  takouto formou vstúpilo do 
povedomia verejnosti aj vďaka ochotnej pomoci 
a  podpore viacerých firiem a  organizácií: ŠIOV, 
Národné poľnohospodárske a potravinárske cen-
trum VÚŽV Nitra, Slovenská poľnohospodárska 
univerzita, Poľnohospodárska platobná agentú-
ra, Slovenský mliekarenský zväz, Slovenský zväz 
prvovýrobcov mlieka, mesto Kežmarok, mesto 
Spišská Belá, SNG Kaštieľ Strážky, Poľnohospo-
dárske družstvo podielnikov Kežmarok, Tatranská 
mliekareň, a. s., Poľnohospodárske družstvo Go-
ral Veľká Franková, Poľnohospodárske družstvo 
podielnikov Sp. Teplica, firmy: Perkins, s. r. o, Bio-
servis, Biomin, Sano, mediálni partneri: Roľnícke 
noviny, Slovenský chov. 

 Ján Angelovič
 zástupca riaditeľa SOŠ Kušnierska brána

Domáca súťažiaca Dominika Šulejová a predseda komisie Michal Uhrinčať.

V celoštátnej farmárskej súťaži dominovali dievčatá

Po úspešnom absolvovaní lyžiarskeho 
výcviku sa žiaci Špeciálnej základnej školy 
na Kostolnom námestí zúčastnili koncom 
apríla Školy v prírode v Starej Lesnej. Absol-
vovali výlety do Tatranskej Lomnice, Starého 
Smokovca, pozreli si Štrbské Pleso i Mú zeum 
v Tatranskej Lomnici. Oboznámili sa so zvie-
ratkami i  živočíchmi, ktoré v  Tatrách žijú, 
zaujal ich premietaný dokumentárny film 
o  kamzíkoch. Počas výletov sa aktívne po-
dieľali i na zbieraní odpadkov a čistení našich 
hôr. No azda najväčším zážitkom pre nich 
bolo cestovanie električkou, jazda na koči 
na Štrbskom Plese a putovanie po Slovensku 
v podobe návštevy galérie trick-artu a optic-
kých ilúzií v Tricklandii v Starom Smokovci.  Mária Veselovská

Žiaci ŠZŠ spoznávajú krásy Tatier

Žiaci na výlete s pani učiteľkami.

Mlieko nikdy nebolo kráľovským ná-
pojom, no napriek tomu sa stalo teku-
tinou, ktorú po stáročia okúsilo najviac 
ľudí na celom svete. Dodnes ho pova-
žujeme za potravinu, ktorá obsahuje 
v sebe v primeranom a vyváženom po-
mere pre organiz mus človeka najdôleži-
tejšie výživné látky. 
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Počas dvoch dní 17. a 18. júna sa na javisku 
v sále MsKS Kežmarok vystriedajú všetci žiaci 
literárno-dramatického odboru ZUŠ A. Cígera, 
aby nielen rodičom, ale aj širokej verejnosti 
predstavili svoje ročníkové a absolventské vy-
stúpenia. Pozvanie na Divadlenie 2018 prijali 
aj detské divadelné súbory a divadlá mladých 
z Popradu, Levoče a Lendaku, ktoré sa s úspe-
chom prezentovali aj na krajských súťažných 

prehliadkach. Hosťom tohtoročného Divad-
lenia bude aj bývalá absolventka LDO ZUŠ A. 
Cígera, herečka a  režisérka Jana Ovšonková, 
ktorá divákom predstaví nielen vlastnú režij-
nú prácu na Slovensku a v zahraničí, ale aj svo-
ju netradičnú záľubu – hru na pílu. Spolu so 
svo jim kolegom, gitaristom Petrom Gáborom, 
uvedú v nedeľu večer Koncert na spievajúcej 
píle.

Časový harmonogram predstavení nájdete 
na stránke mesta Kežmarok, ako aj na stránke 
ZUŠ A. Cígera Kežmarok, www.zusantonaci-
gera.sk. Ján Levocký

Druhá májová nedeľa už 
tradične patrila všetkým ma-
mám. História tohto sviatku 
siaha až do 16. storočia. Deň 
matiek si na svoju chvíľu ešte 
počkal a  za oficiálny medziná-
rodný sviatok bol vyhlásený až 
v roku 1944 ako deň verejného 
vyjadrenia úcty a lásky všetkým 
mamám. Naše mesto v  spolu-
práci s  Mestským kultúrnym 
strediskom a Centrom voľného 
času pripravili pestrú zábavu na 
Hlavnom námestí, pre všetky 
mamičky spolu s  ich ratolesťa-
mi. Na javisku pri radnici, v kto-
rom účinkovali TŠC Tempo MŠK, 

ZUŠ Petržalská, DFS Maguráčik 
s  originálnymi choreografiami 
a Hudobné trio Ľudovíta Kuru-
ca improvizujúce známe pies-
ne Karola Duchoňa. Podujatím 
návštevníkov sprevádzala ria-
diteľka ZUŠ Petržalská Mariana 
Tatranská. Program potešil ne-
jednu mamičku a nechýbali ani 
slzy. Počas akcie, ale aj po jej 
skončení, si deti mohli v parku 
pri radnici vyskúšať maľova-
nie na tvár, tvorivé dielne, ale-
bo rôzne atletické súťaže pod 
vedením Martina Trajčíka zo 
Sport-M Academy.

 Alexandra Vaverčáková

Podujatie otvorili primátor Ján 
Ferenčák, riaditeľka Múzea v  Kež-
marku Erika Cintulová, výkonná ria-
diteľka OOCR Tatry – Spiš – Pieniny 
Gabriela Bodnárová, prihovorili sa 
nám aj Jozef Hudák, hlavný kon-
trolór Prešovského samosprávneho 
kraja, a zástupca z Odboru kultúry 
PSK Miroslav Kobelák. Počas po-
poludnia sa na hradnom nádvorí 
návštevníkom v  niekoľkých vystú-
peniach predstavili šermiari skupiny 
historického šermu Cohors z Prešo-

va, ktorí do svojich vystúpení aktívne 
zapájali aj viacero detí z obecenstva. 
Niektorí chlapci si vyskúšali koľko 
váži brnenie, či meč, malá slečna sa 
na chvíľu stala princeznou, o ktorej 
ruku malí bojovníci zápasili. Soko-
liari majstra Vagana taktiež ukázali 
svoje umenie. Boli sme svedkami 
ukážok sokoliarstva a  výcviku dra-
vých vtákov spojeným s  krátkym 
popisom jednotlivých dravcov, čím 
účinkujúci prispeli k  prezentácii 
sokoliarstva a  k  zachovávaniu kul-

túrnych tradícii. Tých najmenších 
svojím vystúpením pobavil kúzel-
ník Talostan a  na záver predviedol 
aj bublinkovú show. Na hradnom 
nádvorí ste mohli vidieť aj Flašine-
tára v dobovom kostýme so svojou 
opičkou. Vystúpeniami prispeli tiež 
detičky z detského folklórneho sú-
boru Maguráčik a  tanečný súbor 
Brilant s  viacerými tanečnými cho-
reografiami. Samozrejmosťou bola 
už tradičná prehliadka expozície 
hradu za symbolické jedno euro. 

Celým popoludním nás sprevádza-
la Beáta Oravcová v šatách z dielne 
šikovných krajčírok zo Súkromnej 
strednej odbornej školy Biela voda. 
Táto škola pri tejto príležitosti na 
pódiu prezentovala svoje výherné 
kolekcie zo súťaže Mladý módny 
tvorca. V  rámci celého podujatia 
mesto Kežmarok pripravilo okrem 
iného aj bezplatnú výuku golfu 
a iné prekvapenia v areáli Royal Val-
ley v  Malom Slavkove, kam sa záu-
jemcovia mohli odviezť autobusom 
priamo od hradu. Počas celej akcie 
nám počasie skutočne prialo, a tak si 
návštevníci z blízka i z ďaleka mohli 
plnými dúškami vychutnať krásnu 
letnú atmosféru nášho mesta.

 Mária Trajčíková

Prvá májová nedeľa bola v poobedňajších hodinách naplnená nielen 
krásnym, takmer až letným počasím, ale aj množstvom kultúrnych 
a umeleckých vystúpení na hradnom nádvorí.

Maľovanie na tvár deti milujú a sú ochotné byť pri tom veľmi trpezlivé.

Otvorili sme letnú turistickú sezónu na kežmarskom hrade

Májová nedeľa venovaná našim mamám

Pozývame vás na Divadlenie do „Kasky“
Základná umelecká škola Antona Cígera v Kežmarku organizuje už dvanásty 

ročník festivalu divadla hraného deťmi a divadla mladých - Divadlenie.
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Ležiaca osoba 
Tretieho apríla o 22.48 h sme na linke 

159 prijali oznam, že v kríkoch pri Červe-
nom kostole leží nejaká osoba. Hliadka 
zistila, že osoba je zrejme značne pod 
vplyvom alkoholu, je zranená a nereagu-
je. Privolaná RZP po prvotných zdravot-
ných úkonoch osobu previezla do ne-
mocnice. Hliadka MsP ostala pri osobe až 
do jej prevozu. 

Vlámanie do dopravnej
kancelárie železníc
8. apríla o 23.40 h sme stálou službou 

obvodného oddelenia PZ boli požiada-
ní o  súčinnosť. Pracovníčka železníc SR 
spozorovala rozbité okno na dopravnej 
kancelárii. Hliadky MsP a OO PZ Kežma-
rok boli ihneď na mieste, kde prehľadali 
okolie stanice. Páchateľ bol nájdený a za-
držaný v dopravnej kancelárii. Prípad na 
ďalšie riešenie prevzala prítomná hliadka 
OO PZ Kežmarok. 

Malý srnček 
Dvanásteho apríla o 14.19 h sme prijali 

oznámenie, že pri garážach pod kameňo-
lomom pobehuje malý srnček. Vyslaná 
hliadka na mieste zistila, že srnček vbehol 
do jednej z garáži, kde ho majiteľ garáže 

uzavrel, aby sa srnček nezranil, prípadne 
nevbehol pod auto. Na miesto bol privo-
laný hospodár miestneho poľovníckeho 
združenia, ktorý danú situáciu vyriešil. 

Klietka hanby 
Pätnásteho apríla o 7.30 h sme na linke 

159 prijali oznámenie, že partia mladých 
výtržníkov poškodzuje „klietku hanby“. 
Vyslaná hliadka na mieste zistila, že sa 
tam nachádza skupinka 4 mladých ľudí, 
značne pod vplyvom alkoholu. Podgu-
rážení mladíci zrejme chceli zistiť, ako to 
bolo v minulosti, keď klietky hanby reálne 
fungovali. Zrejme sa im klietka nepáčila, 
tak sa  ju rozhodli prevrátiť, čo sa im aj po-
darilo, pričom ju značne poškodili. Vznik-
nutá škoda je asi 300 €, prípad prevzalo 
OO PZ Kežmarok. 

Krádež v Tescu
Neskôr, 21. apríla o  15.12 h sme boli 

OO PZ Kežmarok požiadaní o preverenie 
nahlásenej krádeže v obchodnom reťaz-
ci Tesco. Vyslaná hliadka MsP na mieste 
zistila, že tovar, ktorý sa zákazník pokúsil 
ukradnúť, presahuje sumu 500 €. Hliad-
ka MsP zotrvala na mieste do príchodu 
hliadky OO PZ Kežmarok, ktorí prípad 
prevzali. 

Posedenie pri ohníku
24. apríla o  19.45 h sme na telefonic-

kej linke prijali oznámenie, že pri vlakovej 
stanici si neznámi ľudia založili oheň. Vys-
laná hliadka zistila, že sa na mieste nachá-
dzajú traja muži z Lendaku, Spišskej Belej 
a Kežmarku. Možno sa takým netypickým 
spôsobom snažili o  „družobné posede-
nie“ partnerských miest. Hliadka zabez-
pečila, aby rozložený oheň bol bezpečne 
uhasený, neporiadok uprataný a  muži 
boli vyriešení v rámci zákona. 

Prvoaprílový žart?
V  ten istý deň, teda 24. apríla v  do-

obedňajších hodinách sme prijali oznam, 
že pri Lidli v zákaze státia stojí vozidlo. Vy-
slaná hliadka ho zabezpečila blokovacím 
zariadením. Preverovaním kamerového 
systému sa zistilo, že vozidlo pôvodne 
stálo na mieste mimo značky zákazu stá-
tia. Skupinka mladých mužov auto svoj-
voľne pretisla na miesto, kde majiteľ auta 
už vlastne porušil zákon o  plynulosti 
a  bezpečnosti cestnej premávky. Majiteľ 
vozidla, ktorého mestská polícia vyzvala 
na odstránenie vozidla, podal na útvare 
mestskej polície oznámenie. Vec bola rie-
šená v rámci zákona v blokovom konaní.  

 Spracovala: Oľga Vilčeková

Spoločnosť Spravbytherm bude v  me-
siacoch máj až  júl pokračovať vo výmene 
rozvodov pre ústredné kúrenie a pre teplú 
vodu na sídlisku Sever. V  zemi sú 45-roč-
né rozvody, ktoré dosiahli svoju životnosť. 
Tie sa plánujú zameniť za vysokokvalitné 
predizolované plastové potrubie. Práce sú 
momentálne v  dvojmesačnom predstihu. 
Kežmarčania však musia počítať s  obme-
dzeniami. Odstávka teplej úžitkovej vody 
je naplánovaná na jún a  bude trvať dva 
týždne. Presný termín sa občania dozve-
dia včas.

Spravbytherm, s.r.o., je mestskou spo-
ločnosťou so 100% podielom mesta Kež-
marok a  zabezpečuje preňho výrobu 
a  dodávku tepla, a  tiež správu bytových 
a  nebytových priestorov. Je nástupcom 
príspevkovej organizácie Mestského pod-
niku bytového hospodárstva.

Investíciu si Spravbytherm hradí z vlast-
ných zdrojov a  pohybuje sa vo výške 
400-tisíc eur.

 
 Zuzana Šlosárová

Výmena rozvodov na sídlisku Sever pokračuje

Potrubia ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody sú už pripravené.

Letné predajné trhy
V dňoch 12., 13. a 14. júna (utorok, streda a štvrtok) sa budú konať v meste Kežma-

rok letné predajné trhy pre občanov a návštevníkov mesta.
Návštevníci predajných trhov sa môžu tešiť na široký sortiment ponúkaného to-

varu a občerstvenia.
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Andrej Kuc sa narodil v roku 1919 v Lechnici, 
ale časť jeho života bola spätá s Kežmarkom.

Vyrástol v  rodine rezbára a  pozlacovača. Po 
skončení ľudovej školy sa vyučil remeslu maliar – 
natierač, pretože na ďalšie štúdiá rodina nemala 
peniaze. Popri práci skončil aj 4 triedy meštian-
skej školy. Po vypuknutí Slovenského národného 
povstania sa pridal k  partizánom, bol členom 
2. partizánskej brigády Za slobodu Slovanov. 
Po vojne ako pyrotechnik nešťastne stúpil na 
nášľapnú mínu, následkom ťažkého poranenia 
mu museli amputovať obe nohy pod kolenami. 
Napriek tomu sa naučil chodiť absolútne bez 
barlí, nemal problém liezť na rebrík alebo po le-
šení. 

V  roku 1951 sa prihlásil na Vysokú školu vý-
tvarných umení do Bratislavy na odbor reštau-
rovanie umeleckých pamiatok. Štúdium skončil 
v roku 1956 s titulom akademický maliar. Do kon-
ca života sa venoval reštaurovaniu nástenných 
malieb, olejomalieb (napr. na oltároch) a dreve-
ných plastík. Na Spiši pracoval napr. v Červenom 
Kláštore, Lechnici, Levoči, Novej Ľubovni, Popra-
de, Reľove, Spišskej Novej Vsi, Spišskej Starej Vsi, 
Spišskom Hrhove, Tvarožnej, Žehre atď.

Pracoval aj pri generálnej oprave hradu 
v  Kežmarku. Napriek telesnému postihnutiu sa 

bezpečne pohyboval po lešení vo výške cca 10 
metrov, ba i  viac. V  júli 1963 urobil Andrej Kuc 
prieskum vstupnej veže a priľahlých objektov. Vo 
svojej správe uviedol, že vstupná veža hradu má 
základy neskorogotické (2. polovica 15. storočia), 
druhé poschodie veže je už renesančné (ukonče-
ná prestavba v roku 1628). Výzdoba z vonkajšej 
strany veže sa vôbec nezachovala, fragmenty sa 
zachovali len v  interiéri prvého a  druhého po-

schodia. Niektoré ornamenty Andrej Kuc dokázal 
doplniť. Lepšie to bolo v bývalom obytnom seve-
rovýchodnom trakte (kde je v súčasnosti vchod 
do múzea) – tu Kuc v  roku 1964 dokončil okno 
s  nástennými maľbami – nad jedným oknom 
traktu je ornamentálna výzdoba s vtákmi a ľud-
skou tvárou. Ornamenty ozdobujú aj interiér 
tohto traktu. Ďalej išlo o okno už nezachovaného 
východného traktu (ostali len základy, na ktorom 
je dnes prekryté javisko) z miestnosti, kde sa kon-
com 16. storočia uskutočňovali za čias hradného 
pána Šebastiána Thökölyho náboženské dišputy. 
Na ľavej strane ide o  nápis súvisiaci s florent-
ským dominikánom Hieronymom Savonarolom, 
ktorý bol pre svoje pokrokové názory upálený 
v roku 1498 a na pravej strane je nápis približu-
júci osobnosť reformátora Dr. Martina Luthera. 
Zachovala sa aj výzdoba jedného okna južného 
traktu (tiež sú z neho len základy) v podobe or-
namentov a ľudskej hlavy v klobúku. Zároveň sa 
ukončilo aj reštaurovanie vonkajšej južnej hrad-
nej štvorhrannej veže, kde sa obnovili na fasáde 
sgrafitá v tvare geometrických vzorcov. Obnovila 
sa aj výzdoba atík (cimburia). Andrej Kuc praco-
val v priestoroch hradu aj v rokoch 1965 – 1966. 

Andrej Kuc umrel v Spišskej Novej Vsi v roku 
1998. Nora Baráthová

Andrej Kuc

Prekrásna zlatníkova dcéra.

Andrej Kuc – akademický maliar a reštaurátor

Zlatníkova dcéra vydatá za prelietavého 
a k tomu žiarlivého mäsiara by rada vykričala 
svoje zúfalstvo. Ale nemôže... Stratila sa bez 
stopy, ako aj jej manžel. V „dufarte“ – v klenbo-
vej chodbe za vstupnou bránou – po nich zo-
stali len plné truhlice, akoby sa chystali na ces-
tu, a malá kaluž krvi. Patrila krásavici? S istotou 
sa vie len to, že pravda vo víre pochybností je 
súčasťou starého príbehu zlatníkovho domu 
na Hlavnom námestí číslo 55 v Kežmarku.

Dnes aj tento príbeh pozýva na prehliadku 
výnimočnej muzeálnej expozície venovanej 
meštianskej bytovej kultúre, ktorá sa nachá-
dza v  zlatníkovom dome, familiárne nazva-
nom „päťdesiat päťka“.

Múzeum sa javí ako miniatúrny stroj času, 
ktorý návštevníkov prenáša do obdobia, 

v  ktorom sa bežne používal cínový riad a  na 
svietenie sviečky. Expozícia je prešpikovaná 
nádherným nábytkom, obrazmi a fascinujúci-
mi predmetmi.

Múzeum bytovej kultúry v  zlatníkovom 
dome na Hlavnom námestí číslo 55 sa spája 
s krvavou drámou, zlatom, no dnes veľkolepo 
prezentuje meštianstvo. Mešťanov tvorili pre-
važne remeselníci, a tých bolo v našom meste 
neúrekom. A  hádam i  preto, že remeslo má 
zlaté dno, nám táto spoločenská vrstva zane-
chala „zlatý“ poklad kežmarskej minulosti. 

Tieto riadky píšem s  vedomím, že príbeh 
zlatníkovej dcéry je súčasťou väčšieho kež-
marského príbehu. Príbehu pracovitých reme-
selných rúk, ktoré tu vytvárali hodnoty dávno 
pred nami. Príbehu, ktorý pretrval, a v písaní 

ktorého musíme pokračovať aj my každým 
dňom. V  žiadnom inom meste na svete by 
sme v  písaní osobného zlatého príbehu ne-
mohli byť užitočnejší. Verím, že náš Kežmarok 
stojí za tú námahu... Práve teraz je naša chvíľa 
„písania“, a preto si zapamätajme túto vetu:

Múzeum bytovej kultúry v  zlatníkovom 
dome síce ukrýva príbeh krvavej drámy, ale 
predovšetkým zachováva posolstvo kež-
marských mešťanov.  

 Jaroslav Šleboda – JADRO

Nabudúce si povieme o kostole v plameňoch.

Krvavá dráma v zlatníkovom dome

Zlatník Daniel Haltz bol vo veku, keď zuby prestávajú bo-
lieť a začínajú vypadávať. Teda nastal čas, aby našiel ženícha 
pre svoju dcéru. Tá bola krajšia než Sofia Loren a  krajšia než 
Klaudia Schiffer, ba dokonca krajšia než Sofia a Klaudia dohro-
mady! Príťažlivý bol aj ženích, len jemu zostalo primálo lásky 
vzhľadom k tomu, že ju premrhal na množstve iných miest...



12

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

6/2018 mozaika

Mesto Kežmarok v  tomto 
roku oslavuje 20 rokov part-
nerstva s  mestom Weilburg an 
der Lahn v  Nemecku. Začiat-
ky tohto partnerstva môžeme 
nájsť už v roku 1995, kedy rodák 
z Kežmarku Emerich Hunsdor-
fer, vtedy obyvateľ mesta We-
ilburg, zorganizoval stretnutie 
predstaviteľov oboch miest 
s  myšlienkou spolupráce. Ofi-
ciálna zmluva o  partnerstve 
a  spolupráci oboch miest bola 
podpísaná v Kežmarku 26. júna 
1998. Garantom partnerstva 
bol Karpatskonemecký spolok 
na Slovensku, miestna skupina 
v Kežmarku. Pri podpise zmluvy 
bol primátorom Kežmarku Fran-
tišek Grohola a predsedom KNS 
v Kežmarku bol Vojtech Wagner 
starší.

Počas 20 rokov spolupráce sa 
uskutočnilo mnoho aktivít, kto-
ré boli prínosom hlavne pre Kež-
marok, ale aj pre Weilburg. Pri-
mátor Weilburgu Hans – Peter 
Schick pravidelne aspoň raz roč-
ne navštívil naše mesto a nikdy 
nie s  prázdnymi rukami. Spolu 
s ROTARY Klubom a Nemeckým 
červeným krížom Oberlahn po-
mohli našej nemocnici aj deťom 
v  krízovom centre v  Kežmarku. 
Nemocnica dostala darom dve 
osobné vozidlá – sanitky, mno-
ho prístrojov, liekov, postelí aj 
posteľnej bielizne. Detské krízo-
vé centrum získalo kompletne 
zariadenú terapeutickú miest-
nosť, rôzne zariadenia aj pos-
teľnú bielizeň. Niekoľko rokov 
pravidelne navštevovali žiaci ZŠ 

Grundschule v Kežmarku mesto 
Weilburg, kde bývali priamo 
v  rodinách a  zažili vyučovanie 
v  Nemecku. Spoluprácu nad-
viazali aj kežmarskí skauti počas 
návštevy skautov z  Weilburgu 
v Kežmarku. 

Mesto Kežmarok urobilo veľ-
kú radosť obyvateľom Weilbur-

gu darom dvoch živých medve-
ďov pre park vo Weilburgu, čo 
spôsobilo zvýšený záujem náv-
števníkov tohto parku z  celého 
Nemecka.

V  roku 2006 bolo vo Weil-
burgu otvorené Kežmarské ná-

mestie a v novembri 2007 zase 
v Kežmarku Weilburská ulica.

Počas tohto 20 ročného ob-
dobia mnoho Kežmarčanov 
navštívilo Weilburg a  naopak. 
Oslavy tohto výročia vo Weil-
burgu sa uskutočnili 11. – 13. 
mája, kedy navštívili mesto 
Weilburg viceprimátor mesta 
Kežmarok Miroslav Perignáth, 
poslanec mesta a predseda KNS 
v  Kežmarku Vojtech Wagner 
a  redaktorka Novín Kežmarok 
Mária Trajčíková. V  sobotu ve-
čer, 12. mája, počas slávnost-
ného večera boli spomínané 
dosiahnuté úspechy v  partner-
stve oboch miest. Medzi inými 
dostala z rúk primátora We-
ilburgu Johannesa Hanischa 
najvyššie kultúrne ocenenie 
- Johannes-Meyer-Plakette - aj 
Viera Hundsdorferová, manžel-
ka pána Hundsdorfera, ktorý 
bol autorom myšlienky spolu-
práce. Pevne dúfame, že táto 
spolupráca bude na  podobnej 
úrovni pokračovať aj v  budúc-
nosti. V  Kežmarku oslávime 
spoluprácu spolu s  delegáciou, 
ktorá nás navštívi počas festiva-
lu EĽRO v júli tohto roku.

Kežmarok má spolu 10 part-
nerských miest, ale môžeme 
povedať, že najintenzívnejšia 
a najbohatšia spolupráca je prá-
ve s týmto mestom v Nemecku.

 
 Vojtech Wagner
 (predseda KNS v Kežmarku)
 Foto: Mária Trajčíková

Partnerstvo Weilburg – Kežmarok funguje už 20 rokov

Kežmarčania Vojtech Wagner, Miroslav Perignáth, primátor Weil-
burgu Johannes Hanisch a primátor francúzskeho mesta Privas Mi-
chel Valla.

Mesto Kežmarok pripravuje vydanie reprezentatívnej kni-
hy k  750. výročiu udelenia mestských práv. Ak máte záujem 
prispieť zaujímavou historickou fotografiou, môžete nám ju 
doručiť spolu s popisom a menom autora, prípadne vlastníka 
fotografie na adresu: Mestský úrad Kežmarok, oddelenie ko-
munikácie, propagácie a RR, Hlavné námestie č.1. Elektronicky 
na e-mail gabriela.bodnarova@kezmarok.sk, osobne Gabriele 
Bodnárovej do budovy kina Iskra (1. poschodie) do konca júna.  
Kontaktné telefónne číslo: 0905 744 162.

 -red-

Mesto Kežmarok vyhlasuje v súlade s § 9a zákona 138/1991 Zb., v 
platnom znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 
Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľnosti - časti pozemku CKN 
668/3,  novovytvorené parcely: CKN 668/100 o výmere 2 596 m2, CKN 
668/101 o výmere 88 m2, CKN 668/102 o výmere 545 m2, CKN 668/103 o 
výmere 71 m2, za účelom využitia pozemku na výstavbu Polyfunkčného 
domu a chodník postavený na pozemku CKN 668/3, k. ú. Kežmarok. Ter-
mín na predloženie súťažných návrhov je do 15. júna do 12.00 h.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť 
súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky 
súťaže, alebo súťaž zrušiť. Súťažné podmienky sú zverejnené na mest-
skej webovej stránke www.kezmarok.sk.

 Agáta Perignáthová
 vedúca Oddelenia majetkoprávneho a správy majetku.

Neprehliadnite
Oznam
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nemocnica

Pohľad do histórie
Zakladateľom Nemocnice 

Dr. Alexandra Kežmarok, n. o., 
je mesto Kežmarok a  poskytu-
je zdravotnú starostlivosť pre 
obyvateľov okresu Kežmarok 
a  okolie so spádovou oblasťou 
viac ako 80-tisíc občanov. Ne-
zisková organizácia ako právna 
forma funguje od roku 2004. 
Historicky však v  priestoroch, 
v  ktorých nemocnica pôsobí, 
bola zdravotná starostlivosť po-
skytovaná ešte omnoho skôr. Do 
roku 2010 napriek čiastočnému 
oddlžovaniu štátom, vykazovala 
nemalú stratu. Dnes nemocnica 
dlhy nevykazuje a  hradí svoje 
záväzky načas. Vedenie nemoc-
nice, Správna a Dozorná rada, a v 
období jedného roka aj komisia 
mestského zastupiteľstva pre 
strategické smerovanie a  rozvoj 
nemocnice, dlhodobo hľadajú 
možnosti zachovania rozsahu 
a  kvality poskytovaných služieb 
nemocnice a jej prípadného ďal-
šieho rozvoja. „Takto želaný stav 
bolo a  je možné zabezpečiť len 
cez získanie strategického part-
nera pre nemocnicu,“ uviedol 
v  stanovisku Správnej rady jej 
predseda Milan Gacík. Komisia 
v zložení Matia, Perignáth, Haví-
rová, Škára, Hencel, Polák, Gacík, 
Mazureková, Wikarská, Halíř, Krá-
lik a Marko vznikla v  júni 2017, 
aby preskúmala možnosti part-
nerstva. 

Pohľad nemocnice
Stav nemocnice zhodnotil 

riaditeľ nemocnice Viktor Halíř: 
„Zvolali sme veľkú gremiálnu 
poradu v  rámci nemocnice, kde 
boli pozvaní všetci pracujúci 
a predstavitelia odborov, ktorých 
máme v nemocnici. Z  ich strany 
neboli žiadne výrazné námietky 
voči procesu, či vstupu strate-
gického partnera. V  podstate 
v  každom jednom z  nich rezo-

nuje otázka: Príde partner, ne-
prídem o  robotu? Vysvetlil som 
im hlavne zmluvy o partnerstve. 
Potencionálny partner pristupu-
je k transformačnému plánu, ako 
k zmluve o nenávratnom finanč-
nom príspevku a zaručuje sa, že 
bez vedomia mestského zastupi-
teľstva nezníži rozsah poskytova-
nej zdravotníckej starostlivosti. 
Ďalej sme hovorili o  ekonomic-
kých aspektoch a hospodárení.“

Pohľad mestského
zastupiteľstva
Výber partnera bol náročný. 

Ako konštatoval poslanec a záro-
veň predseda komisie Jozef Ma-

tia, komisia zasadla 37-krát a po 
viacnásobných rokovaniach sa 
rozhodla výber partnera ukončiť. 
Výška nájomného je stanovená 
na 50-tisíc eur ročne s  tým, že 
budú dlhodobo spoločne inves-
tovať do hnuteľného a nehnu-
teľného majetku. „Desať rokov 
bude zaplatených vopred, čiže 
500-tisíc eur s tým, že peniaze sa 
budú investovať do budovy ob-
ratom“, povedal Matia. Poslanec 
Škára vyzdvihol ústretovosť spo-
ločnosti Agel a dodal, že v tomto 
prípade mesto žiaľbohu ťahá za 
kratší koniec, nakoľko z mož-
ných partnerov zostala len jedna 
spoločnosť, čím sa obmedzila 

možnosť porovnať podmienky. 
„Všetky body sú orientované na 
to, aby sa zachovala čo najvyššia 
zdravotná starostlivosť v tejto 
nemocnici,“ uviedol poslanec 
Polák a  dodal, že niektoré roko-
vania boli naozaj dlhé. Jednania 
pokladal za veľmi transparentné. 
„Pýtala som sa aj pacientov, ktorí 
boli ošetrení v levočskej nemoc-
nici a  Agel je tam partnerom, 
a musím povedať, že naozaj bola 
pozitívna spätná väzba,“ uviedla 
poslankyňa Müncnerová. 

Pohľad do budúcnosti
Agel SK prejavilo záujem 

o  vstup do nemocnice a  jej or-
gánov ako strategický investor 
s  dlhoročnými skúsenosťami 
a rozsiahlymi znalosťami s  ria-
dením nemocníc, a  to do 31. 
decembra 2037. Agel SK má, 
okrem zabezpečenia riadneho 
chodu nemocnice, záujem zvý-
šiť kvalitu poskytovania služieb 
zveľadením vybavenia a  zhod-
notením budovy nemocnice 
podľa Investičného plánu. Spo-
ločnosť Agel SK pôsobí v Českej 
a  Slovenskej republike. V  Česku 
prevádzkuje dvanásť nemocníc, 
sieť polikliník, sieť lekární a ďal-
šie zariadenia. Predseda predsta-
venstva Milan Leckéši povedal, 
že v  rámci slovenskej časti sku-
piny sa rozrástli na 10 nemocníc. 
V  kežmarskej nemocnici chcú 
uplatniť synergiu v starostlivosti 
o  pacientov, pričom vedia po-
núknuť otvorenie ambulancií, 
ktoré tu nie sú. 

Trojstranná zmluva medzi 
mestom Kežmarok, Nemocnicou 
Dr. Vojtecha Alexandra a spoloč-
nosťou Agel SK je výsledkom 
niekoľkomesačných rokovaní. 
Jej cieľom je zabezpečiť posky-
tovanie zdravotníckej starostli-
vosti a rozvoj nemocnice. Súčas-
ťou zmluvy sú ďalšie podporné 
dva dokumenty – Plán investícií 
a  Plán sledovania indikátorov 
kvality. 

 Spracovali: 
 Andrea Belošičová
 a Zuzana Šlosárová

Takmer rok rozhodovali komisie, dozorná a správna rada o výbere 
strategického partnera pre našu nemocnicu. Po dôkladnom zvážení 
všetkých aspektov sa ním stala spoločnosť Agel SK. Rozhodli o tom 
poslanci na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Kežmarská nemocnica získala nového partnera.

Nemocnica má nového strategického partnera



EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO
Medzinárodný festival ľudových remesiel a kultúry
KEŽMAROK 6. – 8. júl 2018
28. ročník venovaný cechu krajčírov a farbiarov 
pod záštitou osobitného vyslanca generálneho tajomníka 
OSN v Iraku Jána Kubiša

PIATOK 6. JÚLA 2018
12.50 h
SPRIEVOD MESTOM
- (od MsKS, Ulica Starý trh, cez Ulicu Dr. Alexandra 
na Hlavné námestie)
divadelné, folklórne a  tanečné súbory, skupiny 
historického šermu, sokoliari,...

13.00 h
SCÉNICKÉ OTVORENIE VSTUPNEJ BRÁNY
- dobýjanie hradieb areálu remesiel z Ulice Dr. Ale-
xandra (Skupiny historického šermu JAGO Sp.No-
vá Ves a ARAMIS Košice)

13.00 – 19.00 h
FESTIVAL REMESIEL
- (ukážky remeselnej výroby)
v priestoroch areálu na Hlavnom a Hradnom ná-
mestí a na nádvorí hradu

KULTÚRNE PROGRAMY
Javisko pri radnici:
13.10 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
FESTIVALU REMESIEL
14.00 ČRIEPKY ZO STREDNÉHO
  SLOVENSKA (FS URPÍN B.Bystrica,
  FS MOSTÁR Brezno, MSS z Heľpy,
  Štefanikovci)
15.30  FS GAZZARA, Caltavuturo, Sicília
16.30  FS VESELUCHA a SERPANTIN,
  Moskva, Rusko
17.30 La Pen V Innovative Dance, Hong Kong,
  Čína 

Javisko pri hrade:
14.00 DFS GORALIK Kežmarok a POĽANA  

 Očová
15.00  FS SHAVLEGO, Tbilisi, Gruzínsko
16.00  FS ZAPLANJSKI VEZ, Gadžin Han-Niš,
  Srbsko 
17.00  FS URPÍN B.Bystrica a FS MOSTÁR
  Brezno
18.00  FS LIPTA LIPTÁL, Liptál, Česko

Javisko na hradnom nádvorí:
14.00  LA SPERANZA – dobová hudba
15.00  Sokoliari MAJSTRA VAGANA,

  Stará Ľubovňa
15.30  MÓDNA PREHLIADKA 
16.00  Skupina historického šermu
  ARAMIS, Košice
16.30  DOBOVÉ TANCE Alimah Fusion
  a Divadlo Alchýmie, Poprad
17.00  Sokoliari MAJSTRA VAGANA,
  Stará Ľubovňa
17.30  Skupina historického šermu
  ARAMIS, Košice
18.00  FANTASY TANCE Alimah Fusion
  a Divadlo Alchýmie, Poprad

Malé javisko v areáli:
13.30 Ľudová hudba TRIO FOLK VIVACE,
  Kežmarok
15.00  Ľudová hudba PODTATRANEC,
  Spišská Belá

16.00  Ľudová hudba TRIO FOLK VIVACE,
  Kežmarok
17.00  Ľudová hudba PODTATRANEC,
  Spišská Belá
18.00  Ľudová hudba TRIO FOLK VIVACE,
  Kežmarok

VEČERNÉ PROGRAMY:
- na Hlavnom námestí – javisko pri radnici
od 20.00 
Vystúpenie populárnej speváčky HELENY VON-
DRÁČKOVEJ so skupinou Charlie Band, Koncert 
českej rockovej legendy HS KATAPULT z Prahy

SOBOTA 7. JÚLA 2018
9.00 – 19.00 h
FESTIVAL REMESIEL na Hlavnom a Hradnom ná-
mestí a na nádvorí hradu
KULTÚRNE PROGRAMY
Javisko pri radnici:

 9.30  DFS GORALIK Kežmarok a POĽANA
  Očová
10.30  FS ZAPLANSKI VEZ, Gadžin Han-Niš,  

 Srbsko
11.30  FS GAZZARA, Caltavuturo, Sicília
12.30  FS VESELUCHA a SERPANTIN,   

 Moskva, Rusko (do 13.30 )
14.00  Hudobná skupina KOLLÁROVCI,
  Jakubany, Slovensko
15.00  FS SHAVLEGO, Tbilisi, Gruzínsko
16.00 La Pen V Innovative Dance,
  Hong Kong, Čína
17.00  FS LIPTA LIPTÁL, Liptál, Česko

Javisko pri hrade:
9.30 FS MLADÝ MOSKOVČAN,
  Moskva, Rusko
10.30  DFS MAGURÁČIK a FS MAGURÁK,  

 Kežmarok 
12.00  FS SHAVLEGO, Tbilisi, Gruzínsko
13.00  La Pen V Innovative Dance,
  Hong Kong, Čína
14.00  FS LIPTA LIPTÁL, Liptál, Česko
15.00  DFS SABINÍK, Sabinov, Slovensko
16.00  FS GAZZARA, Caltavuturo, Sicília
17.00  FS VESELUCHA a SERPANTIN,
  Moskva, Rusko
18.00  FS ZAPLANSKI VEZ, Gadžin Han-Niš,
  Srbsko

Hradné nádvorie:
10.00 Rozprávka ŽABIA PRINCEZNÁ,
  Divadlo Portál Prešov 
11.00  DOBOVÉ TANCE Alimah Fusion
  a Divadlo Alchýmie, Poprad
11.30  Sokoliari sv. BAVONA, Banská Štiavnica
12.00  MÓDNA PREHLIADKA 
12.30  DOBOVÉ TANCE Alimah Fusion
  a Divadlo Alchýmie, Poprad
13.00  Stredoveká hudba ALDAR, Zvolen
13.30  Skupina historického šermu JAGO,
  Sp. Nová Ves
14.00  Združenie historických tancov
  GALTHILION, Bratislava
14.30  Sokoliari sv. BAVONA, Banská Štiavnica
15.00  Rozprávka KRAJČIR NITÔČKA,
  Divadlo Harry Teater, Banská Bystrica
16.00  Stredoveká hudba ALDAR, Zvolen
16.30  Združenie historických tancov
  GALTHILION, Bratislava



17.00  Skupina historického šermu JAGO,  
 Sp. Nová Ves

17.30  Dobová hudba LA SPERANZA

Malé javisko v areáli: 
10.00 Ľudová hudba TRIO FOLK VIVACE,  

 Kežmarok
11.00  Ľudová hudba BYSTRIANKA, Svit
12.00  FS JAVOROVÁ HÚŽVA
  (fujary, píšťalky, gajdy, harmonika)
12.30  Ľudová hudba BYSTRIANKA, Svit
13.30  FS JAVOROVÁ HÚŽVA
  (fujary,píšťalky,gajdy,harmonika)
14.00  Ľudová hudba STRUNA, Lendak
15.00 Ľudová hudba PODTATRANEC,
  Sp. Belá
16.00 Ľudová hudba STRUNA, Lendak
17.00  VYCHODŇARSKE ŠARKANICE,
  Sp.Nová Ves
18.00  Ľudová hudba PODTATRANEC,
  Sp. Belá

VEČERNÉ PROGRAMY:
- na Hlavnom námestí – javisko pri radnici
od 20.00 
Slovenská rocková skupina GLADIATOR,
Hudobná skupina POLEMIC, OHŇOSTROJ,
raper a spevák KALI, Hudobná skupina INE KAFE, 
program moderuje ŠOKO TABAČEK

NEDEĽA 8. JÚLA 2018
9.00 – 16.00 h
FESTIVAL REMESIEL na Hlavnom a Hradnom ná-
mestí a na nádvorí hradu

KULTÚRNE PROGRAMY
Pri radnici - malé javisko
9.30 FS KELEMESKE FURMANI, Ľubotice

Javisko pri radnici (veľké)
11.00 ČESKOSLOVENSKÝ MUZIKÁL
   „KUBO“, Bratislava
13.00  FS MAGURA, MAGURÁK a DFS
  MAGURÁČIK, Kežmarok
15.00  Korunovácia KRÁĽA remesla
  EĽRO 2018, UKONČENIE FESTIVALU,
  KOLESO ŠŤASTIA – žrebovanie
   tomboly

Javisko pri hrade:
9.00  FS LIPTA LIPTÁL, Liptál, Česko
10.00  FS ZAPLANSKI VEZ, Gadžin Han-Niš,  

 Srbsko
11.00  FS SHAVLEGO, Tbilisi, Gruzínsko
12.00  FS GAZZARA, Caltavuturo, Sicília
13.00  La Pen V Innovative Dance,
  Hong Kong, Čína
14.00  FS VESELUCHA a SERPANTIN,   

 Moskva, Rusko

Hradné nádvorie:
10.00 Rozprávka KRAJČÍR NITÔČKA,

  Divadlo Harry Teater, B. Bystrica
11.00  Sokoliari MAJSTRA VAGANA,
  St. Ľubovňa
11.30  DOBOVÉ TANCE Alimah Fusion
  a Divadlo Alchýmie, Poprad
12.00 MÓDNA PREHLIADKA
12.30 Skupina historického šermu JAGO,  

 Sp. Nová Ves
13.00  DOBOVÉ TANCE Alimah Fusion
  a Divadlo Alchýmie, Poprad
13.30  Sokoliari MAJSTRA VAGANA,
  St. Ľubovňa
14.00  Dobová hudba LA SPERANZA

Malé javisko v areáli: 
10.00 FS JAVOROVÁ HÚŽVA
 (fujary, píšťalky, gajdy harmonika)
10.30  Ľudová hudba TRIO FOLK VIVACE,  
 Kežmarok
11.30  FS KELEMESKE FURMANI, Ľubotice
12.30  Ľudová hudba TRIO FOLK VIVACE,  
 Kežmarok
13.30  FS JAVOROVÁ HÚŽVA
 (fujary, píšťalky, gajdy,harmonika)
14.00  Ľudová hudba TRIO FOLK VIVACE,  
 Kežmarok

V areáli počas festivalu: detské mestečko, báb-
kové divadlo HOKI-POKI, atrakcie pre deti, jazda 
na koňoch a  poníkoch, príležitostná poštová 
pečiatka s  námetom krajčírskeho cechu, obálky 
s prítlačou a pamätné listy s ručnou rytinou, det-
ské centrum, bylinkárka, veštica, strašidelný hrad, 
šach s  maxi figúrkami, tvorivé dielne, maskoti, 
choduliari, bohaté občerstvenie, ...

Sprievodné podujatia:
Galakoncert KRÁĽOVSKÝCH SLÁČIKOV
a speváckej hviezdy KATARÍNY KNECHTOVEJ
6. 7. 2018 o 17.00 h
Drevený artikulárny kostol

Rozprávka „ MODRÝ VTÁK“
7. a 8. 7. 2018
v priestoroch Kežmarského hradu – vstupy
každých 20 minút od 9.00 h

KRVAVÉ DEJINY XVI. „POSLEDNÁ LÁSKA“
od 4. do 7. 7. 2018
historický príbeh v priestoroch Kežmarského hra-
du – vstupy každých 20 minút od 20.00 h

TVORIVÉ DIELNE ÚĽUV - počas prezentácie re-
mesiel na ulici Hviezdoslavova (za vstupnou brá-
nou do areálu)

Podkúvanie koňa v kováčskej vyhni
pred hradom
6.7.2018 o 15.00 h, 7.7.2018 o 11.00 a 15.00 h

Premietanie filmov v kine ISKRA
6. 7. 2018 15.30 h – 17.00 h,
7. 7 .2018 11.30 h – 17.00 h,
8. 7. 2018 11.00 h – 14.30 h

Historický parný vlak – 7. 7. 2018 na trase:
Svit 9.10 – Poprad 9.20
Poprad 9.30 – Kežmarok 9.55
Kežmarok 11.45 – Poprad 12.10
Poprad 13.50 – Kežmarok 14.15
Kežmarok 17.45 – Poprad 18.10
Poprad 18.15 – Svit 18.25

Vláčik „Maguráčik“
– premáva 6. -8.7.2018 každú hodinu: 
6.7.2018 od 12.00 do 18.00 h,7.7.2018 od 09.00 do 
18.00 h, 8.7.2018 od 09.00 do 12.00 h,
cestovné 0,50 €/os.

Výstavy
* Výstava venovaná cechu krajčírov a farbiarov
 Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 46
* V dvoch svetoch – nemecké menšiny
 Meštiansky dom na Ul. Dr. Alexandra 11
* Expozícia Meštianska bytová kultúra
 Meštiansky dom, Hlavné námestie 55
* Expozícia automobilových veteránov
 v severozápadnom trakte Kežmarského hradu
*Michal Studený - Tichý rebel
 Galéria u anjela, Starý trh 53

Vstupné 
Areál festivalu remesiel počas 3 dní:
Dospelí 10 €, v predpredaji 8 € - najneskôr
do 5.7.2018.
Deti a mládež od 140 cm do 18 rokov a držitelia 
platnej ISIC karty 5 €.
Deti do 140 cm,  dospelí nad 62rokov a  ŤZP-S – 
vstup zadarmo.
Vstupenka (identifikačný náramok) má  neobme-
dzený vstup.
Vstupné iba na nedeľu:
Dospelí 5 €.
Deti a mládež od 140 cm výšky do 18 rokov, držiteľ 
platnej ISIC karty 3 €.
Predpredaj vstupeniek
Zlavomat.sk
Kežmarská informačná agentúra,
Hlavné námestie 64, 052 449 21 35
Kníhkupectvo ALTER EGO, Kežmarok,
Hviezdoslavova 10, 052 452 40 21 
MIK Poprad: Nám. sv. Egídia 43/86,
058 01 Poprad, 052 16 186   
IK Levoča: Námestie Majstra Pavla 58,
054 01 Levoča, 053 451 37 63   
IK Spišská Nová Ves: Letná 49,
052 01 Spišská Nová Ves, 053 429 82 93  
Kežmarský hrad:
Denná prehliadka s rozprávkou: dospelí 6 €,
deti do 6 r. 3 €, žiaci a študenti 4 €.
Nočná prehliadka „Krvavé dejiny XVI.“ 9 €,
v predpredaji 8 €.
Predpredaj vstupeniek v pokladni hradu
Vstupenky do areálu festivalu remesiel neplatia 
do objektov múzea.
Drevený artikulárny kostol:
Galakoncert Kráľovských sláčikov
a Katky Knechtovej 6.7.2018 o 17.00 h – 10 €
 ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
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Kežmarské lekárske dni sú 
tradične venované pamiatke 
slávneho kežmarského rodáka 
a  priekopníka röntgenológie 
Dr. Vojtecha Alexandra. História 
tohto podujatia siaha do roku 
1993, kedy sa 15.  januára konal 
prvý Kežmarský lekársky deň Dr. 
Vojtecha Alexandra, a  to v  deň 
77. výročia jeho úmrtia. 

Ako nás informovala námest-
níčka riaditeľa nemocnice Janka 
Bartková, „prvým zakladateľom 
a  garantom Kežmarských lekár-
skych dní bol vtedajší riaditeľ 
nemocnice Viktor Gurčík a pred-
seda Spolku lekárov Dr. Vojtecha 
Alexandra v Kežmarku Peter Slo-
vík. Dovolím si na tomto mieste 
spomenúť aj ďalších – súčasných 
aj bývalých kežmarských leká-
rov, ktorí počas dvadsaťročnej 
histórie participovali na príprave 
a  organizovaní tejto odbornej 
konferencie a  pomáhali tak zvi-
diteľňovať kežmarskú nemocni-
cu nielen v rámci Slovenska, ale 
aj v zahraničí. Naše poďakovanie 

patrí Eleonóre Kovalčíkovej, Be-
áte Šoltýsovej, Jánovi Hencelovi 
a Martinovi Kopaničákovi“.

Účastníkov konferencie priví-
tal primátor mesta Kežmarok Ján 
Ferenčák a  riaditeľ kežmarskej 
nemocnice Viktor Halíř. Históriu 
Kežmarských lekárskych dní pre-
zentovala predsedníčka organi-
začného výboru Janka Bartková. 
Dvojdňový odborný program 
bol v  prvý deň konferencie roz-
delený na sekciu lekárov a  sek-
ciu sestier, a v druhý deň pokra-
čoval spoločnou sekciou lekárov 

a sestier. V sekcii lekárov odznelo 
v šiestich blokoch 34 odborných 
prednášok za účasti vyše 100 
zaregistrovaných lekárov. V  sek-
cii sestier odznelo v  štyroch 
blokoch 23 odborných predná-
šok a  zúčastnilo sa jej vyše 300 
sestier a zdravotníckych asisten-
tov. V  sobotňajšom programe 
bola spoločná sekcia lekárov 
a  sestier, kde v  dvoch blokoch 
odznelo 13 odborných predná-
šok. Bohatý odborný program 
bol v  sobotu ukončený organi-
zátormi podujatia s  prísľubom, 

že v tejto tradícii budú aj naďalej 
pokračovať. 

Podľa vyjadrenia riaditeľa ne-
mocnice Viktora Halířa: „Teší nás 
tiež rastúci záujem účastníkov 
z  rôznych zdravotníckych zaria-
dení v  rámci celého Slovenska, 
čo je pre nás zaväzujúce k  ne-
ustálemu zvyšovaniu kvality 
odborných prednášok a  sprie-
vodného programu konferencie. 
Veríme, že ponúkaný program 
konferencie oslovil účastníkov 
nielen po odbornej, ale aj po 
spoločenskej stránke, kde v pre-
krásnom prostredí Vysokých Ta-
tier mali možnosť stretnúť svo-
jich kolegov a priateľov.“ 

Vedenie kežmarskej ne-
mocnice ďakuje všetkým spo-
luorganizátorom, účastníkom, 
partnerom, prednášajúcim a dis-
kutujúcim, lebo boli to práve oni, 
ktorí zabezpečili vysokú odbor-
nú a  spoločenskú úroveň tohto 
celoslovenského podujatia.

Manažment kežmarskej ne-
mocnice sa aj takouto formou 
snaží zviditeľňovať na celoslo-
venskej a  medzinárodnej účasti 
nielen našu nemocnicu, ale aj 
mesto a okres Kežmarok. 

 Janka Bartková
 námestníčka riaditeľa

Kežmarské lekárske dni zaznamenali rekordnú účasť

V tomto školskom roku sa konal už piaty ročník GABI 2018 
– Bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante. Medzinárodná 
prehliadka, teda súťaž výtvarných prác, je prínosom k hľa-
daniu a prezentácii detskej výtvarnej tvorby.

„Nekonšpirujeme, ale prijímame svet v  jeho 
otvorenej podobe. Prijímame priestor, v  ktorom 
sú naše deti súčasťou jeho nekonečnosti. Pozý-
vame vás spoznávať – FAREBNÝ SVET – tvorený 
očami našich detských umelcov. Staňme sa sú-
časťou tohto diania.“ Organizátor týmito slovami 
aj prostredníctvom svojej internetovej stránky 
oslovil mladých umelcov a  pedagógov ZUŠ. Vo 
výbere výtvarných prác sa predstavilo cez tridsať 
škôl, ktoré sa prezentovali svojimi výnimočnými 
dielami. Práce tvorené rukami detských umelcov 

zaujali pestrosťou, rôznorodosťou, kvalitou. Ume-
lecká komisia vybrala a ocenila víťazov, najlepším 
dielam v rámci súťaže GABI bola udelená Hlavná 
cena v kategórii výtvarnej a vekovej. Hlavnú cenu 
získala žiačka Sofia Bialončíková, Čestné uznanie 
si odniesla žiačka Timea Ferencová. Obidve sú 
žiačkami ZUŠ A. Cígera v Kežmarku.

Základná umelecká škola má nepostrádateľný 
význam vo výchove mladého človeka. Obohacuje 
a  rozvíja jeho emocionálnu stránku života, pod-
poruje kreativitu a prostredníctvom žiaka rozvíja 

zároveň kultúrny život mesta a okolia. Zároveň je 
účinným nástrojom úsilia proti negatívnym javom 
v spoločnosti.   Jana Vaksmundská,

 ZUŠ A. Cígera Kežmarok

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ Antona Cígera
v Kežmarku boli opäť úspešní

Zdravotnícki účastníci Kežmarských lekárskych dní.

Mladé úspešné výtvarníčky Sofia Bialončí-
ková a Timea Ferencová.

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o., v spolupráci so Slovenskou lekárskou ko-
morou, Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a Slovenskou spoločnosťou praktic-
kej obezitológie organizovala celoslovenskú odbornú konferenciu XXI. Kežmarské lekárske dni 
Dr. Vojtecha Alexandra, ktoré sa konali pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja 
Milana Majerského v Kongresovom centre Hotela Academia v Starej Lesnej.
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Vyhodnotenie anonymného
prieskumu Chytré mesto Kežmarok 

Podrobnejšie vyhodnotenie prieskumu nájdete na webovej stránke mesta: www.kezmarok.sk -er-
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Kinotipy
21. – 22. 6. (štvrtok, piatok) o 19.00 h – 2D (titulky),
23. – 24. 6. (sobota, nedeľa) o 19.00 h – 3D (dabing)
Jurský svet: Zánik ríše
(dobrodružný, USA/Španielsko, 2018, 130 min, MP12+,
vstupné 6 € – 3D a 4,50 € – 2D, zľava 0,50 € z ceny pre deti,
študentov a dôchodcov)

28. 6. (štvrtok) o 19.00 h – Dámska jazda
Som sexy
(komédia, USA, 2018, 120 min, titulky, MP12+,
vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov  a dôchod-
cov)
Vezmi kamošku a víno do kina

30. 6. – 1. 7. (sobota, nedeľa) o 19.00 h 
Sicario 2: Soldado
(akčný triler, USA, 2018, 122 min, titulky, MP15+,
vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre študentov a dôchodcov)

Detské kino
2. – 3. 6. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
Ukradnutá princezná
(animovaná komédia, Ukrajina, 2018, 85 min, dabing, MP)

9. – 10. 6. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
Neuveriteľný príbeh o obrovskej hruške
(animovaná komédia, Dánsko, 2017, 80 min, dabing, MP,
vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

16. – 17. 6. (sobota, nedeľa) o 17.00 h
Luis a ufóni
(animovaná komédia, Nemecko/Luxembursko/Dánsko, 2017,
90 min, dabing, MP, vstupné 4,50 €, zľava 0,50 € z ceny pre deti, 
študentov a dôchodcov)

29. 6. (piatok) o 18.00 h – Ukončenie školského
roka v kine
Jim Gombička, Lukáš a lokomotíva Ema
(dobrodružný/fantasy, Nemecko, 2018, 105 min,
dabing, MP7+)

30. 6. (sobota) o 17.00 h
Psí detektív
(rodinná komédia, USA, 2018, 92 min, dabing, vstupné 4,50 €, zľava 
0,50 € z ceny pre deti, študentov a dôchodcov)

Filmový klub
4. 6. (pondelok) o 19.00 h
Válek

(dokument, Slovensko, 2018, 131 min, pôvodné znenie,
MP12+, vstupné 4,50, zľava 1,50 € z ceny pre držiteľov
preukazu filmového klubu)

11. 6. (pondelok) o 19.00 h
Lekcia
(dráma, Francúzsko, 2017, 113 min, titulky, MP15+,
vstupné 4,50 €, zľava 1,50 € z ceny pre držiteľov preukazu
filmového klubu)

18. 6. (pondelok) o 19.00 h
Tom of Finland
(životopisná dráma, Fínsko/Švédsko/Dánsko/Nemecko, 2017,
116 min, titulky, MP15+, vstupné 4,50 €, zľava 1,50 € z ceny
pre držiteľov preukazu filmového klubu)

25. 6. (pondelok) o 19.00 h
Gauguin
(životopisná dráma, Francúzsko, 2017, 102 min, titulky,
MP15+, vstupné 4,50 €, zľava 1,50 € z ceny pre držiteľov
preukazu filmového klubu)
 
 Zmena programu vyhradená. 
 Kompletný aktuálny program kina nájdete na internetovej 
 stránke www.kinoiskra.sk.

PROGRAM KINA                jún 2018

OLD BOYS
1. 6. o 17.00 h 1. MFK Kežmarok – Cardiff Academicals FC (Wales)

DOSPELÍ – V. LIGA SKUPINA PODTATRANSKÁ 
3. 6. o 10.30 h TJ Štart Hrabušice – 1. MFK Kežmarok 
10. 6. o 17.00 h 1. MFK Kežmarok – ŠK Štrba 
17. 6. o 17.00 h TJ Tatran Ľubica – 1. MFK Kežmarok 

DORAST – III. LIGA SKUPINA PODTATRANSKÁ
2. 6. o 14.00 h OŠK Spišský Hrušov – 1. MFK Kežmarok
9. 6. o 14.00 h ŠK Harichovce – 1. MFK Kežmarok
16. 6. o 14.00 h 1. MFK Kežmarok – FK Veľká Lomnica 

ŽIACI – II. LIGA VSFZ
SKUPINA C, U13 a U15
2. 6. o 10.00 h a 11.45 h 1. MFK Kežmarok – ŠK Nová Ľubovňa
9. 6. o 10.00 h a 11.45 h 1. MFK Kežmarok – ŠK Harichovce
16. 6. o 10.00 h a 11.45 h Spojená škola Lendak – 1. MFK Kežmarok

FUTBALOVÉ TURNAJE
26. 6. – Medzinárodný futbalový turnaj žiakov
„O pohár primátora mesta Kežmarok 2018“
(kategórie U13 a U15)
30. 6. – Mládežnícky futbalový turnaj „Memoriál
Františka Bednarčíka 2018“ (kategória U18)

Futbalový program - jún 2018 

Súťaže sa môžu zúčastniť školské časopi-
sy všetkých typov stredných škôl v Prešov-
skom kraji. Uzávierka súťaže je 30. júna.

Do súťaže je možné poslať školské časo-
pisy z aktuálneho školského roku 2017/2018. 
Každý účastník musí poslať minimálne dve 
a maximálne tri rôzne čísla časopisu z uve-
deného obdobia, každé v  dvoch exemplá-
roch. Súťaže sa môžu zúčastniť aj on-line 

(elektronické) časopisy stredných škôl.
Do súťaže treba časopis prihlásiť e-mai-

lom na adresu kniznicapoh.crd@gmail.com. 
Školské časopisy v printovej podobe je po-
trebné doručiť s  označením „Súťaž škol s-
kých časopisov“ na adresu:

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Centrum regionálnych dokumentov
Hlavná 139, 080 01 Prešov

Zaradenie časopisu do  súťaže emailom 
potvrdí Centrum regionálnych dokumentov 
Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Doru-
čené školské časopisy posúdi odborná po-
rota, odsúhlasená Výborom RO SSN v Prešo-
ve. Výsledky budú vyhlásené pri príležitosti 
Dňa študentstva. 

Víťazné redakčné tímy získajú diplomy, 
vecné ceny i finančné príspevky. 

Prípadné doplňujúce otázky môžete ad-
resovať na e-mail:

hovorca@vucpo.sk
presov@ssn.sk
kniznicapoh.crd@gmail.com.  
 Daša Jeleňová,
 hovorkyňa PSK

Súťaž stredoškolských časopisov
Prešovský samosprávny kraj, Regionálna organizácia Slovenského syndikátu no-

vinárov (RO SSN) v Prešove a Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove vyhlasujú Súťaž 
stredoškolských časopisov – VI. ročník.
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Dejiny sú často uchovávané písmom. 
No k písaniu je potrebné najprv rozdať vzde-
lanie študentom. Drobizgu s prázdnym žalúd-
kom i  hlavou bolo v  Kežmarku vždycky dosť. 
A  práve pre nich sa začala stavať nádherná 
škola. Ako to už býva, na počiatku bolo slovo, 
a to slovo prinieslo rozpočet. Ten počítal s veľ-
kou kopou peňazí, ktorá mala odjakživa jednu 
rovnakú a  nemennú vlastnosť. Nech je peňa-
zí akokoľvek veľa, nakoniec je ich vždy málo. 
Krásna budova vytvorila priestor pre učiteľov, 
študentov i chaos. V čase chudoby nebolo do-
statok boháčov, a  preto sa obyvateľstvo deli-
lo na katolíkov, evanjelikov, židov i  cigánov. 
A aby toho nebolo málo, tak sa vytvárali prívr-
ženci maďarčiny, nemčiny a hŕstka vedela i po 
slovensky. 

Štátne nariadenia i  pravidlá zaviedli orga-
nizovanosť a  potvrdili ju i  v  názvoch. Hádam 
preto sa v písomnostiach začalo uvádzať Štát-
na ľudová škola.

Chudoba sa ozývala v  podobe hladu po 
vedomostiach. Huncúti i  budúce gazdinky 
si k zápisu do školy prinášali rodný list. Veľmi 
užitočne popísaný papier, ktorí zábudlivcom 
pripomínal, koľko majú rokov. Vek pre mno-
hých nebol tak dôležitý, ako fakt, že dostanú 
príležitosť zahrať si futbal s ozajstnou loptou! 
Koho by už trápilo, že na nohách nemali žiadne 
topánky. A našli sa aj takí chalani, čo si natiahli 
sukňu, len aby nevymeškali školskú príležitosť. 

So vzdelaním prichádzala ruka v ruke i vy-
chytralosť. Hodiny písania neboli tak popu-
lárne, ako minúty huncútstva. Aj učenie akosi 
začalo bolieť. Liekom na útrapy boli rôzne 
kultúrne aktivity a  divadelné predstavenia. 
Vždy sa vystupovalo pred plným hľadiskom, 
len niekedy by sa hodilo, aby v ňom bolo as-
poň desaťkrát menej stoličiek. Veru aj rodičov 
bolo potrebné všeličomu priučiť. Povedzme, 
že sa sluší a  patrí prísť na vystúpenie svojich 
detí. S príchodom školy sa tak učili všetci. Do-
konca aj učitelia sa zdokonaľovali. Napríklad 
vo fackovaní nezbedníkov, na čo mali veľké 
množstvo príležitostí. Kvalita úderu bola ide-
álna, ak sa „výchovné zaucho“ hlboko zapísalo 
do pamäti, no ešte nespustilo prúd krvi z nosa, 
či pier...

Najťažšie skúšky učiteľov a rodičov sa odo-
hrávali pri vyšetrovaní pohľadu na vedomosti 
študentskej omladiny. Rodič nepochyboval, 

že samotné chodenie žiaka do školy je dosta-
točný dôvod na postup do vyššieho ročníka. 
Učiteľ sa neraz dušoval, že ak by otec aj kravu 
dal, žiaka postúpiť nenechá! Dnes sa už celkom 
presne nevie, či poukázanie na kravu smero-
valo navýšeniu „všimného“, alebo to boli len 
nevhodne zvolené slová na ilustrovanie prázd-
noty študentskej hlavy... Len aby bolo jasno, 
berme to tak, že sú to dve pravdy o tom istom.

Takto písomne zachytená história sa javí, 
akoby sa z  udalostí strieľalo. A  ono sa vážne 
strieľalo, a  to nábojmi z  pušiek, guľometov 
a  diel. Na školu boli vystrelené štyri pätnásť-
centimetrové rany. Jedna sa zavŕtala do plotu, 
druhá rozdrúzgala strechu, tretia slušne vlete-
la oknom na vchode a posledná explodovala 
v III. triede 31. augusta 1944. 

Po vojne sa vyučovalo prerušovane. Nebo-
lo čím kúriť, a tak sa do školy prestalo chodiť 
úplne. Neznamenalo to však, že študentom 
začali prázdninové časy. Dostávali domáce 
úlohy, ktorých splnenie priebežne kontrolo-
vali učitelia.

Povojnové časy neboli jednoduché vo sve-
te a ani Kežmarok nevytŕčal z  radu. Dostatok 
bolo len nedostatku, no napriek tomu sa naš-
lo dosť múdrych ľudí, ktorí zapisovali udalosti 
dní, ktoré sú pre nás už len históriou. 

A  čo sa za poslednú storočnicu zmenilo? 
Hádam len to, že obľúbené slovné spojenie – 
staré dobré časy – by sme asi mali písať v úvo-
dzovkách. Dobre nebolo, dobre je! Dobre je aj 
to, že Vladimír Julián Ševc sa podujal pozbierať 
písomné čriepky a staré fotografie viažuce sa 
k niekdajšej Štátnej ľudovej škole a v úžasnej 
knihe autorsky predstavuje, ako to skutočne 
s tou školou bolo. 

Nová kniha Dejiny kežmarskej Štátnej ľu-
dovej školy 1911 – 1948 bola slávnostne uve-
dená do života v  budove Strednej odbornej 
školy na Kušnierskej bráne začiatkom mája. 
Tento výnimočný knižný počin opäť podčiar-
kol historický význam Kežmarku. Autor, Vladi-
mír Ju lián Ševc, jednoznačne dokázal, že láska 
k  histórii a  túžba zachovať ju je silnejšia, než 
prekážky, ktoré musel zdolať pre úspešný zrod 
knihy. Za to mu patrí veľké poďakovanie, ako 
aj hŕstke nadšencov a  podporovateľov, ktorí 
autorovi stáli po boku. 

 
 Jaroslav Šleboda – JADRO

Neuveríte, čo sa dialo v Kežmarskej škole...

Chudoba im brala všetko. Mnohým i meno, ktoré sa vytratilo v čase, 
a tak ostali len pocity zapísané v bezmenných tvárach na starých fo-
tografiách. Nemožno sa teda čudovať, že na udalosti, ktoré sa udiali 
hádam i pred sto rokmi sú rôzne pohľady. Na to si najlepšie pamätá 
starý papier, popísaný udalosťami, ktoré dnes voláme história...

Organizátori CK MŠK Kežmarok, 
Mesto Kežmarok a  usporiadateľ Detskej 
tour Petra Sagana vás pozývajú 17. júna 
do Kežmarku na cyklistické preteky detí. 
Miesto štartu je na Kežmarskom hrade. 
Štartovať budú kategórie baby, micro, 
mili, mini, mladší a starší žiaci. Počas celé-
ho podujatia bude pripravený pre účast-
níkov aj kultúrny program a detské atrak-
cie, program zabezpečuje organizátor 
podujatia a  partneri. Bližšie informácie 
sledujte na  www.detskatour.sk, www.
kezmarok.sk

Výzva
na bezplatnú
reklamu

Mesto Kežmarok vyzýva všetkých 
kežmarských podnikateľov na bezplat-
nú reklamu, a  to vo forme plachty na 
zábrany okolo trate počas cyklistických 
pretekov Detská tour Petra Sagana.

Bližšie informácie získate u Richarda 
Krafčíka emailom:
richard.krafcik@gmail.com,
alebo telefonicky 0908 360 181

 Miroslava Müncnerová

Pozvánka
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zápis na ZŠ Nižná brána, kontakt 0911 131 886 alebo

Cenník inzercie
Formát – FAREBNE Ceny v EUR vrátane DPH
A4 zadná strana 1/1 (210x296 mm) 370 €
A5 zadná strana 1/2 (184x128 mm) 190 €
A4 vnútorná strana 1/1 (210x296 mm) 310 €
A5 vnútorná strana ½ (184x128 mm, 90x260 mm) 165 €
A6 vnútorná strana ¼  (90x128 mm výška) 70 €
Formát – ČIERNOBIELO Ceny v EUR vrátane DPH
A4 vnútro 1/1 (210x296 mm) 270 €
A5 vnútro ½ (184x128 mm, 90x260 mm) 140 €
A6 vnútro ¼ (90x128 mm výška, 184x62 mm šírka)   60 €
A7 vnútro 1/8 (59x90 mm výška, 90x62 mm šírka) 30 €
Inzerát neštandardných rozmerov čiernobiely 1 cm2   1 €

Spomienky, narodeninové, svadobné blahoželania 0 €/spomienku
Poďakovania sponzorom sa do 15 sponzorov nespoplatňujú.
Každý počet nad 15 sponzorov sa spoplatňujú sumou 5 €.
Riadková inzercia 
Občianska: 2 €/15 slov, Firemná: 4 €/15 slov
Inzercia v rámčeku: +3 €
Zľavy z plošnej inzercie:
Opakovanie 3-5x .... 10%, Opakovanie 6-12x ..... 15%
Ďalšie zľavy: 
Pri jednorázovej platbe vopred za opakovanú inzerciu ......... +3 % k aktuálnym zľavám. 
Pri nepretržitom inzerovaní trvajúcom 5 rokov a viac  ...........+ 3 % k aktuálnym zľavám.
Ďalšie podmienky inzercie:
/MsKS, VPP, MŠ, ZŠ, SŠ, CVČ, .../
Organizáciám, ktoré pripravujú verejné podujatia pre občanov Kežmarku s  nulovým 
vstupným sa poskytuje pozvánka na podujatie vo forme plošnej inzercie zadarmo v rozmere 
maximálne 1/4 strany čiernobielo 2 x ročne s prihliadnutím na priestorové možnosti.
Platená inzercia má prednosť pred neplatenou.
Vydavateľ si vyhradzuje právo na ďalšie dojednania cien dohodou.
Počet výtlačkov – 5 600 ks. Mestské kultúrne stredisko nie je platcom DPH.

Cenník inzercie mesačníka Noviny Kežmarok pre rok 2018
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mozaika

Milí čitatelia, rubrika Listáreň 
dáva priestor pre vaše listy, otáz-
ky, pripomienky, či podnety.

Parkovanie
na Severnej ulici
Zaslal: Peter
Dobrý deň, 
rád by som sa opýtal: Zachy-

til som síce informáciu, že celé 
sídlisko Sever prejde revitalizá-
ciou, avšak bude sa to týkať aj 
parkovacích miest? Situácia na 
sídlisku Sever je, čo sa týka par-
kovania, alarmujúca. Chápem, 
že v období výstavby sídliska sa 

nerátalo s  takým počtom áut, 
ale naozaj ma už nebaví plate-
nie pokút za papuču na aute, 
keď prídem večer domov a  ne-
mám kde zaparkovať. „Dobro-
srdeční“ susedia, ktorí chodia na 
prechádzku so svojimi domáci-
mi zvieratami, volajú príslušní-
kov mestskej polície... Bude sa to 
riešiť? Respektíve, je to už v štá-
diu riešenia? 

 Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď samosprávy 
Dobrý deň, 
Na sídlisku Sever sa bude 

priebežne realizovať viacero 
investičných akcií. Vo výstavbe 
je most, komplexnou opravou 
prejde aj most na ulici Pod le-
som, opravia sa miestne ko-
munikácie na oboch uliciach, 
bude sa realizovať revitalizácia 
vnútroblokov,  výstavba cyk-
lochodníka a okrem toho sa 
opravia aj podzemné vedenia. 
Po ukončení opráv komunikácií 
sa zjednosmerní ulica Pod le-

som a  vytvoria sa vodorovným 
dopravným značením šikmé 
parkovacie miesta, čím sa oproti 
tomuto stavu zvýši počet parko-
vacích miest, a  tým sa aj zlepší 
celková situácia parkovania na 
sídlisku. Úprava ďalších parko-
vacích plôch na sídlisku Sever sa 
predpokladá následne v ďalších 
rokoch. 

 Eva Kelbelová,
 MsÚ Kežmarok

Listáreň – vaše názory

Dozviete sa ako prví o  meteorologickej výstrahe, výnimočnom 
kultúrnom podujatí, významnej investičnej aktivite, dôležitej udalos-
ti, či zásadnom rozhodnutí mestského zastupiteľstva. 

Stačí, ak sa zadarmo zaregistrujete na www.kezmarok.sk a  tieto 
informácie dostanete individuálne emailom skôr, než budú oficiálne 
zverejnené!

Služba sa nazýva „Email hlásnik“ a  slúži pre vašu informovanosť 
o dianí v meste. Neskôr k nej pribudne služba SMS hlásnik, kedy vám 
budú tieto informácie zasielané priamo na váš mobil.

Taktiež budú všetky zaregistrované emailové adresy každý mesiac 
zaradené do žrebovania o 5 vstupeniek na kultúrne podujatie, orga-
nizované Mestským kultúrnym strediskom, alebo kinom Iskra.

Buďte informovaní ako prví, o dôležitej udalosti vo vašom meste.
 -kia-

Chcete sa dozvedieť
dôležitú informáciu
exkluzívne ako prví?

Varovanie obyvateľstva  je 
jedno z  najdôležitejších opatrení 
civilnej ochrany. Je vykonávané 
varovnými signálmi uskutočňova-
nými prostredníctvom sirén a do-
plnené hovorenou informáciou. 

Zvuk sirény znamená vždy 
nejaké nebezpečenstvo. Upozor-
ňuje obyvateľov na to, že môže 
dôjsť alebo už došlo k mimoriad-
nej udalosti, ktorá ohrozuje ži-
voty a zdravie občanov, majetok 

alebo životné prostredie.
V meste Kežmarok je vybudo-

vaná varovacia sieť civilnej ochra-
ny. Pozostáva zo šiestich elektro-
nických sirén. Hlasité preskúšanie 
prevádzkyschopnosti systémov 

varovania elektronických sirén 
bude v  roku 2018 vykonané 
v dňoch 8. júna a  14. decembra 
o 12.00 h. 

 Mestský úrad Kežmarok
 Úsek: Civilná ochrana

Poznáte varovné signály?

VAROVNÉ SIGNÁLY CIVILNEJ OCHRANY:
Názov signálu Tón „hovorené slovo“

Povodeň Šesťminútový stály tón sirény „pozor, ohrozenie vodou“ 3x na konci varovného signálu

Požiar Dvojminútový kolísavý tón sirény „pozor, ohrozenie požiarom“ 3x na konci varovného signálu

Ohrozenie čpavkom Dvojminútový kolísavý tón sirény „pozor, ohrozenie čpavkom“ 3x na konci varovného signálu

Ohrozenie chlórom Dvojminútový kolísavý tón sirény „pozor, ohrozenie chlórom“ 3x na konci varovného signálu

Chemický poplach Dvojminútový kolísavý tón sirény „pozor, chemické ohrozenie“ 3x na konci varovného signálu

Radiačný poplach Dvojminútový kolísavý tón sirény „pozor, radiačné ohrozenie“ 3x na konci varovného signálu

Vzdušný poplach Dvojminútový kolísavý tón sirény „pozor, vzdušný poplach“ 3x na konci varovného signálu

Všeobecné ohrozenie Dvojminútový kolísavý tón sirény -------------------

Všeobecné ukončenie Dvojminútový stály tón sirény -------------------

Koniec ohrozenia Dvojminútový stály tón sirény „pozor, koniec ohrozenia“ 3x na konci varovného signálu

Skúška sirén Dvojminútový stály tón sirény „pozor skúška sirén“ 3x na začiatku varovného signálu
„koniec skúšky sirén“ 3x na konci varovného signálu
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Tradičná súťaž v  športovom tanci s  medziná-
rodnou účasťou prebiehala už od ranných hodín 
a  vyvrcholila večer galaprogramom spojeným 
s Pohárom primátora mesta Kežmarok 2018 Open. 
Počas galaprogramu sa okrem súťažiacich junio-
rov a dospelých predstavili aj členovia TŠC Tempo 
a  ZUŠ Brilant Kežmarok. Prítomní bývalí členovia 
TŠC Tempo si ako spomienku odniesli pamätnú 
medailu k 55. výročiu založenia centra. 

Centrum založila pani Getrúda Legutká – 
Scholtzová spolu so svojím bratom Martinom Le-
gutkým v septembri roku 1963 ako Klub spoločen-
ských tancov pri ZV OZ Tatraľan, n. p., Kežmarok. 
Obaja boli učiteľmi spoločenského tanca, trénermi 
a  rozhodcami, a  rozhodli sa založiť klub, ktorý je 
dnes najstarším funkčným klubom na celom Slo-
vensku. „Pri 25. výročí Klubu spoločenských tancov 
v  roku 1988 sme začali s  tradíciou usporiadania 
súťaží družstiev i sólových súťaží pod názvom Ľa-
nový kvietok pre mládež a dospelých – a tento rok 
to bol už 31. ročník tejto súťaže,“ skonštatovala pl-
ným právom hrdá Gertrúda Scholtzová. 

Po súťaži sme sa rozprávali aj s  niektorými 
bývalými, ale aj terajšími členmi centra Tempo 
a prinášame vám ich priania pre Tempo a pre pani 
Scholtzovú: 

Primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák je 
veľmi hrdý na naše tanečné centrum: „Každá his-
tória musí mať niekoho, kto ju tvorí. Tanečný klub 
je u  nás spätý s  pani Scholtzovou, ktorej rukami 
prešlo množstvo významných tanečníkov. Ľanový 
kvietok patrí v  rámci tanečných podujatí k  naj-

starším v Kežmarku a možno aj na Slovensku. Do 
ďalších rokov im preto prajem, aby mal stále veľa 
tanečníkov, ktorí budú klub naďalej živiť a tiež, aby 
mal dobrých učiteľov, ktorí budú svojich žiakov 
viesť. A keď tí vyrastú, tak im prajem, aby sa opäť 
vrátili do Kežmarku a aby nám opäť učili tancovať 
nové generácie, aby sme tak mali veľa tancujúcich 
Kežmarčanov.“

Manželia Marieta a  Milan Plačkovci, ktorí boli 
teraz medzi rozhodcami a sú dlhé roky spätí s klu-
bom, centru prajú  „v prvom rade tú veľkú energiu, 
ktorú pani Trúda šíri celý život, tak aby tá vydržala 
v  tomto klube navždy. Váš región je známy tým, 
že je tu množstvo talentov. Preto vám prajem, 
aby prichádzali ďalšie talenty, aby ste mohli opäť 
zažívať ten zázrak, keď sa z  ľudí rozhľadených na 
všetky strany stávajú ľudia, ktorí žijú pohybovou 
kultúrou a tancom. A tiež prajem pani Trúde, aby 
jej to vydržalo čo najdlhšie a  aby aj táto tradícia 
trvala v  Kežmarku navždy,“ hovorí Milan Plačko 
a  manželka Marieta sa pridáva: „Pani Trúdu po-
znám už od detstva, pretože bola spätá s  mojím 
otcom – pánom Böhmom. A preto jej prajem, aby 
jej tá láska a energia, ktoré ona dáva všetkým svo-
jím zverencom, vydržali ešte po dlhé roky. Máme 
ju veľmi radi.“

Jozef Solus, tanečný tréner a  rozhodca, ako 
jeden z  bývalých odchovancov, ktorých klub pri-
viedol k aktívnemu tancu, praje pani Trúde, „aby aj 
naďalej mala taký optimizmus a energiu, pretože 
je pre nás všetkých veľkým vzorom. Niektorí moji 
kolegovia a ja, ktorí sme spolu vyrastali v klube, by 

sme radi mali jej energiu a  silu, ktorú dokáže do 
svojej práce a do detí dávať. Prajeme jej, aby sme 
sa mohli opäť stretnúť pri 60. výročí.“

Jedna z nespočetného množstva odchovancov 
pani Trúdy, Mariana Tatranská, riaditeľka ZUŠ Petr-
žalskej, si na svoje tanečné začiatky spomína takto: 
„Ja to vždy budem tvrdiť, že pani Gertrúda je jedna 
veľká mama nás všetkých, pretože svojou prácou 
a svojím srdcom odovzdala všetkým obrovské bo-
hatstvo, ktoré sa teraz nesie ďalej našimi životmi. 
Do ďalších rokov klubu prajem pani Trúde najmä 
veľa zdravia a šťastia, a tiež aby deti pochopili to, 
čo im ona chce odovzdať, aby to dokázali prijať 
a aby sa im darilo.“

Na záver pani Trúda s pohľadom do minulosti 
hodnotí: „Snažila som sa porátať počet našich od-
chovancov, no rozhodujúce je, že si ich všetkých 
pamätám. Teším sa, že som toľko detí, mládeže 
i  dospelých naučila tančiť, pretože si myslím, že 
tanec patrí k všeobecnému vzdelaniu. Do budúc-
nosti si pre klub najviac prajem, aby vydržal, aby 
tu bol aj naďalej. Bola by som rada, keby sa naše 
dnešné deti vedeli za svoj klub postaviť a aby na 
neho boli hrdé a vážili si ho.“

My sa za redakciu tiež pripájame ku gratulan-
tom a  tešíme sa z  doterajších výsledkov taneč-
no-športového centra Tempo.

 Mária Trajčíková

Pretekalo sa na okruhu s  dĺžkou 700 metrov, 
a  to v  kategóriách baby, mikro, mili, mini, mladší 
žiaci, starší žiaci, kadeti a kadetky, juniori a juniorky, 
a tiež účastníci kategórií U23, muži a ženy. V každej 
kategórii súťažili samostatne dievčatá a  chlapci. 
Spolu sa zúčastnilo 165 detí, čo organizátorov veľ-
mi potešilo. Mali sme tu dokonca aj 15 detí z Poľska 
– z  Nowého Targu a  Zakopaného. Podujatie sa to-
tiž uskutočnilo v rámci realizácie projektu partner-
ských miest Kežmarok a Nowy Targ s názvom Roz-
voj a  ochrana cyklistických chodníkov v  mestách 

Nowy Targ a Kežmarok. Projekt bol tiež podporený 
z  Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 
– 2020. Spoluorganizátorom podujatia bol okrem 
mesta Kežmarok aj Cyklistický klub MŠK Kežmarok. 
Zasúťažiť si na bicykloch prišli najmä deti z blízkeho 
okolia, no našli sa medzi nimi aj nadšenci, ktorí ku 
nám pricestovali z miest ako Stará Ľubovňa, Levoča, 
Spišská Nová Ves, Poprad, Svit, Krompachy, Jamník, 
Košice, Prešov, Michalovce a jedného pretekára sme 
mali dokonca z  Bratislavy. Pre každého účastníka 
pretekov bolo štartovné a občerstvenie zadarmo.

Novovybudovaná oddychová zóna je tu k dispo-
zícii pre širokú verejnosť. Chceme na tomto mies-
te apelovať na obyvateľov, aby sa k celému areálu 
a  k  jednotlivým prvkom správali ohľaduplne, aby 
si ho naše ratolesti mohli v takejto peknej podobe 
užívať čo najdlhšie.

 Mária Trajčíková

Nová oddychová zóna slávnostne otvorená

Gratulácie pre pani Gertrúdu Scholtzovú.

Cyklistické preteky v Zlatnej – Hájovni sa konali v prvú má-
jovú nedeľu. Pred pretekmi bola slávnostne otvorená nová 
oddychová zóna Zlatná. Celým podujatím nás svojimi vystú-
peniami bavila regionálna poľská i slovenská hudba.

Tempo oslavovalo krásne jubileum

Koncom mája sa stretli mladí i starší tanečníci v Mestskej športovej hale Vlada Janče-
ka, aby si medzi sebou zasúťažili v 31. ročníku Ľanového kvietka, no zároveň, aby poriad-
ne oslávili aj 55. výročie od založenia Tanečno-športového centra Tempo v Kežmarku.
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13. mája uplynulo 7 ro-
kov, odkedy nás opustila 
mamka, babka a prababka 
Mária Šoltýsová.

Osud Ti nedoprial už 
dlhšie s nami byť, ale v na-
šich srdciach budeš stále 

žiť.
Spomínajú dcéry Božena a  Anna s  rodina-

mi, a synovia Pavol a Dušan s rodinami.

Dňa 30. marca sme si 
pripomenuli 20. výročie, čo 
nás opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko a svo-
kor Michal Klein.

S  láskou a  úctou spomí-
na rodina a  známi. Tí, ktorí 

ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 5. júna uplynie 35 
rokov od smutnej udalosti, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý otec Rudolf Škára. 

S  úctou spomínajú sy-
novia Stanislav, Vladimír 
a  dcéry Danka, Nataša 

a Ľudmila s rodinami. 

Zlaté slnko za hory zašlo, súmrak ticho padá 

do polí, srdce tvoje 
večný pokoj našlo 
a viac ťa nič nebolí. 
Ťažko je bez teba, 
smutno je nám 
všetkým, nič už nie 
je také, aké bolo 
predtým.

Dňa 17. júna 
uplynie 30 rokov, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, ocko a  dedo Jozef Mager 
z Mlynček. 

S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami

5. júla si pripomenieme 
10. výročie, od kedy nás 
opustil manžel, otec, ded-
ko Štefan Leščák.

Čas plynie, bolesť stále 
trápi, Teba nám už nikto 
nenavráti.

Spomína manželka Darina, synovia Ľubomír 
a Radoslav s manželkou a vnučkou Viktorkou.

inzercia, spomienky

Spomienky

Riadková 
inzercia

•  Predám: postreko-
vač, objem 400 l, 
šírka 10,5 m; vlečku, 
resp. voz, rozťahova-
cí na gumených ko-
lesách; a mlynček na 
triedenie zrna. Všet-
ko cena dohodou. T. 
č.: 0904 331 360.

•  Náter striech lacno, 
rýchlo, kvalitne. T. č.: 
0915 334 786.

•  Predám hokejový 
výstroj zn. Bauer pre 
dieťa 6 – 8 resp. 9 ro-
kov, rozmer 9´´ - 23 
cm. Vesta, nohavice, 
lakťové a  kolenné 
chrániče, rukavice 
(9´´ - 23 cm) a bran-
kársku prilbu BAUER 
NME3 YTH  458 – 
530 mm ako nová, 
len pár krát použitá 
doma. Cena za sadu 
50 eur, cena za pril-
bu 60 eur. Kontakt: 
0907 932 281.

www.superstrava.sk
info@superstrava.sk
Po - Pi : 9:00 - 17:00
Gen. štefánika  27
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Poďakovanie
My, rodičia detí, ktoré navštevujú 

CSS Kežmarok – denný stacionár, Pod 
lesom 6, chceme vyjadriť veľké 

ĎAKUJEME
našej pani riaditeľke Eve Maštení-

kovej za jej obetavú prácu, ľudský prí-
stup a  lásku k  našim deťom. Urobila 
veľa záslužnej práce, ktorú si nesmier-
ne vážime. Sedem rokov bola veľkou 
obetavou mamou pre všetky naše deti. 
Máme krásne zariadenie, deti si obľú-
bili svoj druhý domov, dala dohroma-
dy výborný personál a za to všetko jej 
patrí veľká vďaka. Ďakujeme, že to ro-
bila s  láskou a tá ostáva v nás aj k nej. 
Prajeme celej jej rodinke veľa zdravia, 
šťastia a spokojnosti. 

 Ďakujeme Vám!
 Rodičia CSS Kežmarok

Nečakajte na zostatkové ponuky
Last Minute, ale vyberte si dovolenku

za super ceny už teraz.

V našej kancelárii Cez Tatry vám radi pripravíme 
ponuky podľa požiadaviek

bez navýšenia cien.
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V máji sa konali medzinárodné preteky 
v králičom hope v Zdounkach (ČR). Evido-
valo sa 310 štartov. 

Pretekov sa zúčastnila jediná sloven-
ská reprezentantka Karin Melušová so 
svojimi králikmi: dvojnásobnou majster-
kou SR Bobuľkou, držiteľom Slovenského 
rekordu v  skoku Niom a Sweety Queen. 
Spoločne bojovali a skákali o postup a kva-
lifikáciu na Majstrovstvá Českej republiky 
2019 a  majstrovstvá Európy 2019. Karin 
Slovensko medzi 310 štartujúcimi repre-
zentovala veľmi úspešne. Králik Bobuľka 
si vyskákala a  domov doniesla striebornú 
trofej a  4 body z  piatich. Králik Nio si so 

svojím dvojmetrovým skokom do diaľky 
vyskákal bronz a získal tiež 4 body z  5 za 
najaktívnejšieho králika v  skoku ďalekom. 
Králik Sweety Queen sa so svojím čistým 
behom umiestnila na krásnom 12. mieste. 
Králik Nio a Bobuľka sa kvalifikovali na pre-
teky ME a MČR 2019. V júni sa pretekársky 
tím Karin – Bobuľka, Nio, Sweety Queen a 
Jumper King – zúčastnia medzinárodných 
pretekov v  Bratislave na Kuchajde, kde sa 
eviduje okolo 300 štartov. Pretekárskemu 
tímu prajeme veľa úspechov a  aby aj na-
ďalej úspešne reprezentovali Slovenskú 
republiku v králičom hope.

 Erika Melušová

Kežmarčanka reprezentujúca
králičí hop aj v zahraničí

Futbalový turnaj McDonald´s Cup sfúkava na pomyslenej tor-
te 20 sviečok. V tomto jubilejnom ročníku sa prihlásilo rekord-
ných 948 základných škôl z celého Slovenska. Systém turnaja 
je jednoduchý – jednotlivé školské futbalové družstvá postu-
pujú od školských, kvalifikačných, okresných (niekde regionál-
nych) a krajských kôl až do celoslovenského finále. 

Postupový futbalový turnaj McDonald´s 
Cup vyhlasuje MŠVVaŠ SR a spoluorganizu-
jú ho Slovenský futbalový zväz a  generál-
ny partner McDonald´s. Patronát nad tur-
najom drží dlhé roky slovenská futbalová 
jednotka Marek Hamšík, hráč talianskeho 

klubu SSC Neapol a sedemnásobný Futba-
lista roka. 

Naďalej pokračujeme v  tradícii zapoje-
ných dievčat v turnaji, táto novinka sa po-
čas predchádzajúcich 2 ročníkov osvedčila. 
Dievčatá sa aktívne zapájajú počas každé-

ho odohraného zápasu. Aj tento rok sa po-
tvrdzuje, že v  turnaji je zapojených veľmi 
veľa šikovných hráčok.

V Prešovskom kraji sa zúčastnilo turnaja 
150 základných škôl, do krajského kola sa 
prebojovali víťazi dvanástich okresných 
kôl. Medzi nimi nechýbala ani ZŠ s MŠ Niž-
ná brána 8, Kežmarok.

Družstvá hrali zápasy na 3 ihriskách. 
Kežmarok bol v skupine s Prešovom, Hu-
menným a Belou nad Cirochou.

V  poradí víťazov Prešovského krajské-
ho kola sa ZŠ s MŠ Nižná brána umiestnila 
na krásnom siedmom mieste. Za tento ich 
úspech im srdečne gratulujeme.

 Zuzana Svobodová

Pekné siedme miesto pre Nižnú bránu

Karin s víťaznými králikmi: Niom a Bobuľkou.

Daniel Bešan z  Kežmarku už niekoľko ro-
kov žije a pracuje v Škótsku. Vo voľnom čase sa 
už rok a pol venuje Thajskému boxu v meste 
Livingston v klube T.O.D coaching. Trénuje po-
pri práci na zmeny, takže nie úplne pravidelne. 
Tento rok sa prvý krát zúčastnil Muay thai fight 
night v Edinburghu pod záštitou UKMF (Uni-
ted Kingdom Muaythai Federation).

Dva mesiace pred súťažou mal upravené 
zmeny v práci, aby sa aktívne mohol venovať 
tréningu. Prípravu mal naozaj excelentnú pod 
dohľadom skúseného trénera Simona McHar-
ga.

V deň zápasu ešte nepoznal súpera, prvý 
krát ho videl až na súťaži. Napriek tomu, že 
súper bol skúsenejší Dale Perry, Daniel bo-
joval s  rozvahou a  dal do súboja všetko, čo 
ho tréneri naučili. Žiaľbohu, v  treťom kole 
sa naplno prejavil rozdiel výkonnosti medzi 
rivalmi a rozhodca súboj ukončil v prospech 
súpera. 

V budúcnosti sa Daniel bude naďalej ve-
novať svojmu športu a pôjde na ďalšie súťaže 
profesionálov v Thajskom Boxe.

 
 Milan Chudjak

Bojovník v Thajskom boxe z Kežmarku vo Veľkej Británii

Vyhlásenie víťaza po súboji – víťaz Dale Per-
ry, vľavo Daniel Bešan.
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mozaika

Spor sa týka viac ako 4000 oby-
vateľov sídliska Juh. Obyvatelia 
piatich bytových domov ležiacich 
na oboch katastrálnych územiach 
si nemohli odkúpiť byty do svojho 
vlastníctva, pretože ich pretínala 
hranica katastrov. V úvode rozhovo-
ru Ferenčák priblížil sled udalostí od 
roku 1991, ktoré odštartovali dnes 
už 27 rokov trvajúci spor. Uviedol, 
že v  čase, keď „všetko patrilo všet-
kým“, prebehla bytová výstavba bez 
ohľadu na hranice mestských častí 
a sídlisko Juh bolo postavené aj na 
časti katastrálneho územia Ľubice. 

Rozdelenie Kežmarku schválila 
vláda SR na mesto Kežmarok a obec 
Ľubicu v roku 1992. V zmluve o vy-
sporiadaní majetkovoprávnych 
vzťahov sa strany dohodli, že pri-
bližne 12 hektárov zastavanej časti 
sídliska Juh bude vymenených za 
inú časť v pomere 1 : 1, a Kežmarok 
doplatí rozdiel za bonitu pôdy. Na-
plnenie dohody o  usporiadaní síd-
liska Juh malo nasledovať po osa-
mostatnení Ľubice. K  tomu nikdy 
nedošlo. Po odčlenení so zámenou 
územia už Ľubičania nesúhlasili. 

„Bez dohody strán vtedajší 
prednosta Okresného úradu v  Po-
prade nemohol uplatniť svoju záko-
nom určenú kompetenciu. Zmenu 
katastrálneho územia z  rovnakého 

právneho dôvodu nemohol neskôr 
vykonať ani Krajský úrad v  Prešo-
ve, ktorému vznikla pôsobnosť vo 
veci konať po schválení zákona č. 
211/1996 Z.z. o územnom a správ-
nom usporiadaní Slovenskej re-
publiky,“ povedal primátor Ján Fe-
renčák.

Vznik nových petičných výbo-
rov, ktorí vyjadrili vôľu ostať Kež-
marčanmi v  rokoch 2001 a  2002, 
dával poslancom mesta aj Národnej 
rady jasný signál, že v hľadaní rieše-
nia má vláda SR pokračovať. „Dôle-
žitým krokom pre nás bolo prijatie 
uznesenia vlády Slovenskej repub-
liky č. 429 z 31. mája 2005, ktorým 
vláda SR vymedzila nové hranice 
medzi obcami a  katastrálnym úze-
mím Kežmarok a  Ľubica. Neskôr 
však najvyšší súd z dôvodu podania 
žaloby zo strany obce Ľubica rozho-
dol o odložení vykonateľnosti uzne-
senia vlády,“ uviedol Ferenčák. 

Viac ako dvadsaťsedem rokov 
sa mestu Kežmarok nedarilo prob-
lém uzavrieť. Trpeli tým kežmarskí 
Južania aj mesto Kežmarok, ktoré 
nemohlo svoj majetok na spornom 
území zveľaďovať. „Kežmarčania 
mi dali dôveru, aby som tento spor 
vyriešil. Som naozaj rád, že sa veci 
po rokoch pohli správnym smerom. 
Môžem prehlásiť, že obyvatelia síd-

liska Juh ostávajú naďalej Kežmar-
čanmi.“

Mesto Kežmarok podalo 14. 
mája tohto roku žiadosť o  zápis 
uznesenia vlády č. 429, čím sa 
z územia obce Ľubica odčlenila časť 
územia o výmere 168 499 m2, ktorá 
sa k územiu mesta Kežmarok pričle-

nila. Zároveň sa z územia Kežmarku 
odčlenilo územie o výmere 168 499 
m2 a  tento úsek sa pričlenil k  úze-
miu obce Ľubica. 25. mája prebehla 
zámena pozemkov na katastri, čím 
sa naplnila litera dohody o  uspo-
riadaní majetkovoprávnych vzťa-
hov z 22. januára 1992. V preklade 
to znamená, že výmery oboch 
katastrov mesta aj obce ostávajú 
nezmenené. Nikto nebol ukrátený, 
došlo k presunu hranice. Po dlhých 
rokoch mesto vyriešilo mnoho 
problémov. Občania daného úze-
mia môžu vysporiadať vlastníctva 
bytov, mesto tu môže stavať ďalšie 
parkoviská, opravovať chodníky 
a cesty. A čo je najdôležitejšie, Juža-
nia – Kežmarčania – naďalej ostáva-
jú Kežmarčanmi.

 Zuzana Šlosárová

Dvadsaťsedemročný spor vyriešený
– Južania ostávajú Kežmarčanmi

Dlhoročný spor o  katastrálne územie medzi mestom Kežmarok 
a  obcou Ľubica sa dostáva do finále. 31. mája zvolal primátor Ján 
Ferenčák mimoriadne mestské zastupiteľstvo. Pýtali sme sa na pod-
robnosti ešte pred jeho konaním. 

Mesto Kežmarok plánuje ešte v  tomto roku zahájenie vý-
stavby nových nájomných bytov na sídlisku Juh. V  pláne je 
novostavba 18-tich bytových jednotiek pre mladé rodiny, na 
rezervovanej adrese Weilburská 2, 4. Investorom tejto stavby 
je Mesto Kežmarok a ukončenie bude až v roku 2019. Byty po 
dokončení budú tzv. bežného štandardu a nájomného charak-
teru.

 Oddelenie územného plánu, životného prostredia 
 a stavebného poriadku.

Na Olympiáde detí MŠ v ľahkoatletickom trojboji o pohár primáto-
ra mesta 2018 mali súťažiaci za úlohu splniť tri disciplíny: skok do 
diaľky z miesta, beh na 50 m a hod do diaľky tenisovou loptičkou. 
Počasie prialo a deti si užívali športovú atmosféru na školskom šta-
dióne ZŠ s MŠ Nižná brána. -av-

Novostavba nájomných 
bytov na Juhu

„Potrebujeme asi 25 chalanov na súpiske. Mali sme už niekoľko stretnutí 
a záujem o hokej zo strany hráčov je. Potenciál máme. Gro mužstva chceme 
postaviť na našich Kežmarčanoch. Ak by sme potrebovali posilniť, využijeme 
striedavé štarty z Popradu,“ povedal počas nášho rozhovoru Peter Hoffman, 
predseda klubu. Keďže na stretnutia prišlo viacero záujemcov, Mestský ho-
kejový klub Kežmarok koncom mája podal prihlášku do druhej ligy senior-
ských súťaží v sezóne 2018/2019. Tie začínajú v októbri a príprava v júni. 

Hoffman prezradil, že v úvode vzniku tímu budú fungovať nízkorozpoč-
tovo, pripravujú sa financie na základný chod a  vybavenie. Ani tento fakt 
však nadšencov o znovuoživenie kežmarského hokeja neodradil.

Druhá hokejová liga je tretia najvyššia hokejová súťaž na Slovensku. Kež-
marské mužstvo by po jeho zostavení konkurovalo mestám z rôznych kútov 
republiky, keďže v lige hrá približne 20 hokejových klubov.

 Zuzana Šlosárová

Vznikne seniorské
hokejové mužstvo?

S  postupným ukončením rekonštrukcie zimného štadióna 
v  našom meste vyvstáva otázka reštartu hokeja. Za posledný 
mesiac sa uskutočnilo pár stretnutí Mestského hokejového klu-
bu s hokejistami, aby vedenie zistilo záujem o hru v druhej lige.
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dokončenie zo str. 6
bude o  16.00 h. Občerstvenie si zabezpečuje každý účastník 
sám a zúčastňuje sa pochodu na vlastné riziko. Zodpovedný 
za akciu je Oto Rozložník, tel. číslo: 0907393587.

	Hľadajú sa príbehy o dobre pre Detský čin roka 2018. 
Výzva je smerovaná pre deti i dospelých. Poznáte inšpiratívne 
dobré skutky detí? Prihláste ich do projektu Detský čin roka 
2018. 18. ročník projektu sa  koná pod záštitou Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dobré skutky detí do 16 
rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a dospelí. Pisate-
lia môžu zaradiť dobré skutky do kategórii: Záchrana života, 
Pomoc v  rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc 
prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký 
čin. Správu o dobrých skutkoch detí je možné zasielať do 30. 
júna. Podrobnejšie informácie nájdete na www.detskycin.sk, 
alebo kontaktujte, prosím: Magdalénu Fábryovú, tel. číslo: 
0907 797 236, magda.fabryova@detskycin.sk.

	Poslanci Európskeho parlamentu žiadajú celosveto-
vý zákaz testovania kozmetiky na zvieratách. Európska únia 
by mala spustiť diplomatickú ofenzívu zameranú na tento 
zákaz od roku 2023. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, 
ktoré začiatkom mája schválil Európsky parlament. Nedosta-
tok spoľahlivých informácií o kozmetických výrobkoch dová-
žaných do EÚ z tretích krajín, kde boli testované na zvieratách, 
predstavuje podľa poslancov naďalej závažný problém. Únia 
by podľa zákonodarcov mala zaistiť, že na trh EÚ sa zo zahrani-
čia nedostanú žiadne výrobky testované na zvieratách.

	Ku koncu roka 2017 žilo v Prešovskom kraji 823 826 
obyvateľov. V porovnaní s rokom 2016 je to o 1 516 ľudí viac. 
Vlani sa v kraji narodilo 9 919 živých detí, v prepočte na tisíc 
obyvateľov sa najviac detí narodilo v okresoch Kežmarok, Sa-
binov a Stará Ľubovňa. Najnižšiu pôrodnosť mali okresy Sni-
na, Medzilaborce a  Humenné. Prešovský kraj zaznamenáva 
dlhodobo v  rámci Slovenskej republiky najvyšší prirodzený 
prírastok, no napriek tomu nedokáže kompenzovať straty 
z migračného úbytku.

	Open Call for Artists – PHOTO IS:RAEL. Výzva je ur-
čená umelcom venujúcich sa fotografii (videu) multimédiám 
na prihlasovanie svojich diel na 6. ročník Medzinárodného fes-
tivalu fotografie v Tel-Aviv PHOTO IS:RAEL (November 2018). 
Prihlasovanie je otvorené do 25. júna.

	Mesto Kežmarok sa prezentovalo v rámci najväčšie-
ho festivalu cyklistiky v Kálnici počas BIKE FEST-u v dňoch od 
25. – 27. mája. Počas podujatia boli propagované cyklistické 
podujatia v meste Kežmarok i cyklotrasy v okolí mesta.

V skratke
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a Mária Trajčíková, distribuuje: Slovenská pošta bezplatne, náklad: 5 700 ks. Periodikum je pôvodne vydávané od roku 1993.

Z  hľadiska ekonomických čin-
ností v  Prešovskom kraji najvyš-
šia úroveň priemernej mesačnej 
mzdy bola v činnostiach s nehnu-
teľnosťami (1  301 eur) a  finanč-
ných a  poisťovacích činnostiach 
(1 148 eur). Naopak, najnižšiu úro-
veň mzdy mali zamestnanci v ad-
ministratívnych službách (560 eur) 
a ostatných činnostiach (569 eur), 
ktoré zahŕňajú činnosť členských 
organizácií, služby pre osobnú po-
trebu a domácnosti, a podobne. 

Medziročne priemerná mesač-
ná mzda najvýraznejšie vzrástla 
v činnostiach pre umenie, zábavu 
a rekreáciu (o 22,2 %), ubytovacích 
a stravovacích službách (o 15,6 %), 
v  administratívnych službách 
(o 9,9 %), vo veľkoobchode a ma-
loobchode (o  9,8  %). Na druhej 
strane najviac poklesla v  odbor-
ných, vedeckých a  technických 
činnostiach a v stavebníctve.

Z  územného hľadiska najvyš-
šiu úroveň priemernej mesačnej 
mzdy dosiahli okresy Poprad (941 
eur), Prešov (929 eur) a Kežmarok 
(888 eur). Pod krajský priemer sa 
dostali okresy Levoča (817 eur), 
Stará Ľubovňa (802 eur), Sabinov 
(800 eur), Humenné (788 eur), Vra-
nov nad Topľou (775 eur), Strop-
kov (749 eur), Svidník (745 eur), 
Medzilaborce (738 eur), Bardejov 

(721 eur) a Snina (654 eur). Medzi-
ročný pokles priemernej mesačnej 
mzdy bol evidovaný iba v  okre-
soch Snina a Vranov nad Topľou.

Z pohľadu vlastníctva priemer-
ná mesačná mzda vo verejnom 
sektore dosiahla 929 eur a oproti 
vlaňajšku vzrástla o  6,5  %. V  po-
rovnaní s  rokom 2016 najvyšší 
nárast zaznamenalo vlastníctvo 
územnej samosprávy (o  7,2  %). 
V  súkromnom sektore dosiahla 
mzda hodnotu 808 eur, z  toho 
v  podnikoch s  medzinárodným 
vlastníctvom prevažne súkrom-
ným 965 eur a  so  zahraničným 
vlastníctvom 895 eur. Najnižšiu 
mzdu mali zamestnanci v  zdru-
ženiach politických strán a  cirkvi 
653 eur. 

Poznámka:
Údaje sú za podniky s 20 a viac 

zamestnancami (za organizácie 
vykonávajúce finančné sprostred-
kovanie a všetky nepodnikateľské 
organizácie bez ohľadu na po-
čet zamestnancov) a  za podniky 
s  počtom zamestnancov nižším 
ako 20, ktoré dosahujú ročnú pro-
dukciu 5 miliónov eur a viac.

 
  Mária Trybulová 
 Štatistický úrad SR 
 Pracovisko v Prešove

Priemerná mesačná
mzda v regiónoch
Prešovského kraja

V  roku 2017 dosiahla priemerná nominálna 
mesačná  mzda zamestnanca v  podnikoch 
s 20 a viac zamestnancami v Prešovskom kra-
ji 853 eur. Za úrovňou priemernej mesačnej 
mzdy v SR v podnikoch zaostávala o 22,1 %. 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrást-
la priemerná mesačná mzda v kraji o 4,5 %.



inzercia

KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ

Mesto KežMaroK 
slovensKá národná Knižnica

vás pozývajú na

53. LITERÁRNY KEŽMAROK
venovaný 130. výročiu narodenia ivana stodolu a Martina rázusa

a 100. výročiu vzniku Československa,
usporiadaný pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu sr Martiny lubyovej

7. – 8. júna 2018
ProGraM

7. jún 2018 – štvrtok 
15.00 h

slávnostnÉ otvorenie 53. roČníKa literárneho KežMarKu
pred budovou Lýcea v Kežmarku, Hviezdoslavova 18

15.30 h
vYhlásenie vÝsledKov celoslovensKeJ literárneJ sÚŤaže

• pásmo víťazných prác autorskej súťaže v naštudovaní Základnej umeleckej školy A. Cígera
• ocenenie víťazov súťaže • prehliadka Lyceálnej knižnice

Lýceum v Kežmarku, Hviezdoslavova 18
18.30 h

ČaJ u Pána senátora
divadelná hra Ivana Stodolu v úprave a réžii Ivana Kubíka  

Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 46 

8. jún 2018 – piatok 
9.00 h

seMinár
• Od monarchie k vlastnému štátu – Mgr. Pavol Máťuš (odborný pracovník SNK)

• Kežmarok a vznik Československej republiky – Mgr. Vladimír Julián Ševc (historik Múzea v Kežmarku)
• Martin Rázus a Kežmarok – PhDr. Nora Baráthová (historička a spisovateľka)

• Listovanie v živote a diele Martina Rázusa – Ľubica Rybárska
Prehliadka výstavy Z tichých i búrlivých chvíľ

Mestská knižnica, Hlavné námestie 64 
11.00 h

PrehliadKa eXPoZície ŠKolstva a Festivalu ŠtudentsKÉho reMesla
Kežmarský hrad

Podujatie sa koná v spolupráci s PSK – Múzeom v Kežmarku  
a Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Kežmarok.

Z verejných zdrojov ho podporil  
Fond na podporu umenia.



Kežmarská informačná agentúra
Hlavné námestie 64, 060 01 Kežmarok
tel./fax: 052 449 21 35, e-mail: info@kezmarok.sk
www.kezmarok.sk

Mestské kultúrne stredisko
Starý trh 47, 060 01 Kežmarok, tel.: 052 452 21 65, 0904 496 442
fb: Kultúra v Kežmarku, e-mail: programy@mskskezmarok.sk
www.mskskezmarok.sk

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

VÝSTAVY

MESTO KEŽMAROK
P R O G R A M

2 0 1 8
1. 6. 
piatok
9:00 h 
a 11:30 hod

Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

KROJOVANÉ BÁBIKY
XXII. Medzinárodný festival detských folklórnych súborov – tvorivé dielne a výchovné 
koncerty pre žiakov ZŠ

3. 6. 
nedeľa
13:00 hod

Nádvorie Kežmarského hradu a park pri hrade

OSLAVY DŇA DETÍ
Kultúrny program, hry a súťaže pre deti

3. 6.
nedeľa
15:00 hod

Nádvorie Kežmarského hradu

KROJOVANÉ BÁBIKY
XXII. Medzinárodný festival detských folklórnych súborov – záverečný galaprogram s aktom 
výmeny bábik

5. 6.
utorok
17:00 hod

Mestské kultúrne stredisko

ŠPORTOVEC ROKA
Vyhlásenie športovca roka

7. 6.
štvrtok
21:00 hod

Hradné a Hlavné námestie

KEŽMARSKÉ MÝTY A POVERY
Hľadá sa poklad grófa Imricha Tököliho s lampiónovým sprievodom v maskách

7. 6.
štvrtok

Pred budovou Lýcea

LITERÁRNY KEŽMAROK
53. ročník celoslovenskej literárnej súťaže,
Lýceum, Hviezdoslavova ul. 18, Mestské kultúrne stredisko, Stredná odborná škola, 
Garbiarska 1

7. 6. 
8. 6.
9:00 hod

Kežmarský hrad

FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA 
– 6. ročník
Predvádzanie remesiel tradičnými technikami v dobových kostýmoch, ochutnávka 
uhorských jedál, vojenské mestečko a bohatý kultúrny program

8. 6.
piatok

Hlavné námestie 64, Kežmarský hrad

LITERÁRNY KEŽMAROK
53. ročník celoslovenskej literárnej súťaže 
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Mestská knižnica

9. 6.
sobota

Kežmarský hrad

3. zraz legendárnych ŠKODA 110R 
COUPE
a priateľov historických vozidiel ATC Haligovce

11. 6.
pondelok
18:30 hod

ZUŠ A. Cígera, Hviezdoslavova ul. 12

KONCERT UČITEĽOV A ŽIAKOV 
ZUŠ A. CÍGERA
Spoločný koncert učiteľov a žiakov ZUŠ A. Cígera Kežmarok v rámci 43. ročníka Kežmarskej 
hudobnej jari

12. 6. 
utorok
19:00 hod

Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

RODINNÝ PRIEVAN
Súčasná komédia z rodinného prostredia. Hrajú: Marta Sládečková, Matej Landl, Kristína 
Svarinská, Kristína Greppelová, Pavol Šimun, Ondrej Bortlík.

14. 6.
štvrtok
18:00 hod

Hotel Hviezdoslav **** 

KRAYOV VEČER
Spoznajte gastronómiu 14. a začiatku 18. storočia i osobnosť legendárneho Jakuba Kraya 
v podaní kežmarských divadelníkov.

16. 6.
sobota

Kežmarský hrad

STREDOVEKÝ DEŇ NA HRADE
Deň na Kežmarskom hrade v stredovekom duchu, ktorý bude spojený s bohatým kultúrnym 
programom, súťažami, hrami a vystúpením sokoliarov.

17. 6.
nedeľa
9:00 hod

Okolie Kežmarského hradu

CYKLISTICKÉ PRETEKY
„DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA“

17. 6.
nedeľa
8:00 hod

Trasa: Kežmarok - Levoča (autobus),  pešo: Levoča - Mariánska hora - Kúty 
- chata Lipa – Úloža – Kežmarok (autobus)

TURISTICKÝ POCHOD V 
LEVOČSKÝCH VRCHOCH
Organizuje KST Zlatná Kežmarok

22. 6.
až
23. 6. 

Kežmarský hrad

SVIATOK KULTÚRY A VZÁJOMNOSTI
Medzinárodný festival Karpatsko-nemeckého spolku na Slovensku a Múzea kultúry 
Karpatských Nemcov na Slovensku je spojením kultúrnych tradícii nemeckej menšiny na 
území Slovenska a v zahraničí.

23. 6.
sobota
16:00 hod

Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

RÓMSKA DRUŽOBNÁ MISIA
Vystúpenie troch gospelových súborov

24. 6. 
25. 6. 
9:30 hod

Mesto Kežmarok, štart pri radnici

MAJSTROVSTVÁ V CESTNEJ 
CYKLISTIKE
Majstrovstvá východoslovenského kraja v cestnej cyklistike

29. 6.
piatok
21:00 hod

Mesto Kežmarok, štart pri radnici

NIGHT CROSS
Bežecké podujatie pre amatérskych bežcov a verejnosť.

29. 6. 
piatok
18:00 hod

Drevený artikulárny kostol

ŽIVOT V PIESNI
Koncert v rámci 43. ročníka Kežmarskej hudobnej jari. Účinkujú: dievčenský spevácky zbor 
RTVS, Roman Krško – sólista SND, Liana Karabová – členka zboru, Denisa Stašková – klavírny 
sprievod, Adrian Kokoš - dirigent.

5. 6. až 21. 6. Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 46

VÝTVARNÁ TVORBA ŽIAKOV A ABSOLVENTOV ZUŠ A. CÍGERA
Výstava prác žiakov a absolventov ZUŠ A. Cígera Kežmarok. Otvorená v pracovné dni od 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 h

22. 6. až 31. 8. Výstavná sieň múzea, Dr. Alexandra č. 11

VÝSTAVA K SVIATKU KULTÚRY A VZÁJOMNOSTI
Tematická výstava pri príležitosti podujatia „Sviatok kultúry a vzájomnosti“ karpatskonemeckého spolku na Slovensku.

JÚN


